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На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза Града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза Града 

Новог Сада, на седници одржаној септембра 2020. године, усвојио је:  

П Р О П О З И Ц И ЈЕ 

ТАКМИЧЕЊА ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2020/2021. СЕЗОНУ 

Члан 1. 

Фудбалски савез Града Новог Сада у такмичарској 2020/2021. сезони организује првенствена такмичења за 

млађе категорије у следећим лигама и узрастима, по следећим правилима и са следећим трајањем утакмица: 

рб назив лиге годиште правила трајање 

1. Градска лига омладинаца 2002. и млађи „Фудбал 11“ 2 х 45 минута 

2. Градска лига кадета 2004. и млађи „Фудбал 11“ 2 х 40 минута 

3. Градска лига млађих кадета 2005. и млађи „Фудбал 11“ 2 х 40 минута 

4. Градска лига пионира 2006. и млађи „Фудбал 11“ 2 х 35 минута 

5. Градска лига млађих пионира 2007. и млађи „Фудбал 11“ 2 х 30 минута 

6. Градска лига петлића 2008. и млађи „Фудбал 11“ 2 х 25 минута 

7. Градска лига „четири“ (јединствена) 
2009. и 2010. годиште „Фудбал 9“ 2 х 25 минута 

2011. и 2012. годиште „Фудбал 7“ 2 х 20 минута 

8. Градска лига млађих петлића (самостална) 2009. и млађи „Фудбал 9“ 2 х 25 минута 

9. Градска лига полетараца (самостална) 2010. и млађи „Фудбал 9“ 2 х 25 минута 

10. Градска лига млађих полетараца (самостална) 2011. и млађи „Фудбал 7“ 2 х 20 минута 

11. Градска лига малишана (самостална) 2012. и млађи  „Фудбал 7“ 2 х 20 минута 

Члан 2. 

Право наступа на утакмицама омладинаца имају играчи рођени 2002. године и млађи који на дан 

одигравања утакмице имају навршених шеснаест година и играчи који су на дан одигравања утакмице 

напунили петнаест година са специјалним лекарским прегледом који је уписан у спортску легитимацију играча 

и обавезно оверен од стране органа фудбалског савеза надлежног за регистрацију играча. 

Право наступа на утакмицама омладинаца имају „бонус“ играчи рођени 2001. године, с тим што се у 

сваком тренутку у игри (на терену) могу налазити највише 2 (два) играча рођена 2001. године. Сви играчи 

рођени 2001. године који су унети у записник утакмице морају бити обележени као бонуси. 

Екипе на утакмицама омладинаца могу да врше измене свих играча који се налазе у записнику утакмице, с 

тим један играч не може два или више пута да улази у игру. 

Првенство у Градској лиги омладинаца организовано је по шестокружном бод систему, а сваки клуб са 

осталим клубовима игра по шест утакмица, три као домаћин и три као гост. 

Најбоље пласирана екипа стиче могућност напредовања у Омладинску лигу Војводине, под следећим 

условима: (1) да је са територије ФС Града Новог Сада, (2) да клуб већ нема представника Омладинској лиги 

Војводине, (3) да на дан одигравања последњег кола првенства има регистрованих најмање 15 играча рођених 

2003. године или да у редовно такмичење има укључену непосредно млађу селекцију - кадете. 

Уколико најбоље пласирана екипа не испуњава услове из претходног става овог члана Пропозиција, право 

на пласман у Омладинску лигу Војводине стиче наредна екипа по пласману која испуњава наведене услове. 
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Члан 3. 

Право наступа на утакмицама кадета имају играчи рођени 2004. године и млађи који на дан одигравања 

утакмице имају навршених четрнаест година и играчи који су на дан одигравања утакмице напунили тринаест 

година са специјалним лекарским прегледом који је уписан у спортску легитимацију играча и обавезно оверен 

од стране органа фудбалског савеза надлежног за регистрацију играча. 

Право наступа на утакмицама кадета имају „бонус“ играчи рођени 2003. године, с тим што се у сваком 

тренутку у игри (на терену) могу налазити највише 2 (два) играча рођена 2003. године. Сви играчи рођени 

2003. године који су унети у записник утакмице морају бити обележени као бонуси. 

Екипе на утакмицама кадета могу да врше измене свих играча који се налазе у записнику утакмице, с тим 

један играч не може два или више пута да улази у игру. 

Првенство у Градској лиги кадета организовано је по трокружном бод систему, а сваки клуб са осталим 

клубовима игра по три утакмице, једну или две као домаћин и две или једну као гост, на такав начин да је 

распоред утакмица првог и трећег круга истоветан. 

