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На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Ср-
бије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 
9 Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012. и 3/2013.), Изврш-
ни одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 15.06.2017. 
године донео је:

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУТСАЛ КУП СРБИЈЕЗА СЕЗОНУ 
2017/2018. ГОДИНЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У такмичењу за Футсал куп Србије обавезни су да учествују сви 
регистровани футсал клубови са територије Фудбалског савеза Ср-
бије (у даљем тексту: Савез). 

Члан 2.

Такмичење за Футсал куп Србије почиње у покрајинским, регио-
налним фудбалским савезима и ФС Београда (у даљем тексту тери-
торијални савези) из којих се у завршни део такмичења у оквиру 
Савеза квалификују победници такмичења територијалних савеза.
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Члан 3.

Такмичењем за Футсал Куп Србије у оквиру територијалнох са-
веза руководе надлежни органи тих савеза, а завршним делом 
такмичења за Футсал Куп Србије руководи Комесар за такмичење 
Прве футсал лиге ФС Србије.

 Такмичења за Футсал Куп Србије у оквиру територијалнох саве-
за морају се завршити до 28. фебруара 2017. године. 

Члан 4.

У завршном делу такмичења за Футсал куп Србије учествују:

• 12 (дванаест) клубова «Прве футсал лиге», из такмичарске 
2016/2017. год.

• 4 (четири) клуба победника такмичења за Футсал куп Србије 
организованих у оквиру територијалних фудбалских савеза. 

Члан 5.

У завршно такмичење футсал купа Србије укључују се клубови 
који су у непосредно завршеном такмичењу за 2016/2017 годину 
испали у нижи степен такмичења – регионалне футсал лиге. 

Члан 6.

Утакмице Футсал купа Србије играју се по једностурком куп сис-
тему. Одређивање парова врши се жребом, а на основу Упутства 
које доноси Извршни одбор ФСС.
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Члан 7.
Организацију утакмица спроводе учесници такмичења који иг-

рају на домаћем терену. Клуб-домаћин не може мењати место оди-
гравања утакмице.

Уколико хала домаћег клуба не задовољава безбедносне и си-
гурносне услове за одигравање утакмице, по налогу Комесара за 
такмичење Прве футсал лиге ФС Србије и Комесара за безбедност 
ФСС, утакмица ће се играти у другој хали по избору клуба домаћина, 
а који задовољава критеријуме, односно има одговарајући сертифи-
кат.

Гостујућа екипа има право увида у организацију и благајничку 
службу утакмице. 

Члан 8.

Место одигравања финалне утакмице Купа Србије одредиће 
Извршни одбор ФС Србије, на основу пријава заинтересованих клу-
бова-градова, које се подносе ФС Србије најкасније до 30. новембра 
2017. године. Одлуку о месту одигравања финалне утакмице Футсал 
купа Србије Извршни одбор ФСС доноси најкасније до 31. децембра  
2017. године, а притом имајући у виду да хала у којој би се играла 
финална утакмица испуњава инфраструктурне критеријуме који су 
прописани за такмичење у Првој футсал лиги.

Члан 9.

 Победник такмичења осваја пехар Фудбалског савеза Србије 
у трајно власништво и на њему се урезује име победника.
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Играчима оба тима и члановима стручних штабова који су насту-
пили у финалној утакмици, додељује се спомен-знак за успех у овом 
такмичењу (25 по тиму).

Судијама који су судили финалну утакмицу, као и делегату, до-
дељује се спомен-знак.

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 у 
халу где се одиграва утакмица дођу најкасније 90 минута пре почет-
ка утакмице.

Најкасније 75 минута пре почетка утакмице, судија и делегат ће, 
у посебно одређеној просторији, извршити преглед спортске опреме 
(дресови, шортсеви и чарапе), у којој ће наступати учесники.

Најкасније 60 минута пре почетка утакмице, учесници су дужни 
да службеним лицима доставе саставе тимова, имена чланова 
стручног штаба на клупи за резервне играче, након чега делегат 
утакмице заједно са трећим судијом врши контролу фудбалских 
књижица играча.
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На клупи за резервне играче могу седети 9 резервних играча и 5 
чланова стручног штаба.

Члан 12.

Учесник такмичења – домаћин обавезан је да делегату утакмице 
пружи сву помоћ при састављању записника и евентуалном саслу-
шању лица.

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА

Члан 13.

Клубови – чланови Фудбалског савеза Србије, када учествују у 
такмичењу морају наступати само са играчима који су правилно ре-
гистровани на основу Правилника о регистрацији клубова и играча 
и који су стекли право наступања на куп утакмицама на дан одигра-
вања утакмица овог такмичења. 

Члан 14.

У овом такмичењу имају право наступа само играчи који су навр-
шили 17 година живота, а изузетно могу наступитии и игрчи који су 
навршили 16 година живота, ако имају одобрење Специјалне лекар-
ске комисије да могу наступати за први тим. Ово право мора бити 
регистровано код надлежних органа за регистрацију и потврђено у 
легитимацији играча издатој од стране овог органа.

Специјални лекарски преглед не сме бити старији од 4 месеца.
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Члан 15.

Сви играчи морају имати уредан лекарски преглед и бити огла-
шени за способне. Лекарски преглед не сме бити старији од 6 месе-
ци. 

УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА

Члан 16.

Победник на утакмицама је тим који постигне више голова. 

