
СТРАНА 30 ФУДБАЛ, 14.07.2020. БРОЈ 12/2 
 

На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 
„Фудбал“,, ванредни бр. 18/2017. и 7/2019.) и члана 75. Пропозиција такмичења за 
првенство лига млађих категорија играча за такмичарску сезону 2020/2021 (Службени 
лист ФСС „Фудбал“, број 12/II/2020), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници 
одржаној 14. јула 2020. године донео је 

 
 

У П У Т С Т В О 
ЗА ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА ДОИГРАВАЊА – БАРАЖА ЗА ПОПУНУ ДВА МЕСТА У 

ОМЛАДИНСКОЈ И КАДЕТСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ 
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2021/2022 

 
 

Члан 1.  
 Овим Упутством уређује се начин попуњавања 2 (два) места за попуну у 
Омладинској и Кадетској лиги Србије за такмичарску сезону 2021/2022, а на основу 
Одлуке о систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига и надлежним 
органима за спровођење такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије (Службени 
лист ФСС "Фудбал", број 12/I/2020), где је предвиђено да ће се за попуну 2 (два) места 
у Омладинској и Кадетској лиги Србије организовати бараж између првака 
Омладинске, Кадетске лиге  групе "Исток", "Запад", "Војводина" и "Београд". 

Календаром такмичења ФС Србије утврдиће се термини одигравања утaкмица 
"баража". 
 

Члан 2. 
 Ради добијања парова баража између клубова из члана 1. ове одлуке, на крају 
такмичења у Омладинској и Кадетској лиги одржаће се жреб којим ће се одредити 
парови доигравања. 
 Жребом из става 1. овог члана руководи Комесар за такмичење Лига млађих 
категорија за попуну Омладинске и Кадетске лиге Србије. 
 
      Члан 3. 
 Победници баража утврдиће се након 2 (две) утакмице, које ће се одиграти на 
стадионима клубова учесника баража, а у складу са Календаром такмичења. 
 Победници баража су тимови који су освојили више бодова у обе утакмице. Ако 
су клубови освојили исти број бодова, победник је тим који је на обе утакмице 
остварио бољу разлику између датих и примљених голова. Ако је разлика једнака, 
одлучује већи број постигнутих голова у гостима. Ако и то не даје решење, победник се 
добија извођењем удараца са тачке за казнени ударац, на начин утврђен Упутством 
Међународног борда за извођење удараца са тачке за казнене ударце, ради добијања 
победника у елиминаторним такмичењима. 

 
Члан 4. 

 Утакмице доигравања (баража) представљају наставак првенства Омладинске и 
Кадетске лиге групе "Исток", "Запад", "Војводина" и "Београд"  а тимови  на 
утакмицама "баража" имају право наступања сви правилно регистровани играчи, који 
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су стекли право наступања по одредбама Правилника о регистрацији клубова и играча 
ФСС, путем информационог система КОМЕТ. 
 Приликом одигравања утакмица "баража" важе сви прописи и правила ФС 
Србије, који се примењују у редовном такмичењу. 
 Утакмицама доигравања (баража) непосредно руководи Комесар за такмичење 
Лига млађих категорија за попуну Омладинске и Кадетске лиге Србије. 
 

Члан 5. 
 Утакмице доигравања (баража) могу се играти само на терену који је подобан 
за игру и примљен за одигравање утакмица лига млађих категорија за попуњавање 
Омладинске и Кадетске лиге Србије. 
 Клуб – домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде подобан за 
одигравање утакмица доигравања (баража).  
 

Члан 6.  
Комесар за безбедност клуба организатора утакмице дужан је да предузме све 

потребне мере предвиђене Правилником о безбедности и сигурности на фудбалским 
утакмицама, пропозицијама такмичења и Закона о спречавању насиља и недоличног 
понашања на спортским приредбама. 

Трошкове службених лица у „баражу“ за попуну Омладинске и Кадетске лиге 
сноси клуб домаћин у износима предвиђеним Одлуком о накнадама службених лица 
на утакмицама лига млађих категоријa ФС Србије. 

 
Члан 7. 

Јавне опомене добијене у првенству преносе се у "бараж" и издржавају се 
применом правила "4-2-2" код клубова Омладинске и Кадетске лиге Србије без права 
избора у издржавању аутоматске казне (аутоматска казна се издржава на првој 
наредној утакмици "баража". 

Аутоматску казну забране играња једне утакмице доигравања (баража), насталу 
због добијене 4.6. 8. итд. опомене у последњем колу првенства 2020/2021. године, 
односно последње утакмице првенства, играч издржава на првој утакмици 
доигравања (баража).  
 

