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ГРАДСКА ЛИГА 

РЕГИСТРУЈУ СЕ УТАКМИЦЕ 19. КОЛА, 17/18. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ 

 

 НОВИ САД: ЖЕЛЕЗНИЧАР - ПРОЛЕТЕР 0 : 3 пар-форфе 

 НОВИ САД МОСКВА - СЛАНОБАРАЦ 1 : 2 

 ВИЛОВО: ОБИЛИЋ - ХАЈДУК (НС) 0 : 1 

 ЧЕНЕЈ: ЧЕНЕЈ - СЛОГА 6 : 0 

 ГАРДИНОВЦИ: ХАЈДУК (Г) - БОРАЦ (НС) 1 : 2 

 ЛЕДИНЦИ: ВИНОГРАДАР - БОРАЦ (Р) 1 : 0 

 БУДИСАВА: ДИНАМО  - МИЛЕТИЋ 2 : 0 
 

ТАБЕЛА ГРАДСКЕ ЛИГЕ ПОСЛЕ 19. КОЛА 

1. ДИНАМО 19 15 1 3 62 : 19 43 46   

2. ВИНОГРАДАР 19 14 3 2 61 : 14 47 45   

3. БОРАЦ (НС) 19 14 3 2 47 : 13 34 45   

4. МИЛЕТИЋ 19 13 2 4 61 : 18 43 41   

5. ПРОЛЕТЕР 19 12 1 6 53 : 29 24 37   

6. ХАЈДУК (Г) 19 11 2 6 31 : 22 9 35   

7. БОРАЦ (Р) 19 10 1 8 42 : 23 19 31   

8. ОБИЛИЋ 19 7 3 9 19 : 24 -5 24   

9. ЧЕНЕЈ 19 5 6 8 32 : 31 1 21   

10. СЛАНОБАРАЦ 19 6 0 13 38 : 59 -21 18   

11. МОСКВА (-3) 19 5 3 11 26 : 37 -11 15   

12. ХАЈДУК (НС) 19 4 1 14 19 : 75 -56 13   

13. ЖЕЛЕЗНИЧАР (-4) 19 3 1 15 17 : 55 -41 5   

14. СЛОГА 19 0 1 18 7 : 93 -86 1   

20. КОЛО,  24/25. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ У 17:00 ЧАСОВА 

 МОШОРИН: МИЛЕТИЋ - ВИНОГРАДАР  

 НОВИ САД БОРАЦ (НС) - ЧЕНЕЈ  

 БУДИСАВА: СЛАНОБАРАЦ - ОБИЛИЋ  

 НОВИ САД: ХАЈДУК (НС) - ДИНАМО  

 РАКОВАЦ: БОРАЦ (Р) - ЖЕЛЕЗНИЧАР  

 БАНОШТОР: ПРОЛЕТЕР - ХАЈДУК (Г)  

 ЛОК: СЛОГА - МОСКВА  
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ОДЛУКA КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ 

 

Комисија за жалбе Фудбалског савеза Града Новог Сада, у саставу Горан Накомчић у својству 

председника и Милош Петковић и Драгана Ђурашиновић у својству чланова комисије, решавајући по 

жалби ФК „Пролетер“ из Баноштора против одлуку Дисциплинског судије Новосадске лиге од               

7. априла 2021. године, на седници одржаној 21. априла 2021. године у Новом Саду, донела је следећу 

ОДЛУ КУ  

Делимично се усваја жалба ФК „Пролетер“ из Баноштора поднета Фудбалском савезу Града 

Новог Сада дана 9. априла 2021. године. 

Преиначује се одлука Дисциплинског судије на тај начин да се играч Золтан Кирти кажњава 

са 8 (осам) месеци забране играња. Казна тече од 5. априла 2021. године. 

Об р аз л о жење 

Оцењујући формалну исправност жалбе у складу са чланом 58. Правилника о фудбалским 

такмичењима Фудбалског савеза Србије, Комисија за жалбе констатује да је жалба допуштена, 

благовремена, уредна, образложена, прописно таксирана и изјављена од стране овлашћеног лица ФК 

„Пролетер“ из Баноштора. 

