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На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», 
број 22/2021) и члана 10.Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист 
ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017), Извршни одбор Фудбалског 
савеза Србије на седници одржаној 22. јуна 2022. године донео  је 

 

УПУТСТВО  
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ  ПАРОВА У ЗАВРШНОМ 

ТАКМИЧЕЊУ ЗА КУП ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023 

 

Члан 1. 

Овим Упутством се утврђује поступак за одређивање парова у завршном делу 
такмичења за Фудбалски Куп Србије  у такмичарској сезони 2022/2023. 

Члан 2. 

Одређивање парова у  завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије врши се 
жребом, који се обавља најкасније 7 (седам) дана пре термина одигравања утакмица 
предвиђених Календаром такмичења ФСС за поједино коло.  

Члан 3. 

Прво коло – предтакмичење 

У предтакмичењу учествује 5 (пет) најслабије пласираних клубова на табели Прве лиге 
Србије и 5 (пет) победника Куп такмичења организованог у ФС покрајина, региона и ФС Београда 
такмичарске 2021/2022.  

Парове за предтакмичење одредиће Такмичарска комисија ФС Србије полудиригованим 
жребом, водећи рачуна да се међусобно састанку клубови из најмање удаљености, како би се 
смањили трошкови путовања, док ће парови почев од 1/16 финала бити одређени жребом 
клубови који су такмичарској 2021/2022. години били чланови републичког и нижег степена 
такмичења обавезно су домаћини. 

Члан 4. 

Друго коло –1/16 финала 

У прву вазу се ставља 16 (шеснаест) листића са именима клубова чланова Супер лиге 
такмичарске 2021/2022.  

У другу вазу се стављају листићи са именима 11 (једанаест) клубова чланова Прве лиге 
такмичарске 2021/2022. који нису учествовали у предтакмичењу и 5 (пет) листића са именима 
клубова победника у предтакмичењу за Фудбалски Куп Србије. 

Једанаест клубова чланова Прве лиге такмичарске 2021/2022. који нису учествовали у 
предтакмичењу и пет клубова победника у предтакмичењу за Фудбалски Куп Србије су обавезно 
домаћини. 
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Треће  коло –1/8 финала 

У прву вазу ставља се 8 (осам) листића са именима клубова који су победили на 
утакмицама 1/16 финала које су играли клубови који су се у такмичарској 2021/2022. години 
најбоље пласирали на табели Супер лиге, односно Прве лиге, с тим што се приликом утврђивања 
поретка на табелама почиње од клубова Супер лиге.  

У другу вазу се стављају листићи са именима осталих 8 (осам) клубова који су победили 
у 1/16 финала. 

Приступа се утврђивању  парова 1/8 финала тако што се најпре извлачи листић из прве 
вазе, а потом листић из друге вазе, те се на тај начин утврђује одговарајући такмичарски пар. 

Након тога у трећу вазу се стављају та два листића са именима клубова, а клуб са чијим 
се именом листић први извуче је домаћин 1/8 финалне утакмице. 

Клубови који су у такмичарској 2021/2022. години били чланови републичког и нижег 
степена такмичења обавезно су домаћини.    

 

Четврто коло –1/4 финала 

Листићи са именима 8 (осам) клубова који су се пласирали у 1/4 финале стављају се у 
једну вазу. Приступа се утврђивању парова 1/4 финала тако што се најпре извлачи један, а потом 
други листић са именима клубова, те се на тај начин утврђује такмичарски пар. Првоизвучени  
клуб је домаћин  утакмице. 

Клубови који су у такмичарској 2020/2021. години били чланови републичког и нижег 
степена такмичења обавезно су домаћини. 

 

Пето коло –полуфинале 

Листићи са именима 4 (четири) клуба који су се пласирали у 1/2 финале стављају се у 
једну вазу. Приступа се утврђивању парова 1/2 финала тако што се најпре извлачи један, а потом 
други листић са именима клубова, те се на тај начин утврђује такмичарски пар. Првоизвучени  
клуб је домаћин  утакмице. 

Клубови који су у такмичарској 2021/2022. години били чланови републичког и нижег 
степена такмичења обавезно су домаћини. 

 

Шесто коло–ФИНАЛЕ 

Место одигравања финалне утакмице Купа ФС Србије одредиће Извршни одбор ФС 
Србије на предлог Такмичарске комисије, имајући у виду да стадион на коме би се играла 
финална утакмица испуњава инфраструктурне критеријуме који су прописани за такмичење у 
Супер лиги Србије. 
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У случају да се не донесе одлука из става 1. овог члана, финална утакмица се може 
одиграти на стадиону једног од учесника финалне утакмице. 

Уколико се клубови финалисти не договоре, Такмичарска комисија ФСС жребом утврђује 
који клуб ће бити домаћин финалне утакмице и на ком ће се стадиону одиграти. а по овлашћењу 
надлежног органа ФС Србије. 

Члан 5. 

Ако се у току одређивања парова покаже ситуација која није предвиђена овим 
Упутством, Комисија за такмичење Фудбалског савеза Србије ће пре и за време жребања 
утврдити поступак за такву ситуацију у складу са овим Упутством. Жалбе након обављеног жреба 
се неће разматрати.  

Члан 6. 

Ово Упутство је саставни део Пропозиција завршног дела такмичења за Фудбалски Куп 
Србије, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС "Фудбал". 

     

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 

  