Најбоље пласирана екипа стиче могућност напредовања у Кадетску лигу Војводине, под следећим 

условима: (1) да је са територије ФС Града Новог Сада, (2) да клуб већ нема представника Кадетској лиги 

Војводине, (3) да у редовно такмичење има укључену непосредно млађу селекцију – млађе кадете или пионире. 

Уколико најбоље пласирана екипа не испуњава услове из претходног става овог члана Пропозиција, право 

на пласман у Кадетску лигу Војводине стиче наредна екипа по пласману која испуњава наведене услове. 

Члан 4. 

Право наступа на утакмицама млађих кадета имају играчи рођени 2005. године и млађи који на дан 

одигравања утакмице имају навршених тринаест година и играчи који су на дан одигравања утакмице 

напунили дванаест година са специјалним лекарским прегледом који је уписан у спортску легитимацију играча 

и обавезно оверен од стране органа фудбалског савеза надлежног за регистрацију играча. 

Право наступа на утакмицама млађих кадета имају „бонус“ играчи рођени 2004. године, с тим што се у 

сваком тренутку у игри (на терену) могу налазити највише 2 (два) играча рођена 2004. године. Сви играчи 

рођени 2004. године који су унети у записник утакмице морају бити обележени као бонуси. 

Екипе на утакмицама млађих кадета могу да врше измене свих играча који се налазе у записнику утакмице, 

с тим један играч не може два или више пута да улази у игру. 

Првенство у Градској лиги млађих кадета организовано је по трокружном бод систему, а сваки клуб са 

осталим клубовима игра по три утакмице, једну или две као домаћин и две или једну као гост, на такав начин 

да је распоред утакмица првог и трећег круга истоветан. 

Члан 5. 

Право наступа на утакмицама пионира имају играчи рођени 2006. године и млађи који на дан одигравања 

утакмице имају навршених дванаест година. 

Право наступа на утакмицама пионира имају „бонус“ играчи рођени 2005. године, с тим што се у сваком 

тренутку у игри (на терену) могу налазити највише 2 (два) играча рођена 2005. године. Сви играчи рођени 

2005. године који су унети у записник утакмице морају бити обележени као бонуси. 

Екипе на утакмицама пионира могу да врше измене свих играча који се налазе у записнику утакмице, с тим 

један играч не може два или више пута да улази у игру. 

Првенство у Градској лиги пионира организовано је по шестокружном бод систему, а сваки клуб са осталим 

клубовима игра по шест утакмица, три као домаћин и три као гост. 
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Најбоље пласирана екипа стиче могућност напредовања у Пионирску лигу Војводине, под следећим 
условима: (1) да је са територије ФС Града Новог Сада, (2) да клуб већ нема представника Пионирској лиги 

Војводине, (3) да у редовно такмичење има укључену непосредно млађу селекцију – млађе пионире. 

Уколико најбоље пласирана екипа не испуњава услове из претходног става овог члана Пропозиција, право 

на пласман у Пионирску лигу Војводине стиче наредна екипа по пласману која испуњава наведене услове. 

Члан 6. 

Право наступа на утакмицама млађих пионира имају играчи рођени 2007. године и млађи који на дан 
утакмице имају навршених једанаест година. 

Право наступа на утакмицама млађих пионира имају „бонус“ играчи рођени 2006. године, с тим што се у 

сваком тренутку у игри (на терену) могу налазити највише 2 (два) играча рођена 2006. године. Сви играчи 

рођени 2006. године који су унети у записник утакмице морају бити обележени као бонуси. 

Екипе на утакмицама млађих пионира могу да врше измене свих играча који се налазе у записнику 
утакмице, с тим један играч не може два или више пута да улази у игру. 

У Градској лиги млађих пионира, у првом делу првенства, екипе су подељене у две групе (Група А и Група 

Б), у оквиру којих се такмичење одвија по двокружном бод систему у 22 првенствена кола. На основу 

постигнутих резултата у првом делу првенства, а за такмичење у другом делу првенства, формирају се три 
групе (Група 1, Група 2 и Група 3), у којима екипе стартују са бројем бодова објављеним у табели на 

претпоследњој (десетој) страни ових пропозиција. Групу 1 чине клубови пласирани од 1. до 4. места у Групи А и 
Групи Б. Групу 2 чине клубови пласирани од 5. до 8. места у групи А и групи Б. Групу 3 чине клубови пласирани 

од 9. до 12. места групи А и групи Б. У све три новоформиране групе у другом делу првенства игра се по 
једнокружном бод систему у 7 првенствених кола, на основу Бергерове таблице сачињене на основу пласмана 

и освојених бодова у првом делу првенства.  

Члан 7. 

Право наступа на утакмицама петлића имају играчи рођени 2008. године и млађи који на дан утакмице 

имају навршених десет година. 

