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На пснпву шлана 45. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни 
бр. 18/2017 и 7/2019), шлана 10. Одлуке п систему сталних такмишеоа за првенства 
фудбалских лига и надлежним прганима за спрпвпђеое такмишеоа на нивпу 
Фудбалскпг савеза Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни брпј 12/I/2020) и 
шлана 78. став 2. Прпппзиција такмишеоа за првенствп Српске лиге (Службени лист ФСС 
"Фудбал", ванредни брпј 13/II/2020), Изврщни пдбпр Фудбалскпг савеза Србије на 
седници пдржанпј 31.8.2020. гпдине дпнеп је  

 
 

У П У Т С Т В П 
ЗА ПДИГРАВАОЕ УТАКМИЦА ДПИГРАВАОА – БАРАЖА ЗА ПППУНУ ДВА МЕСТА У 

ПРВПЈ ЛИГИ "СРБИЈА" У ТАКМИШАРСКПЈ СЕЗПНИ 2021/2022 
 

 
Шлан 1.  

 Овим Упутствпм уређује се нашин пппуоаваоа 2 (два) места за пппуну Прве 
лиге "Србија" (у даљем тексту: Прва лига) за такмишарску сезпну 2021/2022, а на пснпву 
Одлуке Изврщнпг пдбпра ФС Србије п систему сталних такмишеоа за првенства 
фудбалских лига и надлежним прганима за спрпвпђеое такмишеоа на нивпу 
Фудбалскпг савеза Србије кпја је дпнета на седници пдржанпј 14. јула 2020. гпдине и 
шлана 78. став 2. Прпппзиција такмишеоа за првенствп Српске лиге кпјим је прпписанп 
да ће се за пппуну 2 (два) места у Првпј лиги ,,Србија'' прганизпвати бараж између 
првака српских лига групе "Истпк", "Запад", "Впјвпдина" и "Бепград". 

Календарпм такмишеоа ФС Србије утврдиће се термини пдиграваоа утaкмица 
"баража". 
 

Шлан 2. 
 Ради дпбијаоа парпва баража између клубпва из шлана 1. пве пдлуке, на крају 
такмишеоа у Првпј лиги ,,Србија'' и Српскпј лиги пдржаће се жреб кпјим ће се 
пдредити парпви дпиграваоа, кап и тп кпји пд тимпва извушених жребпм  ће бити 
дпмаћин на првпј утакмици баража. 
 Жреб се спрпвпди такп да се листићи са именима 4 (шетири) клуба кпји су се 
пласирали у "бараж" стављају у једну вазу. Приступа се утврђиваоу парпва такп щтп се 
најпре извлаши један, а пптпм други листић са именима клубпва, те се на тај нашин 
утврђује такмишарски пар. Накпн тпга у другу вазу се стављају та два листића са 
именима клубпва, а клуб са шијим се именпм листић први извуше је дпмаћин у првпј 
утакмици. Жребпм из става 1. пвпг шлана рукпвпди Такмишарска кпмисија ФСС, или 
председник Такмишарске кпмисије ФСС акп Такмишарска кпмисија ФСС не буде мпгла 
да се пкупи (састане) у време пдржаваоа жреба. 
  
      Шлан 3. 
 Ппбедници баража утврдиће се накпн 2 (две) утакмице, кпје ће се пдиграти на 
стадипнима клубпва ушесника баража, а у складу са Календарпм такмишеоа. 
 Ппбедници баража су тимпви кпји су псвпјили вище бпдпва у пбе утакмице. Акп 
су клубпви псвпјили исти брпј бпдпва, ппбедник је тим кпји је на пбе утакмице 
пстварип бпљу разлику између датих и примљених гплпва. Акп је разлика једнака, 
пдлушује већи брпј ппстигнутих гплпва у гпстима. Акп и тп не даје рещеое, ппбедник се 
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дпбија извпђеоем удараца са ташке за казнени ударац, на нашин утврђен Упутствпм 
Међунарпднпг бпрда за извпђеое удараца са ташке за казнене ударце, ради дпбијаоа 
ппбедника у елиминатпрним такмишеоима.  
 

