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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС ’’Фудбал’’, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правил-

ника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС „Фуд-

бал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013. и  ванредни бр. 3/2017.), Oдбор 

за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 24.05.2018. 

године донео  је

У П У Т С Т В О

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ  ПАРОВА У ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ 
ЗА КУП ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ 

СЕЗОНИ 2018/2019. 

Члан 1.
Овим Упутством се утврђује поступак за одређивање парова у заврш-

ном делу такмичења за Фудбалски Куп Србије 2018/2019. године.

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 организова-
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ног у ФС покрајина, региона и ФС Београда такмичарске 2017/2018. Паро-

ве за предтакмичење одредиће Такмичарска комисија ФС Србије полуди-

ригованим 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 2017/2018. години били чланови републичког и нижег степе-

на 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 2017/2018.

У другу вазу се стављају листићи са именима 11 (једанаест) клубова 
чланова Прве лиге такмичарске 2017/2018. који нису учествовали у 
предтакмичењу и 5 (пет) листића са именима клубова победника у 
предтакмичењу за Фудбалски Куп Србије.

Приступа се утврђивању парова 1/16 финала тако што се најпре из-
влачи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, и на тај начин се 
утврђује одговарајући такмичарски пар.

Уколико тако добијен такмичарски пар чине клубови који су у такми-
чарској 2017/2018. години били чланови Супер лиге односно Прве лиге 
Србије, домаћин се утврђује тако што се у трећу вазу стављају два лис-
тића са именима клубова који чине одговарајући такмичарски пар, а до-
маћин је клуб чије је име уписано на листићу који је први извучен.

Клубови који су у такмичарској 2017/2018. години били чланови репу-

бличког и нижег степена такмичења обавезно су 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 2017/2018. години најбоље пласирали на табели Супер лиге, 

односно Прве лиге, с тим што се приликом утврђивања поретка на табела-

ма 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 извла-

чи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, те се на тај начин 

утврђује одговарајући такмичарски пар.

Уколико је један од клубова, који чине одговарајући  такмичарски пар, 

у 1/16 финала био домаћин, а други гост, домаћин у 1/8 финала је клуб који 

је у 1/16 финала био гост. 

Уколико су оба клуба, који чине одговарајући такмичарски пар, у 1/16 

финала били домаћини, односно гости, у трећу вазу се стављају два лис-

тића са именима клубова, а клуб са чијим је именом листић први извучен 

је домаћин.

Клубови који су у такмичарској 2017/2018. години били чланови репу-

бличког и нижег степена такмичења обавезно су домаћини.   

четврто коло – 1/4 финала

У прву вазу се стављају 4 (четири) листића са именима полуфинали-

ста Купа из такмичења за Куп у 2017/2018. години. 
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Уколико се у 1/4 финала Купа не пласирају  полуфиналисти из наведе-

ног претходног такмичења, у прву вазу се стављају имена 4 (четири) клуба 

из Супер лиге по пласману из такмичарске 2017/2018. године.

Уколико се у 1/4 финала не пласирају клубови из Супер лиге, у вазу се 

стављају листићи са именима клубова Прве лиге по пласману из такми-

чарске 2016/2017. године.  

У другу вазу се стављају листићи са именима осталих 4 (четири) клуба 

који су победили у 1/8 финала.

Приступа се утврђивању парова 1/4 финала тако што се најпре извла-

чи листић из прве вазе, а потом листић из друге вазе, те се на тај начин 

утврђује одговарајући такмичарски пар. У трећу вазу се стављају два лис-

тића са именима клубова, а клуб са чијим је именом листић први извучен 

је домаћин 1/4 финала.   

Пето коло – полуфинале

У једну вазу се стављају 4 листића са именима клубова који су побе-

дили у 1/4 финалу. Такмичарски парови се утврђују наизменичним извла-

чењем по два листића са називима клубова, који чине одговарајући такми-

чарски пар, а клуб са чијим је именом листић први извучен је домаћин на 

првој утакмици.

шесто коло – ФИНАЛЕ

Место одигравања финалне утакмице Купа Србије одредиће Извршни 

одбор ФС Србије имајући у виду да стадион на коме би се играла финална 

утакмица испуњава инфраструктурне критеријуме који су прописани за 

такмичење у Супер лиги. 
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У случају да се не донесе одлука из става 1. овог члана, финална утак-

мица се игра у Беораду, по правилу на стадиону ФК „Партизан“. Уколико 

су финалисти ФК „Партизан“ и ФК „Црвена звезда“, путем жреба се 

утврђује који је клуб домаћин, односно на којем стадиону се игра финална 

утакмица. Уколико су финалисти ФК „Партизан“ и неки други клуб, финал-

на утакмица се игра на стадиону ФК „Црвена звезда“. Уколико су клубови 

финалисти сагласни могуће је да се утакмица игра на стадиону једног од 

њих.

Члан 5.

Ако се у току одређивања парова покаже ситуација која није предвиђе-

на 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 објављи-

вања у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.


