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На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза Града Новог Сада, Извршни одбор ФСГ НС, на седници 

одржаној  августа 2018. године, усвојио је:  

П Р О П О З И Ц И ЈЕ 

ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ИГРАЧА ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2018./2019. ГОДИНУ 

Члан 1.  
Фудбалски савез Града Новог Сада организује у такмичарској 2018./2019. сезони првенства такмичења 

млађих категорија играча и то у следећим узрастима и лигама: 

 Лига омладинаца и кадета (2000. год. и млађи), 
 Лига пионира (2004. год. и млађи), 
 Лига млађих пионира (2005. год.), 
 Лиге петлића (2006. год.), 
 Лига 4 (2007. год., 2008. год., 2009. год. и 2010. год), 
 Лига млађих петлића (2007. год.), 
 Лиге полетараца (2008. год.), 
 Лиге млађих полетараца и малишана (2009. и 2010 год.). 

Члан 2. 
Право наступа на утакмицама Лиге омладинаца и кадета имају играчи рођени 2000. године и млађи са 

навршених 15 година на дан одигравања утакмице и специјалним лекарским прегледом. 
На утакмицама могу да се врше измене свих играча који се налазе у записнику утакмице с тим један играч 

не може два или више пута улазити у игру. 
Најбоље пласирана екипа стиче могућност напредовања у квалитетну лигу Војводине, под условом да 

је са територије ФСГ Нови Сад и да већ нема представника у квалитетној лиги Војводине. 
 

Члан 3. 
Право насупа на утакмицама пионира имају играчи рођени 2004. године и млађи, са навршених 12 година 

и млађи на дан одигравања утакмице са специјалним лекарским прегледом.  
На утакмицама могу да се врше измене свих играча који се налазе у записнику утакмице с тим да један 

играч не може два или више пута улазити у игру. 
Најбоље пласирана екипа стиче могућност напредовања у квалитетну лигу Војводине, под условом да 

је са територије ФСГ Нови Сад и да већ нема представника у квалитетној лиги Војводине. 
 

Члан 4. 
Право насупа на утакмицама млађих пионира имају играчи рођени 2005. Године и млађи, са навршених 

12 година на дан одигравања утакмице са специјалним лекарским прегледом. Такмичење се одвија у две групе. 
Победници група на крају првенства играју 2 утакмице за апсолутног победника. 

На утакмицама могу да се врше измене свих играча који се налазе у записнику утакмице с тим да један 
играч не може два или више пута улазити у игру. 

 
Члан 5. 

Право насупа на утакмицама петлића имају играчи рођени 2006. године и млађи. Такмичење се одвија у 
две групе. Победници група на крају првенства играју 2 утакмице за апсолутног победника. 
На утакмицама могу да се врше „летеће“ измене. 
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Члан 6. 

Право насупа на утакмицама млађих петлића имају играчи рођени 2007. године и млађи. 
На утакмицама могу да се врше „летеће“ измене. 
Млађи петлићи играју по правилима за "ФУДБАЛ 9". 
Постигнути резултати се приказују, док се табела у билтену не приказује. 
 

Члан 7. 
Право насупа на утакмицама полетараца имају играчи рођени 2008. године и млађи. 
На утакмицама могу да се врше „летеће“ измене. 
Полетарци  играју по правилима за "ФУДБАЛ 9". 
Правило офсајда не важи. 
Постигнути резултати се приказују, док се табела у билтену не приказује. 
 

Члан 8. 
Право насупа на утакмицама млађих полетараца и малишана имају играчи рођени 2009. године и млађи. 
На утакмицама могу да се врше „летеће“ измене. 
Млађи полетарци и малишани  играју по правилима за "ФУДБАЛ 9". 
Правило офсајда не важи. 
Постигнути резултати се приказују, док се табела у билтену не приказује. 

 
Члан 9. 