Право наступа на утакмицама петлића имају „бонус“ играчи рођени 2007. године, с тим што се у сваком 
тренутку у игри (на терену) могу налазити највише 2 (два) играча рођена 2007. године. Сви играчи рођени 

2007. године који су унети у записник утакмице морају бити обележени као бонуси. 

Екипе на утакмицама петлића могу да врше измене свих играча који се налазе у записнику утакмице, с тим 

један играч не може два или више пута да улази у игру. 

У Градској лиги петлића, у првом делу првенства, екипе су подељене у две групе (Група А и Група Б), у 
оквиру којих се такмичење одвија по двокружном бод систему у 18 првенствених кола. На основу постигнутих 

резултата у првом делу првенства, а за такмичење у другом делу првенства, формирају се две групе (Група 1 и 
Група 2), у којима екипе стартују са бројем бодова објављеним у табели на последњој (једанаестој) страни ових 

пропозиција. Групу 1 чине клубови пласирани од 1. до 5. места у Групи А и Групи Б, док Групу 2 чине клубови 

пласирани од 6. до 10. места у групи А и групи Б. Обе новоформиране групе у другом делу првенства играју по 
једнокружном бод систему у 9 првенствених кола, на основу Бергерове таблице сачињене на основу пласмана 

и освојених бодова у првом делу првенства. 

Члан 8. 

Право наступа на утакмицама млађих петлића имају играчи рођени 2009. године и млађи. 

На утакмицама млађих петлића игра се по правилима за „Фудбал 9“, што, између осталог, значи да су 

дозвољене „летеће“ измене без ограничења, с тим да правило офсајда важи. 

Постигнути резултати се у билтену приказују, док се табела у билтену не приказује. 
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Члан 9. 

Право наступа на утакмицама полетараца имају играчи рођени 2010. године и млађи. 

На утакмицама полетараца игра се по правилима за „Фудбал 9“, што, између осталог, значи да су 

дозвољене „летеће“ измене без ограничења, с тим да правило офсајда важи. 

Постигнути резултати се у билтену приказују, док се табела у билтену не приказује. 

Члан 10. 

Право наступа на утакмицама млађих полетараца имају играчи рођени 2011. године и млађи. 

На утакмицама млађих полетараца игра се по правилима за „Фудбал 7“, што, између осталог, значи да су 

дозвољене „летеће“ измене без ограничења и да правило офсајда не важи. 

Постигнути резултати се у билтену приказују, док се табела у билтену не приказује. 

Члан 11. 

Право наступа на утакмицама малишана имају играчи рођени 2012. године и млађи. 

На утакмицама малишана игра се по правилима за „Фудбал 7“, што, између осталог, значи да су дозвољене 

„летеће“ измене без ограничења и да правило офсајда не важи. 

Постигнути резултати се у билтену приказују, док се табела у билтену не приказује. 

Члан 12. 

У јединственој Градској лиги „четири“ такмиче се искључиво екипе које имају све четири селекције - 

генерације (2009. годиште, 2010. годиште, 2011. годиште и 2012. годиште), с тим да када су домаћини, односно 

гости, све утакмице играју у истом дану, једну за другом. 

За утакмице у оквиру јединствене Градске лиге „четири“ за сваки узраст (генерацију) важе правила 

истоветна правилима из чланова 8, 9, 10, 11, 13. и 14. ових Пропозиција. 

Постигнути резултати се у билтену приказују, док се табела у билтену не приказује. 

 Члан 13.   

Млађи петлићи и полетарци играју „Фудбал 9“ са лоптом број 5, на терену који се простире између два 

казнена простора (тзв. „шеснаестерца“), проширеном до уздужне линије где се налазе клупе за резервне играче.  

За утакмице млађих петлића и полетараца врата (голови) су димензија 6 х 2 метра, а у недостатку ових могу 

да се користе голови димензија 5 х 2 метра. 

За утакмице млађих петлића и полетараца правило офсајда важи. 

 Члан 14.   

Млађи полетарци и малишани играју „Фудбал 7“ са лоптом број 4, на терену који се простире између два 

казнена простора (тзв. „шеснаестерца“), без проширења.  

За утакмице млађих полетарца и малишана врата (голови) су димензија 5 х 2 метра. 

За утакмице млађих полетарца и малишана правило офсајда не важи. 

 Члан 15.   

У свим лигама у којима се игра „Фудбал 9“ и „Фудбал 7“ измене су „летеће“ и без ограничења, а у записник 

утакмице могуће је пријавити 18 играча. 

У свим лигама у којима се игра „Фудбал 9“ и „Фудбал 7“  врата (голови) морају бити безбедни и фиксирани 

на такав начин да се онемогући пад (превртање) конструкције гола у било ком правцу. 
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Члан 16. 