Члан 8. 
 Сви играчи који наступају на утакмицама доигравања (баража) морају имати 
уредан лекарски преглед и бити проглашени за способне. 
 Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, односно 4 (четири) 
месеца за играче млађе од 17 година. Лекарски преглед мора бити уписан у 
легитимацију играча. Изузетно, лекарски преглед играча може  се доказати и потврдом 
која је издата на основу званичног регистра здравствене установе код које је лекарски 
преглед извршен.  
 Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекарски 
преглед у одређеном временском року, или коме је од стране лекара забрањено 
играње, као и играч коме лекарски преглед није унесен у информациони систем 
КОМЕТ о извршеном лекарском прегледу, не може наступати на утакмици и делегат 
утакмице ће таквом играчу забранити наступ сагласно члану 45. Правилника о 
фудбалским такмичењима. 
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Члан 9. 
За сваку утакмицу доигравања (баража) Комесар за такмичење лига млађих 

категорија одређује делегата а Комесар за суђење одређује судије са листе службених 
лица  Супер лиге, Прве лиге „Србија“ и Српских лига . 

 Делегат на утакмицама доигравања баража представља ФС Србије, има  
врховни надзор на утакмици, оцењује укупну организацију утакмице и рад свих 
службених лица. 
 Делегат је обавезан да комплетан извештај са утакмице сачини најкасније у 
року од 24 часа по завршетку утакмице са комплетном претећом документацијом 
путем информационог система КОМЕТ. 
 Уколико је потребно Комесар за такмичење лига млађих категорија може да 
затражи допунске писмене извештаје службених лица. 
 

Члан 10. 
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистрацију 

утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), утакмица се региструје 
постигнутим резултатом. 
 Одигране утакмице доигравања (баража) региструје Комесар за такмичење 
лигa млађих категорија, по правилу, у року од 2 (два) дана од дана њиховог 
одигравања.   
 

Члан 11. 
Жалбе  по свим основама подносе се непосредно Kомесару за такмичење лига 

млађих категорија која их решава у првом степену. 
 Жалбе на утакмице доигравања (баража),  морају се доставити непосредно 
Комесару за такмичење лига млађих категорија   у року од 24 часа од одигране 
утакмице уз уплату таксе на жалбу у износу који је прописан одлуком Извршног одбора 
ФСС.     
 

Члан 12. 
 Неблаговремено поднете, необразложене, нетаксиране или недовољно 
таксиране жалбе неће се узимати у поступак већ ће бити одбачене, а утакмица ће бити 
регистрована постигнутим резултатом. 
 При оцени благовремености жалбе, узима се обзир  доказ о непосредној 
предаји жалбе писарници ФСС. 
 Првостепена одлука мора бити донета у року од 24 сата од времена пријема 
жалбе. 
  

Члан 13. 
Жалба на одлуку Комесара за такмичење лига млађих категорија подноси се 

Комисији за жалбе Извршног одбора ФС Србије. 
Рок за улагање жалбе на одлуку Комесара за такмичење лига млађих категорија 

по жалби на утакмицу доигравања (баража) је 1 (један) дан од дана доношења 
првостепене одлуке, односно објаве на званичном интернет сајту ФСС, уз уплату таксе 
у износу који је прописан одлуком Извршног одбора ФСС. 

Другостепена одлука мора бити донета у року од 24 часа од дана непосредног 
пријема жалбе. 



БРОЈ 12/2 ФУДБАЛ, 14.07.2020. СТРАНА 33 
 

Против одлуке другостепеног такмичарског органа - Комисије за жалбе нема 
места жалби. Ако другостепени такмичарски  орган не поступи по ставу 3 овог члана, 
сматра се да жалба није усвојена, а оштећена страна има право да поднесе предлог за 
подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије у 
року од 3 (три) дана по истеку рока за доношење одлуке о жалби.  

Евентуални трошкови жалбеног поступка падају на терет оног клуба који је те 
трошкове проузроковао.     
 

Члан 14. 
  О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови играчи, 
функционери, судије, стручни и технички руководиоци на утакмицама доигравања 
(баража), одлучује Дисциплинска комисија  ФС Србије.    
 

 Члан 15. 
   За све што није предвиђено овим Упутством, важе одредбе Правилника о 
фудбалским такмичењима ФС Србије и Пропозиција такмичења за првенство лига 
млађих категорија играча. 
 

Члан 16. 
 Ово Упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“. 
 
     
                                            ПРЕДСЕДНИК  
                                                   Славиша КОКЕЗА, ср. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