У "ЛИГИ 4" (2007/2008/2009/2010) такмиче се екипе које имају све четири генерације. Све екипе имају 
ознаку групе "А" и све по правилу играју у истом дану када су домаћини односно гости. 

Члан 10. 
У свим лигама из члана 1. Могу насупати само регистровани играчи за свој клуб, а регистрација је 

могућа само са навршених 7 година живота. 
 

Члан 11. 
На утакмицама могу да се врше измене свих играча који се налазе у записнику утакмице с тим да један 

играч не може два или више пута улазити у игру. На утакмицама старијих и млађих петлића, старијих и млађих 
полетараца дозвољене су „летеће“ измене. 

 
Члан 12. 

Млађи петлићи играју "Фудбал 9" на површини између два казнена простора (тзв. "шеснаестерца") и 
проширено до уздужне линије где се налазе клупе за резервне играче. Број пријављених играча је 18. Измене су 
«летеће» без ограничења. Врата (голови) су 6 x 2 метра (у недостатку може и 5 x 2 метра). Игра се лоптом бр.5.  

Старији полетарци и млађи полетарци играју "Фудбал 9" на површини између два казнена простора (тзв. 
«шеснаестерца»). Број пријављених играча је 12 (може и више). Измене су «летеће» без ограничења. Врата 
(голови) су 5 x 2 метра. Игра се лоптом бр. 4. Нема офсајда. 

Врата (голови) за "Фудбал 9" морају бити безбедна на терену. Морају бити фиксирана тако да се 
онемогући пад (превртање) конструкције гола према терену. 

 
Члан 13. 

У свим градским лигама, клубови изван територије ФСГ Нови Сад, играју под условима да се њима као и 
клубовима са територије ФСГ Нови Сад резултати и пласман рачунају, али ако је у питању прелазак у виши ранг 
представљање ФСГ НС, у обзир се узимају само најбоље пласирани клубови са територије ФСГ Нови Сад. 
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Члан 14. 

За трошкове такмичења клубови учеснициуплаћују котизацију за такмичење за сваку пријављену екипу 
пре почетка јесењег дела сезоне. За клуб који ову обавезу не испуни у предвиђеном року , сматраће се да је 
одустао од такмичења. 

Клуб који НЕ ИСПЛАТИ службена лица (судије и делегате) у року од 48 часова (од завршетка утакмице), 
аутоматски је суспендован до измирења обавеза. Екипа неће моћи да наступи у наредном колу и то ће се 
сматрати као неоправдано неодигравање утакмице у утврђеном термину, и клубу се изриче мера: опомена 
пред искључење, последња опомена пред искључење и затим искључење из такмичења. 

Члан 15. 
Такмичење у оквиру лига из члана 1. ових пропозиција спроводе се на основу одредаба Правила 

фудбалске игре, правилника о фудбалским такмичењима, Дисциплинског правилника ФС Србије, као и осталих 
прописа фудбалске организације, с тим да се у лигама  млађих петлића, старијих и млађих полетараца и 
малишана игра "Фудбал 9" такође по важећим прописима. 

Члан 16. 
Такмичењем у лигама из члана 1. ових пропозиција руководи извршни одбор ФСГ Новог Сада преко 

иконосног органа за вођење такмичења – комесара за такмичење млађих категорија који је и дисциплински 
судија свих лига. 

За суђење и судијска питања задужен је комесар за суђење којег такође одређује извршни одбор ФСГ 
Нови Сад. 

 
Члан 17. 

Организацију утакмице спроводе клубови домаћини односно организатори утакмица, и они су дужни и 
одговорни да се старају за што успешнију организацију утакмице, а утакмицу као јавни скуп пријављују 
надлежном органу МУП-а. Уколико домаћин не пријави утакмицу надлежном органу МУП-а иста се неће 
одиграти. Судија ће направити записник и то констатовати у њему а екипа губи утакмицу службеним 
резултатом 3:0 ПФФ, а против клуба ће се покренути дисциплински поступак. 