У свим лигама млађих категорија које организује ФС Града Новог Сада могу наступати искључиво играчи 

који су исправно регистровани за свој клуб, који имају плаћену чланарину матичном савезу за текућу годину и 

уредан лекарски преглед. 

Регистрација играча могућа је искључиво са навршених седам година живота. 

Члан 17. 

У свим лигама млађих категорија које организује ФС Града Новог Сада екипе могу да воде искључиво 

лиценцирани тренери, са новом тренерском легитимацијом, плаћеном чланарином за текућу годину, уредним 

лекарским прегледом и овереном дозволом за рад. 

Против екипе која два пута наступи без лиценцираног тренера биће покренут дисциплински поступак. 

Члан 18. 

Редовни лекарски прегледи важе 6 (шест) месеци за тренере и за играче са напуњених 17 година живота, 

док за играче млађе од 17 година редовни лекарски прегледи важе 4 (четири) месеца. Лекарски прегледи се 

уписују у спортске легитимације за регистроване играче и потврђују потписом и факсимилом лекара и печатом 

здравствене установе. 

Изузетно, лекарски прегледи могу бити забележени на посебној потврди за појединачног играча или на 

посебном списку на коме се налази више играча, при чему оба ова документа морају бити потврђени потписом 

и факсимилом лекара и печатом здравствене установе. 

Специјални лекарски прегледи важе 6 (шест) месеци за играча омладинца за наступ првом тиму, односно 

4 (четири) месеца за играча кадета за наступ у омладинском тиму и играча пионира за наступ у кадетском тиму. 

Специјални лекарски прегледи потврђују се потписом и факсимилом лекара и печатом здравствене установе на 

за овај преглед посебно предвиђеном месту у спортској легитимацији за регистроване играче. Поред тога, 

специјалнилекарски прегледи обавезно морају бити потврђени и оверени од стране органа фудбалског савеза 

надлежног за регистрацију играча. 

Члан 19. 

У свим лигама млађих категорија, клубови изван територије ФС Града Новог Сада могу да учествују под 

условом да се њима, као и клубовима са територије ФС Града Новог Сада, постигнути резултати и пласман 

рачунају, али у обзир за прелазак у виши ранг и представљање ФС Града Новог Сада у обзир се узимају само 

најбоље пласирани клубови са територије ФС Града Новог Сада. 

У лигама млађих категорија ФС Града Новог Сада биће омогућен наступ искључиво оним клубовима изван 

територије ФС Града Новог Сада који су у претходним првенствима млађих категорија ФС Града Новог Сада 

редовно одигравали утакмице (посебно на гостовањима) и уредно испуњавали све такмичарске обавезе. 

Клубовима изван територије ФС Града Новог Сада чије селекције су у претходним првенствима млађих 

категорија ФС Града Новог Сада иступиле или биле искључене из такмичења, односно нису редовно 

одигравале утакмице и нису уредно испуњавале такмичарске обавезе, неће бити омогућено учешће у лигама 

млађих категорија ФС Града Новог Сада у такмичарској 2020/21. години. 

Члан 20. 

За трошкове такмичења клубови учесници уплаћују котизацију за такмичење у износу од 10.000 (десет 

хиљада) динара за читаву такмичарску годину. Клубови су обавезни да укупан износ котизације уплате 

најкасније до 4. септембра 2020. године, а за клубове који ову обавезу не испуни у предвиђеном року сматраће 

се да је одустао од такмичења. 
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Члан 21. 

Клуб домаћин сноси трошкове службених лица (судије и делегата). Под трошковима службених лица 

подразумевају се путни трошкови у складу са одлуком надлежног органа Фудбалског савеза Града Новог Сада, 

такса – накнада за обављање дужности делегата и такса – накнада за обављање дужности судије. 

Клуб који не исплати службена лица (судију и делегата) у року од 48 часова од тренутка завршетка 
утакмице, аутоматски је суспендован до измирења обавеза и неће моћи да наступи у наредном колу, што се 

сматра неоправданим неодигравањем утакмице у утврђеном термину и подлеже дисциплинској одговорности 
која поразумева следеће мере: новчана казна, опомена пред искључење и искључење из такмичења. 

Члан 22. 

Такмичења у оквиру лига из члана 1. ових Пропозиција спроводе се на основу одредаба Правила 

фудбалске игре, Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије, Дисциплинског правилника ФС Србије и 

осталих прописа фудбалске организације. 

У Градској лиги „четири“ и лигама млађих петлића, полетараца, млађих полетараца и малишана, поред 
прописа наведених у претходном ставу овог члана, додатно важе правила „Фудбала 9“ и „Фудбала 7“. 

Члан 23. 

Такмичењем у лигама из члана 1. ових Пропозиција руководи Извршни одбор ФС Града Новог Сада преко 

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

За суђење и судијска питања у оквиру лига из члана 1. ових Пропозиција задужен је комесар за суђење 

млађих категорија, којег, такође, одређује Извршни обор ФС Града Новог Сада. 