Поступајући по предметној жалби, Комисија за жалбе је извршила оцену ваљаности навода из 

жалбе ФК „Пролетер“ из Баноштора и проверила ваљаност и тачност утврђеног чињеничног стања од 

стране првостепеног органа. Увидом у списе предмета који обухватају записник са предметне 

утакмице, извештај делегата утакмице, изјаве главног судије и судија помоћника, изјаву кажњеног 

играча и одлуку првостепеног органа, те кроз разговоре са Комесаром за такмичење Новосадске лиге 

и осталим органима ФС Града Новог Сада, Комисија за жалбе је закључила да је првостепени орган 

ваљано и тачно утврдио чињенично стање, али да није у довољној мери ценио олакшавајуће 

околности (начин на који је прекршај извршен, чињеница да дисциплински прекршилац у 

дугогодишњој каријери није претходно кажњаван за оваква и слична дела, држање дисциплинског 

прекршиоца након учињеног дела). 

Приликом оцене навода и провере тачности утврђеног чињеничног стања, Комисија за жалбе је 

посебно узела у обзир следеће податке наведене у списима предмета: Играч бр. 10. Кирти Золтан је 

држао главног судију за обе руке у пределу између рамена и лактова и гурао га уназад. Главни судија 

му је рекао да га пусти, али играч то није учинио, а након што се ослободио главни судија је играчу 

Кирти Золтану показао црвени картон. Након тога, играч Кирти Золтан је главног судију узватио за 

врат са три прста једне руке и држао га од пет до десет секунди. Ово држање за врат је престало тако 

што су помоћници судије склонили играчеву руку (прсте) са врата главног судије. 

Из претходно наведених разлога, Комисија за жалбе је одлучила како је наведено у изреци одлуке. 

Поука о правном леку: Против ове одлуке Комисије за жалбе није допуштена жалба. 

 

У Новом Саду, 21. априла 2021. године  Председник Комисије за жалбе: 

  Горан Накомчић, с.р. 
Одлуку доставити: 

1. ФК „Пролетер“ из Баноштора 

2. Играчу Золтану Киртију посредством клуба, 

3. Архиви ФС Града Новог Сада. 
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ОДЛУКA КОМЕСАРА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 

 

На основу члана 63. став 1. тачка 3. Правилника о фудбалским такмичењима Фудбалског савеза 

Србије и члана 35. Пропозиција такмичења за првенство Градске лиге у такмичарској 2020/2021. 

години, Комесар за такмичење Градске лиге Новог Сада, поступајући по службеној дужности, донео је 

дана 21. априла 2021. године следећу: 

ОДЛУ КУ  

Првенствена утакмица 19. кола Градске лиге Новог Сада између ФК „Железничар“ из 

Новог Сада и ФК „Пролетер“ из Баноштора, која је по распореду одиграна 17. априла 2021. 

године са почетком у 17:00 часова на игралишту ФК „Железничар“ у Новом Саду, завршена 

резултатом 1 : 2, региструје се службеним резултатом 0 : 3 (пар-форфе) у корист ФК 

„Пролетер“ из Баноштора, пошто је на предметној утакмици за ФК „Железничар“ наступио правилно 

регистрован играч овог клуба који не испуњава услове из Пропозиција такмичења за првенство 

Градске лиге у такмичарској 2020/2021. години. 

Об р аз л о жење 

Увидом у записник првенствене утакмице 19. кола Градске лиге Новог Сада између ФК 

„Железничар“ из Новог Сада и ФК „Пролетер“ из Баноштора, која је по распореду одиграна 17. априла 

2021. године са почетком у 17:00 часова на игралишту ФК „Железничар“ у Новом Саду, Комесар за 

такмичење је неоспорно утврдио да је за ФК „Железничар“ у дресу са бројем 5. наступио играч 

Марешчук Милан (број спортске легитимације 2492), те да је у записнику исте утакмице у својству 

тренера ФК „Железничар“ уписан Марешчук Милан (број тренерске легитимације 575). Накнадном 

провером у евиденцији дозвола за рад тренера Градске лиге, Комесар за такмичење је утврдио да је 

Марешчук Милану издата лиценца, односно дозвола за рад са сениорима ФК „Железничар“ из Новог 

Сада за такмичарску 2020/2021. сезону. 