Организатори утакмица су обавезни да се придржавају и спроводе мере предвиђене прописима 
надлежних органа и Фудбалског савеза Србије о безбедности на спортским –фудбалским утакмицама. 

 
Члан 18. 

Утакмице се одигравају по правилу суботом и недељом по сатници коју предложе клубови, одмосно коју 
утврди комесар за свако коло. 

 
Члан 19. 

У случају лошег времена или других оправданих разлога, утакмица се може одложити за други термин и 
то најкасније у наредних 14 дана. 

Одлуку о одлагању доноси на терену судија утакмице сходно одлуци ФС Србије уз правило 1. Правила 
фудбалске игре. 
 

Члан 20. 
Поједине утакмице се могу одложити по правилнику о фудбалским такмичењима ФС Србије. 
У случају постојања околности из претходног става, клуб на који се односи разлог одлагања дужан је да 

комесару достави писмени доказ о постојању тих услова најкасније 72 сата пре утврђеног термина за одигравање 
утакмице. 

Комесар ће прихватити одлагање утакмица из става 1. и 2.  овог члана само када оба клуба договоре 
нови термин одигравања утакмице и о томе обавесте комесара. 

Рок за одигравање одложене утакмице је најдуже 14 дана од првобитно утврђеног термина. 
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Уколико клубови не постигну сагласност о термину одигравања, ценећи оправданост одлагања, комесар 
може сам одредити нови термин одигравања, или ће утакмица бити регистрована БЕЗ ГОЛОВА И БОДОВА, или 
ће захтеваоц одлагања утакмицу изгубити службеним резултатом 3:0 (п.ф.) 

Утакмице лига млађих категорија играча ФСГ Нови Сад не могу се играти у оквиру турнира које 
организују клубови или у оквиру "Мc Donald's " лиге. 

 
Члан 21. 

У случају неоправданог неодигравања утакмице у утврђеном термину, клубу/клубовима се изричу 
мере:опомена пред искључење, а затим искључење из такмичења. 

Клуб коме је изречено искључење у последња два кола првенства, не може се следеће такмичарске 
године такмичити са екипом искљученог годишта (неће бити прихваћена пријава). 

Клуб који пријави екипу за такмичење пре почетка првенства, а затим ту екипу повуче када је већ 
обављен жреб и направљен распоред одигравања утакмица, не може се следеће такмичарске године такмичити 
са том екипом (неће бити прихваћена пријава). 

 
Члан 22. 

Редовни лекарски прегледи важе 6 (шест) месеци за играче са напуњених 17 година живота, а за играче 
млађе од 17 година 4 (четири) месеца. Лекарски прегледи су усписани у спортске легитимације за регистроване 
играче, а изузетно могу бити на посебном списку овереном од лекара и здравствене установе, или појединачноза 
играча такође оверено од лекара и здравствене установе (увек факсимил лекара и печат здравствене установе). 

 
Члан 23. 

За све утакмице млађих категорија у организацији ФСГ НС мора бити ОБАВЕЗНО присутно здравствено 
лице. Пре, за време и после утакмице. Ако на утакмици нема здравственог лица УТАКМИЦА СЕ НЕЋЕ ИГРАТИ, а 
клуб који није обезбедио здравствено лице губи утакмицу службеним резултатом 3:0 ПФФ и биће покренут 
дисциплински поступак против истог. 

Сви здравствени радници морају иматги акредитације (са сликом) издате од стране ФСГ Нови Сад. 
 

 
Члан 24. 

Идентификација играча врши се на терену пре почетка утакмице, само на захтев представника једног или 
оба клуба учесника, или када сам одлучи делегат-судија. 

Идентификација се врши код регистрованих играча путем спортске легитимације у којој су уписани и 
лекарски прегледи и оверена чланарина са печатом или маркицом надлежног фудбалског савеза. 