Члан 24. 

Организацију утакмице спроводи клуб домаћин, који је дужан и одговоран да се стара за што успешнију 

организацију утакмице, те да се придржава и спроводи све мере предвиђене прописима надлежних државних 
органа, Фудбалског савеза Србије, Фудбалског савеза Војводине и Фудбалског савеза Града Новог Сада о 

безбедности на спортским (фудбалским) утакмицама. 

Клуб домаћин је дужан да обезбеди терен регистрован од надлежног фудбалског органа (ограђен и 
припремљен за одигравање првенствених утакмица према Правилима фудбалске игре), одвојене свлачионице 

за домаћу и гостујућу екипу са купатилима и тоалетима, посебну свлачионицу за судију са купатилом и посебну 

просторију за сачињавање записника. 

Уколико терен за одигравање утакмице у лигама у којима се игра „Фудбал 11“ није адекватно обележен, 
утакмица неће бити одиграна и биће регистрована службеним резултатом 3 : 0 пфф у корист гостујуће екипе. У 

случају да утакмица није одиграна из разлога што терен није адекватно обележен, клуб домаћин је обавезан да 
службеним лицима исплати путне трошкове и половину таксе, а гостујућој екипи трошкове превоза. Поред тога, 

клуб домаћин је обавезан да Фудбалском савезу Града Новог Сада плати казну у износу од 5.000 динара. 

Клуб домаћин по сопственој процени безбедносне ситуације сваке утакмице појединачно, доноси одлуку о 

подношењу пријаве/обавештења о јавном скупу надлежној полицијској управи МУП-а Републике Србије у 
роковима утврђеним Законом о јавним скуповима Републике Србије, а у складу са Упутством ФС Србије. 

Члан 25. 

У току утакмице обавезно је присуство здравственог лица са санитетским помагалима и материјалом за 

пружање прве помоћи (торба за прву помоћ, носила и друго). Такође, у току утакмице обавезно је присуство 
кола хитне помоћи или другог возила за те намене. У записник утакмице обавезно се уноси име и презиме 

здравственог лица са бројем лиценце (или личне карте) и стручним звањем, као и име и презиме возача и 

регистраски број дежурног возила. 
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Уколико здравствено лице није присутно, утакмица неће бити одиграна и биће регистрована службеним 
резултатом 3 : 0 пфф против клуба домаћина, против кога ће бити покренут и дисциплински поступак. У случају 

да утакмица није одиграна зато што није присутно здравствено лице, клуб домаћин је обавезан да службеним 

лицима исплати путне трошкове и половину таксе, а гостујућој екипи трошкове превоза. Поред тога, клуб 
домаћин је обавезан да Фудбалском савезу Града Новог Сада плати казну у износу од 5.000 динара. 

Сва здравствена лица морају имати акредитације/лиценце (са фотографијом) издате од стране надлежног 

органа ФС Града Новог Сада. Изузетно, уколико је акредитовано/лиценцирано здравствено лице оправдано 
спречено да присуствује утакмици, дозвољено је да на утакмици буде присутно здравствено лице које није 

акредитовано/лиценцирано, али уз обавезу да делегату утакмице прикаже личну карту и одговарајући доказ о 

стеченом звању здравствене, односно медицинске струке. 

Члан 26. 

Утакмице се, по правилу, одигравају суботом и недељом по сатници коју су клубови за домаћинство 
пријавили пре почетка првенства у обрасцу пријаве за учешће у првенству млађих категорија, односно по 

сатници коју утврди комесар за такмичење за свако коло. 

Све екипе су обавезне да утакмице у својству домаћина играју у термину који су навеле у пријави за 

учешће у првенству млађих категорија. За одигравање утакмице изван овог термина важе одредбе ових 
Пропозиција које се односе на поступак одлагања и померања термина утакмице. 

Члан 27. 

Уколико судија утакмице на лицу места (на терену за игру) утврди да не постоје услови за одигравање 

утакмице због лоших времнских услова или других оправданих разлога, утакмица може бити одложена за 
други термин, с тим да мора бити одиграна у року од 14 дана од првобитно утврђеног датума одигравања. 

Клубови не могу самоиницијативно одлагати утакмице због временских услова и других разлога, већ 
одлуку о одлагању доноси искључиво судија утакмице на лицу места (на терену за игру) сходно одлуци ФС 

Србије, уз одговарајућу примену правила 1. Правила фудбалске игре. 

У случају да судија на терену за игру донесе одлуку да утакмица не буде одиграна због лоших временских 
услова или других оправданих разлога, препоручено је клубовима да се одмах на лицу места договоре о новом 

термину одигравања утакмице и о томе неизоставно обавесте комесара за такмичење. 

