
На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и члана 9. Правилни- 

ка о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, 

ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017), Oдбор за хитна питања 

Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 26.6.2019. године донео је 

П Р О П О З И Ц И Ј Е 

ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ ЗА 

ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2019/2020 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

У такмичењу за Фудбалски куп Србије обавезни су да учествују сви 

регистровани фудбалски клубови са територије Фудбалског савеза Србије 

(у даљем тексту: Савез). 

 
Члан 2. 

Такмичење за Фудбалски куп Србије почиње у општинским, а наста- 

вља се у окружним, подручним, покрајинским, регионалним фудбалским 

савезима и ФС Београда (у даљем тексту територијални савези) из којих 

се у завршни део такмичења у оквиру Савеза квалификују победници 

такмичења територијалних савеза. 



 

Члан 3. 

Такмичењем за Куп Србије у оквиру територијалнох савеза руководе 

надлежни органи тих савеза, а завршним делом такмичења за фудбалски 

Куп Србије руководи Такмичарска комисија Савеза. 

 

Такмичењем за Куп Србије у оквиру територијалнох савеза морају се 

завршити до краја јуна сваке године. 

 
Члан 4. 

У завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије учествују: 

 
• 16 (шеснаест) клубова „Супер лиге“, из такмичарске 2018/2019. год. 

 

• 16 (шеснаест) клубова Прве лиге „Србија“, из такмичарске 2018/2019. 

год. 
 

• 5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски куп Србије 

организованих у оквиру територијалних фудбалских савеза. 

Члан 5. 

У завршно такмичење Kупа Србије укључују се и клубови који су у 

непосредно завршеном такмичењу за 2018/2019 годину испали у нижи 

степен такмичења - Прву лигу, односно одговарајуће српске лиге. 

 
Члан 6. 

Утакмице такмичења за Фудбалски куп Србије 1/16, 1/8, 1/4. и 1/2 иг- 

рају се по једноструком куп систему. Одређивање парова врши се жребом, 

а на основу Упутства које доноси Извршни одбор ФСС. 



 

Члан 7. 

Организацију утакмица спроводе учесници такмичења који играју на 

домаћем терену. Клуб-домаћин не може мењати место одигравања утак- 

мице. 

 

Уколико стадион домаћег клуба не задовољава безбедносне и сигур- 

носне услове за одигравање утакмице, по налогу Такмичарске комисије и 

Комесара за безбедност ФСС, утакмица ће се играти на другом стадиону 

по избору клуба-домаћина, а који задовољава критеријуме, односно има 

одговарајући сертификат. 

 

Гостујућа екипа има право увида у организацију и благајничку службу 

утакмице. 

 
Члан 8. 

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. 

 

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. 



 

Домаћин финалне утакмице у смислу ст. 1. и 2. овог члана на себе 

преузима све обавезе у вези са организацијом утакмице и врши пријаву 

одигравања утакмице надлежним државним органима. 

 
Члан 9. 

Победник такмичења осваја пехар Фудбалског савеза Србије који је 

прелазни и на њему се урезује име победника. 

Као спомен за освајање Купа, предходном победнику се додељује ми- 

нијатурни пехар (копија оргинала) у трајно власништво, најкасније 30 дана 

пре одигравање финалне утакмице. 

Играчима оба тима и члановима стручних штабова који су наступили 

у финалној утакмици, додељује се спомен - знак за успех у овом такми- 

чењу (35 по тиму). 

Судији и помоћним судијама који су судили финалну утакмицу, деле- 

гату, посматрачу суђења и комесару за безбедност додељује се спомен 

одличје. 

 

ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 10. 

Сваки учесник овог такмичења дужан је да утакмице одиграва са 

својим најбољим тимом. 

 
Члан 11. 

Клубови-учесници такмичења и службена лица су дужни да на стади- 

он где се одиграва утакмица дођу најкасније 90 минута пре почетка утак- 

мице. 



 

Најкасније 75 минута пре почетка утакмице, судија и делегат ће, у по- 

себно одређеној просторији, извршити преглед спортске опреме (дресови, 

шортсеви и чарапе), у којој ће наступати учесници. 

 

Најкасније 60 минута пре почетка утакмице, учесници су дужни да 

службеним лицима доставе саставе тимова, имена чланова стручног шта- 

ба на клупи за резервне играче, након чега делегат утакмице заједно са 

четвртим судијом врши контролу играча. 

 

На клупи за резервне играче могу седети 7 резервних играча и 6 чла- 

нова стручног штаба. 

