
На основу члана 50 Статута Фудбалског савеза Београда, а у складу са члановима 20. и 21. Одлуке о 
систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига и надлежним органима за спровођење 
такмичења на нивоу ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 6 од 31.05.2022 год.) и чланом III Одлуке 
о систему такмичења на територији Фудбалског савеза Београдау такмичарској сезони 2022/2023 и чланом 
III Одлуке о начину организовања такмичења фудбалских лига на територији Фудбалског савеза Београда у 
такмичарској 2022/2023 сезони (седница Извршног одбора ФС Београда од 15.07.2021. године),Извршни 
одбор ФС Београда на седници одржаној 14.07.2022. године, донео је: 

 

У П У Т С Т В О 

 

ЗА ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА ДОИГРАВАЊА – „ БАРАЖА“ ЗА ПОПУНУ ЛИГА 

НАКОН ЗАВРШЕТКА ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2022/2023 

 

Члан 1. 
 

На основу Одлуке Извршног одбора ФС Београда о Систему такмичења на територији Фудбалског 
савеза Београда (члан 3) по завршетку такмичарске сезоне (2022/2023) одиграће се утакмице доигравања 
(баража) у свим лигама које су под ингеренцијом Фудбалског савеза Београда. 

Члан 2. 
 

Победник баража утврдиће се након 2 (две) утакмице, које ће се одиграти на стадионима-

игралиштима клубова учесника баража. Домаћин у првој утакмици баража је екипа из нижег степена 
такмичења. У реваншу, утакмица ће се одиграти на стадиону-игралишту клуба који се такмичио у вишем 
степену такмичења. 

Победник „баража“ је тим који је освојио 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 погодака. Ако је разлика једнака, играју се продужеци 2 X 15 минута. У случају да и после 
продужетака резултат буде изједначен, победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени ударац, 
на начин утврђен Упутством Међународног борда за извођење удараца са тачке за казнене ударце. 

 Члан 3. 

 

Утакмице доигравања (баража) представљају наставак првенства лига из којих су учесници 
„баража“, а тимови наступају са правилно регистрованим играчима који су завршили такмичење у лигама у 
којима су се такмичили. 

Приликом одигравања утакмица „баража“ важе сви прописи и правила ФС Београда, који се 
примењују у редовном такмичењу. 

Утакмицама доигравања (баража) непосредно руководи Комисија за Куп и бараж, уз асистенцију 
Комесара за такмичење и дисциплину лига из којих су учесници „баража“.    

Члан 4. 
 

Утакмице доигравања (баража) могу се играти само на терену који је подобан за игру и примљен за 
одигравање утакмица од Комисије за стадионе и игралишта ФСБ. Клуб домаћин је обавезан да терен за игру 
припреми тако да буде подобан за одигравање утакмица доигравања (баража). 



Члан 5. 
 

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 фудбалским утакмицама. 

Трошкове службених лица у „баражу" сносе клубови домаћини у износима предвиђеним Одлуком 
о накнадама службених лица у висини одређеној за ранг у којем се такмичио клуб домаћин.  

Члан 6. 
 

Опомене добијене у првенству преносе се у "бараж" и издржавају се сходно члану 44 Пропозиција 
за првенство лига на територији Фудбалског савеза Београда за такмичарску сезону 2022/2023. 

Члан 7. 
 

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. Лекарски преглед мора бити унеt у 
информациони систем Комет.  

Играч чији лекарски преглед није унет у информациони систем Комет, не може наступати на јавној 
утакмици. 

Члан 8.  

 

За сваку утакмицу доигравања (баража) Комисија за Куп и бараж ФС Београда одређује службена 
лица. Делегати и судије су са листе службених лица за непосредно завршену такмичарску сезону.  

Делегат на утакмицама доигравања баража представља ФС Београда, има врховни надзор на 
утакмици, оцењује укупну организацију утакмице и рад свих службених лица. 

Делегат је обавезан да извештај са утакмице сачини у року од 24 (двадесетчетири) часа по 
завршетку утакмице. 

Члан 9. 
 

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 Комисија за Куп и бараж, по правилу, у року од 
2 (два) дана од дана њиховог одигравања и доставља их Комесарима за такмичење лига у којем су се 
такмичили клубови учесници баража. 

Члан 10. 

 

Жалбе по свим основама подносе се Комисији за Куп и бараж, која их решава у првом степену. 

Жалбе на утакмице доигравања (баража), морају се доставити непосредно Комисији за Куп и бараж 
у року од 24 часа од одигране утакмице уз уплату таксе на жалбу у износу који је прописан одлуком 
Извршног одбора ФС Београда. 

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



 

Члан 11. 
 

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 
ФС Београда. 

Члан 12.  
 

Жалба на одлуку Комисије за Куп и бараж подноси се Комисији за жалбе Извршног одбора ФС 
Београда.    

Рок за улагање жалбе на одлуку Комисије за Куп и бараж по жалби на утакмицу доигравања 
(баража) је 1 (један) дан од дана доношења првостепене одлуке уз уплату таксе у износу који је прописан 
одлуком Извршног одбора ФС Београда 

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

Против одлуке другостепеног такмичарског органа - Комисије за жалбе нема места жалби.  

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

Члан 13. 
 

О дисциплинским прекршајима које изврше клубови и њихови играчи, функционери, судије, 
стручни и технички руководиоци на утакмицама доигравања (баража), одлучују Комесари за дисциплину 
лига у којем су се такмичили клубови учесници баража. 

Члан 14. 
 

За све што није предвиђено овим Упутством, важе одредбе Правилника о фудбалским 
такмичењима ФС Србије и Пропозиције за првенство лига на територији Фудбалског савеза Београда. 

Члан 15. 
 

Ово Упутство ступа на снагу даном доношења, а објављује се у Службеном гласнику ФСБ 

„Београдски ФУДБАЛ" и на сајту ФС Београда.. 

 

 

   Потпредседник ФС Београда 

Горан Спасојевић  с.р.   
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