У поступку одређивања новог термина утакмице сходно се примењују одредбе члана 24. ових Пропозиција 

које се односе на одлагање и померање термина утакмица. 

Члан 28. 

Поједине утакмице могу бити одложене и термин појединих утакмица може бити померен, уз 
одговарајућу примену одредаба Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије и ових Пропозиција. 

У случају постојања околности из претходног става, одлагање и померање термина утакмице могуће је 

само уз писмени оверен и потписан захтев и сагласност оба клуба који је достављен канцеларији ФС Града 

Новог Сада најкасније 72 часа пре утврђеног термина за одигравање утакмице. 

Оверен и потписан захтев за одлагање/померање утакмице подноси екипа који није у могућности да 
одигра утакмицу, уз обавезну оверену и потписану сагласност противничке екипе. На овом захтеву обавезно 

мора бити предложен нови термин одигравања утакмице (у року од 14 дана од првобитно утврђеног датума 
одигравања), који је усаглашен између оба клуба и комесара за такмичење млађих категорија. 

Уколико утакмица не буде одиграна у новоодређеном термину, биће регистрована службеним резултатом 

(3 : 0 пфф) против екипе која сноси кривицу на неодигравање, односно службеним резултатом (0 : 0, без 

бодова) уколико обе екипе сносе кривицу за неодигравање или нису постигле договор о новом термину 
одигравања. Против екипе која сноси кривицу за неодигравање биће покренут дисциплински поступак. 

Утакмице лига млађих категорија играча ФС Града Новог Сада не могу бити игране у оквиру турнира које 

организују клубови или било каквих других званичних или незваничних такмичења. 



     ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА НОВОГ САДА 

                21112 Нови Сад  •  Париске комуне 38  •  поштански фах 43  •  тел. 021/444-900 
   текући рачун: 340-1835-51  •  www.fsgns.rs  •  fsgns@mts.rs 

 

   - 8 - 

Члан 29. 

Не постоји могућност одлагања првенствених утакмица због учешћа на турнирима. 

Екипе које учествују на турнирима који се одржавају у току првенства дужне су да првенствене утакмице 

одиграју искључиво пре термина тог турнира (у договору са противником и комесаром за такмичење), а ова 

одредба се односи како на екипу који организује турнир, тако и на све екипе које учествују на том турниру. 

Екипа која не одигра првенствену утакмицу, а дана када је предвиђен термин одигравања те утакмице или 

дана који претходи или следи дану када је предвиђен термин одигравања те утакмице учествује на турниру 

(било као организатор турнира или „обичан“ учесник), биће одмах искључена из такмичења, а против клуба ће 

бити покренут дисциплински поступак, уз могућност забране учешћа свих селекција тог клуба у лигама млађих 

категорија које ће ФС Града Новог Сада организовати за такмичарску 2020/2021. годину. 

Члан 30. 

У случају неоправданог неодигравања утакмице у утврђеном термину, комесар за такмичење млађих 

категорија ће, у својству дисциплинског судије, клубу изрећи следеће дисциплинске мере: опомена пред 

искључење уз могућност новчане казне (за прво неоправдано одигравање) и искључење из такмичења уз 

могућност новчане казне (за друго неоправдано неодигравање у току првенства). 

Клуб коме је изречена мера искључења из такмичења због неоправданог одигравања утакмица, не може 

следеће такмичарске године учествовати у лигама млађих категорија ФС Града Новог Сада са екипом 

искљученог годишта, односно том клубу неће бити прихваћена пријава за наведену селекцију. 

Клуб који пријави екипу за такмичење, а затим, када је већ обављен жреб и израђен распоред одигравања 

утакмица, ту екипу повуче из такмичења пре почетка првенства, не може следеће такмичарске године 

учествовати у лигама млађих категорија ФС Града Новог Сада са екипом искљученог годишта, односно том 

клубу неће бити прихваћена пријава за наведену селекцију. 

Члан 31. 

Идентификација играча врши се на терену пре почетка утакмице, на захтев представника једног или оба 

клуба учесника или када одлучи делегат, односно судија који врши дужност делегата. 

Идентификација се врши увидом у спортску легитимацију у којој су уписани лекарски прегледи и оверена 

чланарина за текућу годину са печатом или маркицом надлежног фудбалског савеза. 

Играчи могу бити идентификовани и увидом у пасош или личну карту, али такви играчи могу наступити на 

утакмици искључиво уз прилагање лекарске потврде о здравственој способности играча. 

Члан 32. 

Све утакмице у свим лигама млађих категорија ФС Града Новог Сада суди један судија. 

На утакмицама омладинаца, кадета, пионира, млађих пионира, петлића и Градске лиге „четири“ надлежни 

орган, поред судије, одређује и делегата утакмице. 