У случају нерешеног резултата, на утакмицама 1/8, 1/4, 1/2 и  
финала победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени 
ударац на начин утврђен правилима Футсала за добијање победни-
ка у елиминаторним такмичењима. 

ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

Члан 17.

За сваку утакмицу овог такмичења, Комесар за такмичење одре-
диће делегата који заступа руководство такмичења и има врховни 
надзор на утакмици.

Извршни одбор Савеза доноси ближа упутства о дужностима и 
правима делегата Савеза. 

Члан 18.

 За све утакмице за Футсал куп Србије судије одређује Коме-
сар за суђење Прве футсал лиге ФС Србије. 
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Члан 19.

Судија је дужан да својим потписом овери записник о одиграној 
утакмици и да у њега унесе своје примедбе.

Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату да извештај 
о опоменама и искљученим играчима и да тај извештај овери својим 
потписом.

Члан 20.

Утакмице се могу играти само у сали која је оспособљена за иг-
ру.

Да ли је сала оспособљенља за игру одлучује судија на основу 
Правила футсал игре, а по претходном консултовању капитена ти-
мова и делегата.

Тимови су обавезни да изврше одлуку судије без обзира да ли се 
њихово мишљење о оспособљености сале слаже са одлуком судије.

Члан 21.

Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на терен у 
заказно време, а најкасније 15 минута после предвиђеног почетка, 
утакмицу ће судити други судија.

Ако на утакмицу не дођу ни судије, ни делегат, утакмица се неће 
одиграти.

Против делегата и судија који не дођу на вршење својих дуности 
повешће се дисциплински поступак.
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ЖАЛБЕ

Члан 22.

Жалбе на утакмицу подносе се Комесару за такмичење Прве 
футсал лиге ФС Србије 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 одигравања утакмице.

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни 
празник, он се продужава за први наредни дан.

Члан 23.

Неблаговремено уложена или необразложена, нетаксирана или 
недовољно таксирана жалба неће се узимати у поступак, већ ће 
бити одбачена, а утакмица ће се регистровати постигнутим резулта-
том.

При оцени благовремености жалбе узимаће се у обзир датум 
поштанског жига препорученог писма, новчане уплатнице, односно 
доказа о непосредној предаји жалбе.

Члан 24.

Одлуке по свим поднетим жалбама доносе се најкасније у року 
од 3 (три) дана од дана пријема жалбе.
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Члан 25.

Жалба на одлуку Комесара за такмичење подноси се Комисији 
за жалбе Савеза, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог 
отправка одлуке.

Одлука Комисије за жалбе Савеза, донета у другом степену, је 
коначна.

Члан 26.

Такса на жалбу у првостепеном поступку је у износу као на утак-
мицама степена такмичења жалиоца. 

Евентуални трошкови жалбеног поступак падају на терет оног 
клуба који их је проузроковао. 

РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА

Члан 27.

Све одигране утакмице заршног дела такмичења регисрују Ко-
месар за такмичење Прве футсал лиге ФС Србије, у року који омо-
гућава нормално такмичење.

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистра-
цију утакмице продужава се до доношења одлуке по жалби, односно 
до извршности те одлуке. 

Једном регистрована утакмица овог такмичења не може бити 
поништена, ако је провестепена одлука постала правоснажна, или 
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је у другом степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку 
за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима. 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Дисциплински прекршај играча, функционера, судија, стручних и 
техничких руководилаца и тренера, као и учесника такмичења Фут-
сал купа Србије, решавју се по одредбама Дисциплинског правилни-
ка од стране Дисциплинске комисије ФС Србије. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Утакмице овог такмичења могу се играти у халама које у свему 
одговарају прописаним Правилима футсал лиге и која су регистро-
вана од стране надлежног фудбалског органа.

Члан 30.

Гостујући тим је дужан да поштује боје дресова клуба домаћина.

Сви играчи који наступају на утакмицама морају имати видљиве 
бројеве, прописане величине на својим дресовима. Бројеви на дре-
совима морају се слагати са бројевима на списку играча у записнику 
о одиграној утакмици.

Члан 31.

Учесници овог такмичења имају право на одлагање одређених 
утакмица уколико су из њихових тимова узети играчи за састав фут-
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сал репрезентације Србије, а према одредбама Правилника о 
фудбалским такмичењима ФС Србије. 

Члан 32.

За сваку утакмицу овог такмичења обавезно се саставља запи-
сник 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 запи-
сник правилно унесу све упутством прописане податке.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Приходе са утакмица овог такмичења задржава домаћин утакми-
це.

Члан 34.

Сви доприноси и трошкови плаћају се судијама и делегату утак-
мице, а у складу са одговарајућом одлуком о накнадама.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Такмичење за Футсал куп Србије, укључујући и добијање побед-
ника за заршни део овог такмичења, мора бити завршено до 15. 
маја сваке године, односно до рока који утврди Извршни одбор Са-
веза.
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Члан 36.

Надлежни фудбалски савези спроводиће ово такмичење све до 
завршног дела на основу својих пропозиција, које не могу бити у 
супротности са овим Пропозицијама.

Члан 37.

За све што  није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе 
Правила футсал игре, Правилника о фудбалским такмичењима и 
осталих прописа Фудбалског савеза Србије.

Сагласност на све споразуме које евентуално буду закључивали 
клубови, а по питању одигравања утакмица купа, даваће Комесар за 
Такмичење Прве футсал лиге ФС Србије. 

Члан 38.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФС Србије «Фудбал».

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р.