Шлан 4. 
 Утакмице дпиграваоа (баража) представљају наставак првенства Српске лиге, а 
тимпви  на утакмицама "баража" имају правп наступаоа сви правилнп регистрпвани 
играши, кпји су стекли правп наступаоа пп пдредбама Правилника п регистрацији 
клубпва и играша ФСС, путем инфпрмаципнпг система КОМЕТ. 
 Приликпм пдиграваоа утакмица "баража" важе сви прпписи и правила ФС 
Србије, кпји се примеоују у редпвнпм такмишеоу. 
 Утакмицама дпиграваоа (баража) неппсреднп рукпвпди Такмишарска кпмисија 
ФСС, уз асистенцију кпмесара за такмишеое Српске лиге групе "Истпк", "Запад", 
"Впјвпдина" и "Бепград" и уз асистенцију Кпмесара за такмишеое Прве лиге Србије. 
 

Шлан 5. 
 Утакмице дпиграваоа (баража) мпгу се играти самп на терену кпји је ппдпбан 
за игру и примљен за пдиграваое утакмица Српске лиге. 
 Клуб – дпмаћин је пбавезан да терен за игру припреми такп да буде ппдпбан за 
пдиграваое утакмица дпиграваоа (баража).  
 

Шлан 6.  
Кпмесар за безбеднпст клуба прганизатпра утакмице дужан је да предузме све 

пптребне мере предвиђене Правилникпм п безбеднпсти и сигурнпсти на фудбалским 
утакмицама, прпппзицијама такмишеоа и Закпна п спрешаваоу насиља и недплишнпг 
ппнащаоа на сппртским приредбама. 

Трпщкпве службених лица у „баражу“ снпсе ФС Србије и Заједница фудбалских 
клубпва Супер лиге и Прве лиге Србије у изнпсима предвиђеним Одлукпм п накнадама 
службених лица на утакмицама Прве лиге. 

 
Шлан 7. 

Јавне пппмене дпбијене у првенству пренпсе се у "бараж" и издржавају се 
применпм правила "4-2-2" кпд клубпва Српске лиге без права избпра у издржаваоу 
аутпматске казне (аутпматска казна се издржава на првпј нареднпј утакмици "баража". 

Аутпматску казну забране играоа једне утакмице дпиграваоа (баража), насталу 
збпг дпбијене 4.6. 8. итд. пппмене у ппследоем кплу првенства 2020/2021. гпдине, 
пднпснп ппследое утакмице првенства, играш издржава на првпј утакмици 
дпиграваоа (баража).  
 

Шлан 8. 
 Сви играши кпји наступају на утакмицама дпиграваоа (баража) мпрају имати 
уредан лекарски преглед и бити прпглащени за сппспбне. 
 Лекарски преглед не сме бити старији пд 6 (щест) месеци, пднпснп 4 (шетири) 
месеца за играше млађе пд 17 гпдина. Лекарски преглед мпра бити уписан у 
легитимацију играша. Изузетнп, лекарски преглед играша мпже  се дпказати и пптврдпм 
кпја је издата на пснпву званишнпг регистра здравствене устанпве кпд кпје је лекарски 
преглед изврщен.  
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 Играш кпји није лекарски прегледан, пднпснп кпји није пбнпвип лекарски 
преглед у пдређенпм временскпм рпку, или кпме је пд стране лекара забраоенп 
играое, кап и играш кпме лекарски преглед није унесен у инфпрмаципни систем 
КОМЕТ п изврщенпм лекарскпм прегледу, не мпже наступати на утакмици и делегат 
утакмице ће таквпм играшу забранити наступ сагласнп шлану 45. Правилника п 
фудбалским такмишеоима. 
 

Шлан 9. 
За сваку утакмицу дпиграваоа (баража) Такмишарска кпмисија ФСС, или 

председник Такмишарске кпмисије ФСС акп Такмишарска кпмисија ФСС не буде мпгла 
да се пкупи (састане) у пптребнп време, пдређује делагате, а Судијска кпмисија 
пдређује судије. Делегати и судије су  са листе службених лица  Супер лиге и Прве лиге 
Србије за такмишарску 2020/2021. гпдину. 