Играчи се могу идентификовати и путем пасоша или личне карте, али наступити могу само ако се 
прикаже лекарска потврда о здравственој способности играча. 

 
Члан 25. 

Трајање утакмица у градским лигама: 

 Градска лига омладинаца ФСГ Нови Сад 2 x 45 минута 

 Градска лига пионира ФСГ Нови Сад 2 x 35 минута 

 Градска лига млађих пионира ФСГ Нови Сад 2 x 30 минута 

 Градска лига петлића ФСГ Нови Сад 2 x 30 минута 

 Градска лига млађих петлића ФСГ Нови Сад 2 x 25 минута 

 Градска лига полетараца ФСГ Нови Сад 2 x 25 минута 

 Градска лига млађих полетараца и малишана  ФСГ Нови Сад 2 x 20минута 
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Члан 26. 
Све утакмице под окриљем ФСГ Нови Сад суди један судија. 
На утакмицама узрасних категорија ОМЛАДИНАЦА, ПИОНИРА, МЛАЂИХ ПИОНИРА, ПЕТЛИЋА и ЛИГЕ 4 

поред судије, одређује се и делегат утакмице. На свим осталим узрасним категоријама судија уједно врши и 
улогу делегата утакмице. 

Делегат (судија-делегат) утакмице је обавезан да комплетира записник са утакмице одмах по њеном 
завршетку, уз присуство представника оба клуба. 

Клуб домаћин обавезно обезбеђује образац записника (три примерка по утакмици), исправну писаћу 
машину или рачунар и лице које ће куцати или писати записник. 

Записник са утакмице судија – делагат доставља у ФСГ Нови Сад у понедељак односно након одигравања 
утакмице. 

Клуб домаћин исплаћује путне трошкове и накнаду за делегатску функцију и суђење према одлуци 
Извршног одбора ФСГ Нови Сад. 

 
Члан 26. 

Утврђивање пласмана тимова омладинаца,  старијих и млађих пионира и петлића врши се на основу 
члана 56. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије, док се пласман не утврђује за млађе петлиће и 
старије и млађе полетарце . 

За пласман у лигама у којима учествују и клубови ван територије ФСГ Нови Сад рачунају се и резултати тих 
екипа, са ограничењем из члана 13. ових Пропозиција. 

 
Члан 27. 

Жалбу на одиграну утакмицу клуб је обавезан да поднесе у року од 48 сати од одигравања утакмице 
комесару у писменој форми, уз уплату таксе у износу који одређује Извршни одбор ФСГ Нови Сад. 

Члан 28. 
Победницима такмичења, односно првопласираним клубовима где се рачуна пласман у лигама из члана 

1. Ових Пропозиција, ФСГ Нови Сад додељује одговарајућа признања. 
 

Члан 29. 
За случајеве који нису регулисани овим Пропозицијама важе прописи и одлуке Фудбалског савеза Србије, 

Фудбалског савеза Војводине и Фудбалског савеза Града Новог Сада. 
 

Члан 30. 
Клубови су дужни да играче свих млађих категорија и стручно техничко особље у свим такмичарским 

селекцијама које организује ФСГ Новог Сада, осигурају код Осигуравајуће организације за случај повреде, 
професионалне болести и других ризика који могу настати бављењем фудбалом. 

Фудбалски савез Града Новог Сада не сноси одговорност нити финансијску надокнаду за евентуалне 
повреде и несреће и остале последице које се евентуално десе при одигравању утакмица млађих категорија које 
организује ФСГ Новог Сада. 

 
Клуб је одговоран за последице настале недозвољеним понашањем његових играча, стручног и техничког 

особља, вођства пута и других службених лица, као и навијача према било ком учеснику утакмице или 
такмичења. 
 

Члан 31. 
Ове пропозиције ступају на снагу даном усвајања, а примењиваће се у такмичарској 2018/2019. сезони. 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР ФСГ НОВИ САД 