 
Члан 12. 

Учесник такмичења - домаћин обавезан је да делегату утакмице пружи 

сву помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању лица. 

 

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА 

 

Члан 13. 

Клубови - чланови Фудбалског савеза Србије, када учествују у такми- 

чењу наступају само са играчима који су правилно регистровани на основу 

Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије и који 

су стекли право наступања на куп утакмицама, путем информационог сис- 

тема КОМЕТ. 

 
Члан 14. 

У овом такмичењу имају право наступа само играчи који су навршили 

17 година живота, а изузетно могу наступити и играчи који су навршили 16 



 

година живота, ако имају одобрење Специјалне лекарске комисије да могу 

наступати за први тим Потврда - одобрење Специјалне лекарске комисије 

мора бити унето у информационио систем КОМЕТ. 

 
Члан 15. 

Сви играчи морају имати уредан лекарски преглед и оглашени за спо- 

собне, унето у информационио систем КОМЕТ. Лекарски преглед не сме 

бити старији од 6 месеци. 

 

УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА 

 

Члан 16. 

Победник на утакмицама је тим који постигне више голова. 

 
У случају нерешеног резултата, на утакмицама 1/16, 1/8, 1/4, и 1/2. 

финала победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени уда- 

рац на начин утврђен. Упутством Међународног борда за извођење удара- 

ца са тачке за добијање победника у елиминаторним такмичењима. 

 

У случају нерешеног резултата на финалној утакмици, играју се проду- 

жеци од 2 х 15 минута. У случају да после продужетка (2 х 15 минута) ре- 

зултат буде нерешен, победник се добија извођењем удараца са тачке за 

казнени удрац, у складу са поменутим Упутством Међународног борда. 

 
Члан 17. 

Победник такмичења за Фудбалски куп Србије обавезно учествује у 

УЕФА Лиги Европе. 



 

Клуб из става 1. овог члана, да би учествовали у такмичењима у орга- 

низацији УЕФА мора имати лиценцу издату од ФС Србије или УЕФА, у 

складу са одредбама Правилника о лиценцирању клубова ФС Србије за 

такмичења у организацији УЕФА (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни 

број 16/2015). 

 

 
ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

 

Члан 18. 

За сваку утакмицу овог такмичења, Такмичарска комисија Савеза од- 

редиће делегата који заступа руководство такмичења и има врховни над- 

зор на утакмици. 

 

Извршни одбор Савеза доноси ближа упутства о дужностима и прави- 

ма делегата Савеза. 

 
Члан 19. 

За све утакмице за Фудбалски куп Србије судије одређују Судијска 

комисија ФСС. 

 
Члан 20. 

Судија је дужан да својим потписом овери записник о одиграној утак- 

мици и да у њега унесе своје примедбе. 

 

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај о опо- 

менама и искљученим играчима и да тај извештај овери својим потписом. 



 

Члан 21. 

Утакмице се могу играти само на терену који је оспособљен за игру. 

 
Да ли је терен оспособљен за игру одлучује судија на основу Правила 

фудбалске игре, а по претходном консултовању капитена тимова и деле- 

гата. 

 

Тимови су обавезни да изврше одлуку судије без обзира да ли се њи- 

хово мишљење о оспособљености терена слаже са одлуком судије. 

 
Члан 22. 

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на терен у зака- 

зано време, а најкасније 15 минута после предвиђеног почетка, утакмицу 

ће судити четврти судија. 

 

Ако на утакмицу не дођу ни судије, ни делегат, утакмица се неће оди- 

грати. 

 

Против делегата и судија који не дођу на вршење својих дуности по- 

вешће се дисциплински поступак. 

 
ЖАЛБЕ 

 

Члан 23. 

Жалбе на утакмицу подносе се надлежном органу за такмичење који 

их решава у првом степену. 

 

Жалбе по свим основима морају се уложити у року од 2 (два) дана од 

дана одигравања утакмице, а образложење у два примерка са доказом о 



 

уплаћеној такси мора се доставити у року од 3 (три) дана од дана одигра- 

вања утакмице. 

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни праз- 

ник, он се продужава за први наредни дан. 

 
Члан 24. 

Неблаговремено уложена или необразложена, нетаксирана или недо- 

вољно таксирана жалба неће се узимати у поступак, већ ће бити одбаче- 

на, а утакмица ће се регистровати постигнутим резултатом. 

При оцени благовремености жалбе узимаће се у обзир датум поштан- 

ског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно доказа о непо- 

средној предаји жалбе. 

