
      
                                                                                               -    ФК „Јухор“ (Обреж) 
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Број: 277- 01 ФС/18 

Ниш, 26. јун 2018. године 

 

 На основу одредаба чланова 56. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС и члана 

55. Пропозиција зонских лига ФСРИС за 2017/18. годину, Такмичарска комисија ФСРИС дана 

25.06.2018. године донела је следећу 

 

О Д Л У К У 
 

• За добијање новог члана зоне "Запад" у сезони 2018/19. одиграће се још једна утакмица 

на неутралном терену између ФК „Јухор“ из Обрежа и ФК „Драгоцвет“ из Драгоцвета. 

 

• Утакмица ће се одиграти 01.јула (Недеља) 2018. године са почетком у 17:30 часова, на 

стадиону ФК "Цар Константин" у Нишу. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

У поступку су коришћена документа: Записници са утакмица баража за попуну зоне „Запад“. 

 На утакмицама за попуну зоне „Запад“ постигнути су следећи резултати:   

 Јухор – Драгоцвет 1:1, Добрич – Јухор 1:8, и Драгоцвет – Добрич 3:1. 

Утврђено је да су ФК Јухор и ФК Драгоцвет у бараж утакмицама освојили по 4 бода, док је 

ФК Добрич завршио без бодова..  

У члановима 56. став 5. и 6. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, и члану 55. став 

5. и 6. Пропозиција зонских лига ФСРИС за сезону 2017/18. стоји да  „ако је реч о месту које 

одлучује првака и о месту које одлучује о прелазу у виши или нижи степен такмичења, укључујући 

и разигравање, квалификације, бараж и сл, у случају истог броја освојених бодова два или више 

тимова, пласман на табели се сачињава на основу додатне помоћне табеле од резултата који су 

постигнути у међусобним сусретима односних тимова“. „Пласман на додатној помоћној табели 

утврђује се збиром освојених бодова. Ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих и 

примљених голова. Ако је и ова разлика једнака, одлучује већи број постигнутих голова у гостима 

(када су у питању 2  клуба)“.  

Имајући у виду да су са истим бројем бодова завршили ФК „Јухор“ и ФК „Драгоцвет“ у 

помоћној табели, од међусобног сусрета, оба клуба имају по 1 бод са гол разликом 1:1.  

Такмичарска комисија ФСРИС је, на основу члана 56. став 5. и 6. Правилника о фудбалским 

такмичењима ФСС, члана 55. став 5. и 6. Пропозиција зонских лига ФСРИС за сезону 2017/18. и 

члана 3. Упутства о доигравању за пласман у зону "Запад" када учествују 3 екипе а утакмице се 

играју на неутралном терену и напред наведеног, донела одлуку као у диспозитиву.  

У случају нерешеног исхода на крају меча, приступиће се ударцима са тачке за казнени 

ударац на начин утврђен Упутством Међународног борда у елиминаторним такмичењима. 

Трошкове службених лица сноси екипа-победник баражног меча. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Незадовољна страна има право жалбе на ову Одлуку, а у 

складу са одредбама члана 62. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС у року од 24 

сата од момента пријема првостепене одлуке - Комисији за жалбе ФСРИС  уз уплату таксе у 

износу од 8.000,00 динара на текући рачун 160-17756-61.       

            Такмичарска комисија ФСРИС 

                 Председник 

               Мирослав Миливојевић с.р.        
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