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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 
,,Фудба'', ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања ФС Србије на 
седници одржаној 14. јула 2020. године донео је  

 
 

У П У Т С Т В О 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРОВА У ЗАВРШНОМ ДЕЛУ ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП 

СРБИЈЕ У ЖЕНСКОМ ФУДБАЛУ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2020/2021 
 
 

I 
Овим Упутством утврђује се поступак за одређивање парова у завршном делу 

такмичења за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу. 
 

II 
Одређивање парова у завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије у 

женском фудбалу врши се жребом, који се обавља најкасније 5 (пет) дана пре термина 
одигравања утакмица предвиђених Календаром такмичења ФСС за поједино коло. 
 
Прво коло: 1/8 финала 

III 
1. У једну вазу стављају се листићи са именима  8  клубова чланова Супер лиге 

Србије за жене из такмичарске сезоне 2019/2020, а у другу вазу стављају се листићи са 
именима 4 најбоље пласирана клуба, члана Прве лиге из такмичарске сезоне 
2019/2020, као и цедуљице са именима четири клуба победника у предтакмичењу за 
фудбалски Куп Србије за жене. Уколико неки клуб одустане од такмичења уместо 
имена тога клуба биће жребана празна куглица. Клуб који извуче овакву куглицу, по 
аутоматизму ће остварити пласман у наредну рунду и сматраће се да је искористио 
предност домаћег терена за рачунање домаћинства у жребу за наредну рунду. 
 

2. Приступа се утврђивању парова 1/8 финала тако што се извлаче два  листића 
(по један из сваке вазе) са именима клубова који чине такмичарски пар.  
 

3. Уколико такмичарски пар чине један клуб Супер лиге Србије за жене и 
победник у предтакмичењу за фудбалски Куп Србије, обавезно је домаћин клуб 
победник у предтакмичењу. Уколико такмичарски пар чине један клуб Супер и Прве 
лиге Србије, цедуљице са именима клубова се стављају у трећи пехар, ради 
утврђивања домаћинства. 
 
Друго  коло - 1/4 финала 

IV 
Приступа се утврђивању парова 1/4 финала, тако што се у једну вазу стављају  4 

листића са именима најбоље пласираних клубова  у првенству  Супер  лиге Србије за 
жене у сезони 2019/2020, а који су  се победама у  1/8 финала Купа пласирали у 1/4 
финала у сезони 2020/2021. Уколико је један или више од четири најбоље пласирана 
клуба Супер лиге испао из такмичења 1/8 финала Купа, његово место у првој вази 
заузима клуб, који га је елиминисао из такмичења у фази 1/8 финала. 
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У другу вазу стављају се 4 листићи са именима  преостала четири клуба 

победника у 1/8 финала Купа Србије за жене у сезони 2020/2021. 
 
  Извлаче се два листића, један за другим, из сваке вазе по 1 (један), са именима 
клубова који чине такмичарски пар. Домаћин је клуб који је у 1/8 био гост. 

 
Уколико се извуче такмичарски пар где су оба клуба у 1/8 финала били 

домаћини, односно гости, домаћинство се одређује поновним извлачењем  листића из 
треће вазе. Клуб  са чијим именом је  извучен први листић  обавезно је  домаћин. 
 
Треће   коло - 1/2 финала 

V 
1. У једну вазу стављају се  4 листића са именима клубова победника у 1/4 

финала, затим се приступа утврђивању такмичарског пара наизменичним извлачењем 
листића 

2.  Домаћин у првој утакмици полуфинала је клуб који је први извучен, а гост 
клуб који буде следећи извучен. 
 
 
Четврто  коло - финале 

VI 
Игра се једна финална утакмица.  
Место одигравања финалне утакмице одређује ИО ФСС, на предлог Комисије за 

женски фудбал, а водећи рачуна о интересу промоције женскога фудбала. 
 
VII 
Ако се у току такмичења догоди ситуација која није предвиђена овим 

Упутством, Комесар за такмичења у женском фудбалу ФСС ће пре жребања утврдити 
поступак за такву ситуацију у складу са овим Упутством. 
 

VIII 
Ово Упутство је саставни део Пропозиција  такмичења за Фудбалски куп Србије 

у женском фудбалу и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном  
листу ФСС "Фудбал".  
 
 
 
                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                          
                                                                                                                           Славиша КОКЕЗА, с.р. 

 
 
 
 
 
 