На утакмицама самосталних лига млађих петлића, полетараца, млађих полетараца и малишана, судија 

уједно врши и дужност делегата утакмице. 

Делегат утакмице, односно судија који врши дужност делегата, обавезан је да, у присуству представника 

оба клуба, пре почетка утакмице сачини, а одмах по завршетку утакмице комплетира записник са утакмице.  

Делегат утакмице, односно судија који врши дужност делегата, доставља записник утакмице у ФС Града 

Новог Сада првог наредног радног дана након дана одигравања утакмице. 

Клуб домаћин је обавезан да по завршетку утакмице исплати накнаду за вршење дужности делегата, 

накнаду за суђење и путне трошкове, према трошковнику који је утврдио Извршни одбор ФС Града Новог Сада.  
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У случају да утакмица није одиграна због тога што се домаћа или гостујућа екипа нису појавиле на терену, 

због тога што терен није адекватно обележен, због тога што није присутно здравствено лице, због тога што је 

судија на лицу места одлучио да не постоје услови за одигравање утакмице и због других разлога предвиђених 

одговарајућим фудбалским прописима, клуб домаћин је обавезан да делегату и судији исплати путне трошкове 

и половину накнаде за вршење дужности утврђену одлуком Извршног одбора ФС Града Новог Сада. 

Екипа која се неоправдано не појави на одигравању заказане утакмице дужна је да сноси трошкове 

противничке екипе (трошкови превоза или трошкови припреме терена за утакмицу) и службених лица (путни 

трошкови и половина таксе), било да је реч о домаћој или гостујућој екипи. 

Члан 33. 

Жалбу на одиграну утакмицу клуб је обавезан да поднесе у року од 48 сати од одигравања утакмице 

комесару за такмичење млађих категорија у писменој форми, уз уплату таксе у износу од 3.000 динара, који је 

својом одлуком одредио Извршни одбор ФС Града Новог Сада. 

Члан 34. 

Утврђивање пласмана тимова у лигама омладинаца, кадета, млађих кадета, пионира, млађих пионира и 

петлића врши се на основу члана 56. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије, док се у Градској лиги 

„четири“ и самосталним лигама млађих петлића, полетараца, млађих полетараца и малишана пласман не утврђује. 

За пласман у лигама млађих категорија у којима учествују и клубови ван територије ФС Града Новог Сада 

рачунају се и резултати тих екипа, уз ограничење прописано чланом 16. ових Пропозиција. 

Члан 35. 

Победницима такмичења, односно првопласираним екипама у лигама из члана 1. ових Пропозиција у 

којима се утврђује пласман, ФС Града Новог Сада додељује одговарајућа признања. 

Члан 36. 

Клубови су дужни да играче свих млађих категорија, стручно особље и техничко особље у свим 

такмичарским селекцијама које учествују у лигама које организује Фудбалски савез Града 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 материјално-финансијску нити било какву другу одговорност 

за повреде, несреће и остале последице које се евентуално десе при одигравању утакмица млађих категорија у 

лигама које организује ФС Града Новог Сада. 

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

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

Члан 37. 

За случајеве који нису регулисани овим Пропозицијама важе одговарајући прописи и одлуке Фудбалског 

савеза Србије, Фудбалског савеза Војводине и Фудбалског савеза Града Новог Сада. 

Члан 38. 

Ове пропозиције ступају на снагу даном усвајања, а примењиваће се у такмичарској 2020/2021. сезони. 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР ФСГ НОВИ САД 
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ГРАДСКА ЛИГА МЛАЂИХ ПИОНИРА 

ТАБЕЛА ДОДЕЉЕНИХ БОДОВА У НОВИМ ГРУПАМА ФОРМИРАНИМ НАКОН ПРВОГ ДЕЛА ПРВЕНСТВА 

НОВОФОРМИРАНА ГРУПА 1 

рб пласман 
стартни 
бодови 

 рб пласман 
стартни 
бодови 

1. Првопласирани из Групе „А“ 9 бодова  1. Првопласирани из Групе „Б“ 9 бодова 

2. Другопласирани из Групе „А“ 6 бодова  2. Другопласирани из Групе „Б“ 6 бодова 

3. Трећепласирани из Групе „А“ 3 бода  3. Трећепласирани из Групе „Б“ 3 бода 

4. Четвртопласирани из Групе „А“ 0 бодова  4. Четвртопласирани из Групе „Б“ 0 бодова 