 
Члан 25. 

Одлуке по свим поднетим жалбама доносе се најкасније у року од 3 

(три) дана од дана пријема жалбе. 

 
Члан 26. 

Жалба на одлуку надлежног органа за такмичење Савеза подноси се 

Комисији за жалбе Савеза, у року од 3 (три) дана од дана пријема писме- 

ног отправка одлуке. 

Одлука Комисије за жалбе Савеза, донета у другом степену, је конач- 

на. 

 

Члан 27. 

Такса на жалбу у првостепеном поступку је у износу као на утакмицама 

степена такмичења жалиоца. 



 

Ако се жалба делимично или потпуно уважи, такса се враћа подноси- 

оцу жалбе. 

 

Евентуални трошкови жалбеног поступак падају на терет оног клуба 

који их је проузроковао. 

 

РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА 

 

Члан 28. 

Све одигране утакмице заршног дела такмичења региструју надлежни 

органи за такмичење Савеза, у року који омогућава нормално такмичење. 

 

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију 

утакмице продужава се до доношења одлуке по жалби, односно до изврш- 

ности те одлуке. 

 

Једном регистрована утакмица овог такмичења не може бити пониш- 

тена, ако је провестепена одлука постала правоснажна, или је у другом 

степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку за заштиту Пра- 

вилника о фудбалским такмичењима. 

 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

Дисциплински прекршај играча, функционера, судија, стручних и 

техничких руководилаца и тренера, као и учесника такмичења Фудбалског 

купа Србије, решавју се по одредбама Дисциплинског правилника од стра- 

не надлежних органа Савеза. 



 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

Утакмице овог такмичења могу се играти на стадионима који у свему 

одговарају прописаним Правилима фудбалске лиге и који су регистровани 

од стране надлежног фудбалског органа. 

 

Све утакмице завршног дела такмичења Фудбалског купа Србије могу 

се играти на травнатим теренима или на теренима са вештачком травом. 

 
Члан 31. 

Гостујући тим је дужан да поштује боје дресова клуба домаћина. 

 
Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати видљиве броје- 

ве, прописане величине на својим дресовима. Бројеви на дресовима мо- 

рају се слагати са бројевима на списку играча у записнику о одиграној 

утакмици. 

 

У завршном делу такмичења клубови су у обавези да на левом рукаву 

дреса носе лого генералног спонзора такмичења, уколико то спонзор буде 

захтевао на основу потписаног уговора са Савезом. 

 
Члан 32. 

Учесници овог такмичења имају право на одлагање одређених утакми- 

ца уколико су из њихових тимова узети играчи за састав фудбалских реп- 

резентације Србије, а према одредбама Правилника о фудбалским такми- 

чењима ФС Србије. 



 

Члан 33. 

За сваку утакмицу овог такмичења обавезно се саставља записник о 

одиграној утакмици према обрасцу и упутству за попуњавање обрасца за 

лигу у којој се такмичи клуб-домаћин. 

Делегат, судије и представници обе екипе, дужни су да у записник пра- 

вилно унесу све упутством прописане податке. 

 

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

Приходи са утакмица овог такмичења су 

 
• приходи од улазница, 

 
• приходи од маркетиншких права, 

 
• приходи од ТВ и сродних права. 

 
ПРИХОД ОД ПРОДАТИХ УЛАЗНИЦА 

 

Члан 35. 

Приходи од продатих улазница за утакмице од 1/16 финала закључно 

са утакмицама 1/2 финала деле се између клубова учесника, а по одбитку 

следећих трошкова: 

 

а) Фудалском савезу Србије – 10% од бруто прихода, 

 
б) судијама - накнада путних трошкова и судијска такса у висини таксе 

за утакмице лиге у којој се клуб - домаћин такмичи, а која је прописана 

одлуком Извршног одбора Савеза. 



 

ц) делегату - накнаду путних трошкова и такса у износу који је пропи- 

сао надлежни орган за утакмице лиге у којој се клуб - домаћин такмичи, а 

која је прописана одлуком Извршног одбора Савеза. 

 

Приходи од продатих улазница за утакмицу финала распоређује се на 

следећи начин: 

 

• 10% од бруто прихода клубу на чијем се стадиону игра финална 

утакмица, 

 

• По 10% од бруто прихода клубовима-учесницима финалне утакми- 

це, 

 

• 70% од бруто прихода припада ФСС. 