 Делегат на утакмицама дпиграваоа баража представља ФС Србије, има  
врхпвни надзпр на утакмици, пцеоује укупну прганизацију утакмице и рад свих 
службених лица. 
 Делегат је пбавезан да кпмплетан извещтај са утакмице сашини најкасније у 
рпку пд 48 шасoва пп заврщетку утакмице са кпмплетнпм претећпм дпкументацијпм 
путем инфпрмаципнпг система КОМЕТ. 
 Укпликп је пптребнп Кпмесар за такмишеое Прве лиге мпже да затражи 
дппунске писмене извещтаје службених лица. 
 

Шлан 10. 
Акп на утакмицу није улпжена жалба, а не ппстпје услпви за регистрацију 

утакмице пп службенпј дужнпсти са 3:0 (пар-фпрфе), утакмица се региструје 
ппстигнутим резултатпм. 
 Одигране утакмице дпиграваоа (баража) региструје Кпмесар за такмишеое 
Прве лиге, пп правилу, у рпку пд 2 (два) дана пд дана оихпвпг пдиграваоа.   
 
 

Шлан 11. 
Жалбе  пп свим пснпвама ппднпсе се неппсреднп Кпмесару за такмишеое Прве 

лиге, кпја их рещава у првпм степену. 
 Жалбе на утакмице дпиграваоа (баража),  мпрају се дпставити неппсреднп 
Кпмесару за такмишеое Прве лиге  у рпку пд 24 шаса пд пдигране утакмице уз уплату 
таксе на жалбу у изнпсу кпји је прпписан пдлукпм Изврщнпг пдбпра ФСС.     
 

Шлан 12. 
 Неблагпвременп ппднете, непбразлпжене, нетаксиране или недпвпљнп 
таксиране жалбе неће се узимати у ппступак већ ће бити пдбашене, а утакмица ће бити 
регистрпвана ппстигнутим резултатпм. 
 При пцени благпвременпсти жалбе, узима се пбзир  дпказ п неппсреднпј 
предаји жалбе писарници ФСС. 
 Првпстепена пдлука мпра бити дпнет у рпку пд 24 сата пд времена пријема 
жалбе. 
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Шлан 13. 
Жалба на пдлуку Кпмесара за такмишеое Прве лиге ппднпси се Кпмисији за 

жалбе Изврщнпг пдбпра ФС Србије. 
Рпк за улагаое жалбе на пдлуку Кпмесара за такмишеое Прве лиге пп жалби на 

утакмицу дпиграваоа (баража) је 1 (један) дан пд дана дпнпщеоа првпстепене пдлуке, 
пднпснп пбјаве на званишнпм интернет сајту ФСС, уз уплату таксе у изнпсу кпји је 
прпписан пдлукпм Изврщнпг пдбпра ФСС. 

Другпстепена пдлука мпра бити дпнета у рпку пд 24 шаса пд дана неппсреднпг 
пријема жалбе. 

Прптив пдлуке другпстепенпг такмишарскпг пргана - Кпмисије за жалбе нема 
места жалби. Акп другпстепени такмишарски  прган не ппступи пп ставу 3 пвпг шлана, 
сматра се да жалба није усвпјена, а пщтећена страна има правп да ппднесе предлпг за 
ппдизаое захтева за защтиту Правилника п фудбалским такмишеоима ФС Србије у 
рпку пд 3 (три) дана пп истеку рпка за дпнпщеое пдлуке п жалби.  

Евентуални трпщкпви жалбенпг ппступка падају на терет пнпг клуба кпји је те 
трпщкпве прпузрпкпвап.     
 

Шлан 14. 
  О дисциплинским прекрщајима кпје изврще клубпви и оихпви играши, 
функципнери, судије, струшни и технишки рукпвпдипци на утакмицама дпиграваоа 
(баража), пдлушује Дисциплинска кпмисија  ФС Србије.    
 

 Шлан 15. 
   За све щтп није предвиђенп пвим Упутствпм, важе пдредбе Правилника п 
фудбалским такмишеоима ФС Србије и Прпппзиције за првенствп Супер и Прве лиге 
Србије. 
 

Шлан 16. 
 Овп Упутствп ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм 
листу ФСС „Фудбал“. 
 
 

                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                            Славиша КПКЕЗА, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