НОВОФОРМИРАНА ГРУПА 2 

рб пласман 
стартни 
бодови 

 рб пласман 
стартни 
бодови 

5. Петопласирани из Групе „А“ 9 бодова  5. Петопласирани из Групе „Б“ 9 бодова 

6. Шестопласирани из Групе „А“ 6 бодова  6. Шестопласирани из Групе „Б“ 6 бодова 

7. Седмопласирани из Групе „А“ 3 бода  7. Седмопласирани из Групе „Б“ 3 бода 

8. Осмопласирани из Групе „А“ 0 бодова  8. Осмопласирани из Групе „Б“ 0 бодова 

НОВОФОРМИРАНА ГРУПА 3 

рб пласман 
стартни 
бодови 

 рб пласман 
стартни 
бодови 

9. Деветопласирани из Групе „А“ 9 бодова  9. Деветопласирани из Групе „А“ 9 бодова 

10. Десетопласирани из Групе „А“ 6 бодова  10. Десетопласирани из Групе „А“ 6 бодова 

11. Једанестопласирани из Групе „А“ 3 бода  11. Једанестопласирани из Групе „А“ 3 бода 

12. Дванаестопласирани из Групе „А“ 0 бодова  12. Дванаестопласирани из Групе „А“ 0 бодова 

ОДРЕЂИВАЊЕ ТАКМИЧАРСКИХ БРОЈЕВА 

Од две екипе којима се додељује 9 бодова, такмичарски број 1 заузима екипа која има већи број бодова, док такмичарски број 2 

заузима екипа која има мањи број бодова. Уколико обе екипе имају исти број бодова, такмичарски број 1 заузима екипа која има 

бољу гол разлику, а такмичарски број 2 екипа која има слабију гол разлику. Уколико обе екипе имају исти број бодова и исту гол 

разлику, такмичарски број 1 заузима екипа која је постигла више голова, а такмичарски број 2 екипа која је постигла мањи број 

голова. Уколико обе екипе имају исти број бодова, исту гол разлику и постигле су исти број бодова, жребом ће се одредити која 

екипа заузима такмичарски број 1, а која такмичарски број 2. 

Исти принцип се примењује и код одређивања осталих такмичарских бројева у свим новоформираним групама. 
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ГРАДСКА ЛИГА ПЕТЛИЋА 

ТАБЕЛА ДОДЕЉЕНИХ БОДОВА У НОВИМ ГРУПАМА ФОРМИРАНИМ НАКОН ПРВОГ ДЕЛА ПРВЕНСТВА 

НОВОФОРМИРАНА ГРУПА 1 

рб пласман 
стартни 
бодови 

 рб пласман 
стартни 
бодови 

1. Првопласирани из Групе „А“ 12 бодова  1. Првопласирани из Групе „Б“ 12 бодова 

2. Другопласирани из Групе „А“ 9 бодова  2. Другопласирани из Групе „Б“ 9 бодова 

3. Трећепласирани из Групе „А“ 6 бодова  3. Трећепласирани из Групе „Б“ 6 бодова 

4. Четвртопласирани из Групе „А“ 3 бода  4. Четвртопласирани из Групе „Б“ 3 бода 

5. Петопласирани из Групе „А“ 0 бодова  5. Петопласирани из Групе „Б“ 0 бодова 

НОВОФОРМИРАНА ГРУПА 2 

рб пласман 
стартни 
бодови 

 рб пласман 
стартни 
бодови 

6. Шестопласирани из Групе „А“ 12 бодова  6. Шестопласирани из Групе „Б“ 12 бодова 

7. Седмопласирани из Групе „А“ 9 бодова  7. Седмопласирани из Групе „Б“ 9 бодова 

8. Осмопласирани из Групе „А“ 6 бодова  8. Осмопласирани из Групе „Б“ 6 бодова 

4. Деветопласирани из Групе „А“ 3 бода  9. Деветопласирани из Групе „А“ 3 бода 

5. Десетопласирани из Групе „А“ 0 бодова  10. Десетопласирани из Групе „А“ 0 бодова 

ОДРЕЂИВАЊЕ ТАКМИЧАРСКИХ БРОЈЕВА 

Од две екипе којима се додељује 12 бодова, такмичарски број 1 заузима екипа која има већи број бодова, док такмичарски број 2 

заузима екипа која има мањи број бодова. Уколико обе екипе имају исти број бодова, такмичарски број 1 заузима екипа која има 

бољу гол разлику, а такмичарски број 2 екипа која има слабију гол разлику. Уколико обе екипе имају исти број бодова и исту гол 

разлику, такмичарски број 1 заузима екипа која је постигла више голова, а такмичарски број 2 екипа која је постигла мањи број 

голова. Уколико обе екипе имају исти број бодова, исту гол разлику и постигле су исти број бодова, жребом ће се одредити која 

екипа заузима такмичарски број 1, а која такмичарски број 2. 

Исти принцип се примењује и код одређивања осталих такмичарских бројева у свим новоформираним групама. 

 