 
Надлежни орган Савеза утврђује број почасних - протоколарних улаз- 

ница, а највише до 10% капацитета стадиона. 

 

Расходи целокупне организације финалне утакмице иду на терет ФС 

Србије. 

 
ПРИХОД ОД МАРКЕТИНШКИХ ПРАВА 

 

Члан 36. 

Сва маркетиншка права и приходи од маркетиншких права за утакми- 

це завршног дела такмичења за Фудбалски куп Србије припадају „Арена 

Спорт“, а на основу одредби Уговора о сарадњи ФСС и HDD WIN d.o.o. 

 

ФС Србије доставља клубовима који учествују у завршном делу Kупа 

пре почетка 1/16 финала услове које су у обавези да испуне у вези орга- 



 

низације утакмица, а у вези испуњења уговорних обавеза према генерал- 

ном спонзору Kуп такмичења „Арена Спорт“. 

 

Делегат на утакмици задужен је да контролише да ли се од стране 

клубова домаћина утакмице поштују све маркетиншке обавезе и да евен- 

туалне неправилности унесе у делегатски извештај. 

 

Клуб који не поштује установљена маркетиншка правила биће санк- 

ционисан ускраћивањем новчане награде за учешће у завршном делу 

такмичења за Куп Србије. 

 

ТВ И СРОДНА ПРАВА 

 

Члан 37. 

Приходи од ТВ и сродних права од 1/16 финала закључно са финал- 

ном утакмицом припадају ФСС. 

 
Члан 38. 

Фудбалски савез Србије почев од 1/16 финала има искључиво право 

одређивања термина почетка утакмица за које је уговорио директан или 

одложен ТВ пренос, а клуб-домаћин утакмице је обавезан да ту одлуку 

примени. 

 
Члан 39. 

Сви доприноси и трошкови плаћају се: 

 
а) судијама по одредби тач. б) члана 35. а делегату непосредно по 

завршетку утакмице, 



 

б) допринос ФСС и Фудбалском савезу подручја - општина најкасније 

3 дана по одиграној утакмици, заједно са финансијским обрачуном, 

 

в) проценат за одржавање стадиона-власнику стадиона, најкасније 3 

дана по одиграној утакмици. 

 
Члан 40. 

Међусобни обрачун учесника Куп утакмице у смислу ових Пропози- 

ција, мора се извршити одмах по одиграној утакмици. 

У случају спора између учесника такмичења одлучује делегат Фудбал- 

ског савеза Србије. Против одлуке делегата има места жалби надлежном 

органу за такмичење у року од три дана по одиграној утакмици. 

Уколико се из прихода утакмице не могу подмирити расходи, гостујућа 

екипа је дужна да свој део који сноси за подмирење вишка расхода, упла- 

ти клубу, домаћину, најкасније у року од 7 дана од дана одигране утакмице 

(или обратно). 

 
Члан 41. 

Финансијски извештај са сваке утакмице овог такмичења сачињава се 

у пет примерака који се достављају: учесницима такмичења, Фудбалском 

савезу Србије и Фудбалском савезу подручја-општине на чијој је терито- 

рији утакмица одиграна. 

 

Финансијски извештај сваке утакмице мора бити оверен од стране се- 

кретара или члана руководства учесника такмичења–домаћина одговор- 

ног за финансијско пословање, као и од стране вође пута гостујуће екипе. 

Оба учесника такмичења су одговорни за тачност података у извештају. 



 

Учесник такмичења који у одређеном року не уплати одређене допри- 

носе, трошкове и таксе, не пошаље финансијске извештаје или не уплати 

износ из чл. 35. ових Пропозиција, биће одговоран по одредбама Дис- 

циплинског правилника Савеза. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

Такмичење за Фудбалски куп Србије, укључујући и добијање победни- 

ка за завршни део овог такмичења, мора бити завршено до јуна текуће 

године, односно до рока који утврди Извршни одбор Савеза. 

 
Члан 43. 

Надлежни фудбалски савези спроводиће ово такмичење све до за- 

вршног дела на основу својих пропозиција, које не могу бити у супротности 

са овим Пропозицијама. 

 
Члан 44. 

За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Пра- 

вила фудбалске игре, Правилника о фудбалским такмичењима и осталих 

прописа Фудбалског савеза Србије. 

 

Сагласност на све споразуме које евентуално буду закључивани из- 

међу клубова а по питању одигравања утакмица купа, даваће Такмичарска 

комисија ФСС. 



 

Члан 45. 

Ове Пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
Славиша КОКЕЗА, с.р. 



 