Наступајући са играчем који је истовремено у записнику утакмице евидентиран као лиценцирани 

тренер, ФК „Железничар“ је поступио супротно члану 23. став 2. Правилника о фудбалским 

такмичењима Фудбалског савеза Србије и члану 20. став 5. Пропозиција такмичења за првенство 

Градске лиге у такмичарској 2020/2021. години који предвиђају да „тренери са лиценцом не могу као 

играчи наступити на првенственим и куп утакмицама својих клубова“. 

Поступајући по члану 63. став 1. тачка 3. Правилника о фудбалским такмичењима Фудбалског 

савеза Србије, који прописује да је такмичарски орган дужан да по службеној дужности донесе одлуку 

о регистрацији утакмице службеним резултатом 3 : 0 (пар-форфе) у корист противничког клуба 

уколико је клуб наступио са правилно регистрованим играчем који не испуњава услове из пропозиција 

одговарајућег такмичења, Комесар за такмичење је одлучио како је наведено у изреци одлуке. 

Поред олуке о регистрацији утакмице службеним резултатом, Комесар за такмичење подноси 

Дисциплинском судији Градске лиге Новог Сада дисциплинску пријаву против ФК „Железничар“ из 

Новог Сада, представника клуба на предметној утакмици Слободана Јовановића и Милана Марешчука, 

тренера са лиценцом који је наступио као играч на првенственој утакмици свог клуба. 

Поука о правном леку: Против ове одлуке незадовољна страна има право жалбе Комисији за 

жалбе Фудбалског савеза Града Новог Сада, уз уплату одговарајуће тексе, у року од 8 (осам) дана од 

дана објављивања првостепене одлуке у Билтену Новосадске лиге на званичном сајту Фудбалског 

савеза Града Новог Сада. 

 

У Новом Саду, 21. априла 2021. године  Комесар за такмичење: 

  Срђан Кизић, с.р. 
Одлуку доставити: 

1. ФК „Железничар“ из Новог Сада, 

2. Дисциплинском судији Градске лиге Новог Сада, 

3. Архиви ФС Града Новог Сада. 
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ОБАВЕШТЕЊА 

 

Упозоравају се ФК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" из Новог Сада и ФК „СЛОГА“ из Лока да су по члану 26. 

Пропозиција такмичења за првенство Градске лиге у такмичарској 2020/2021. години обавезни да 

делегату утакмице ставе на располагање рачунар или писаћу машину и лице за попуњавање 

записника (записничара). Уколико на наредним првенственим утакмицама ови клубови у својству 

домаћина не обезбеде рачунар или писаћу машину, те делегат буде принуђен да записник попуњава 

хемијском оловком, Комесар за такмичење ће покренути дисциплински поступак против клуба. 

 

ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ 

 

ФК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" Нови Сад 

На основу члана 71. ДП ФСС кажњава се ФК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" Нови Сад одузимањем 3 (три) 

бода у текућем првенству. 

На основу члана 71 ДП ФСС кажњава се ФК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" Нови Сад новчаном казном у 

износу од 5.000,00 динара. Казну уплатити на текући рачун Фудбалског савеза Града Новог Сада 

број 340-1835-51 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања овог Билтена. 

На основу члана 71 ДП ФСС кажњава се представник клуба ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН новчаном 

казном у износу од 5.000,00 динара. Казну уплатити на текући рачун Фудбалског савеза Града 

Новог Сада број 340-1835-51 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања овог Билтена. 

На основу члана 71. ДП ФСС, а у вези са чланом 37. и чланом 39. ДП ФСС, МАРЕШЧУК МИЛАН се 

кажњава опоменом.  

 

ФК "СЛАНОБАРАЦ" Нови Сад 

На основу члана 54 ДП ФСС кажњава се представник клуба МИКАН ДАНИЈЕЛ новчаном казном 

у износу од 5.000,00 динара. Казну уплатити на текући рачун Фудбалског савеза Града Новог Сада 

број 340-1835-51 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања овог Билтена. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против свих горе наведених одлука дисциплинског судије донетих у првом степену одлучивања, 

све заинтересоване стране имају право улагања жалби другостепеном органу, односно Комисији за 

жалбе Градске лиге. Рок за подношење жалби је 48 (четрдесет осам) часова од пријема првостепених 

одлука, објављених и достављених свим заинтересованим странама искључиво путем билтена, који је 

званично службено гласило. Жалбе се достављају препоручено путем поште. 

Уз жалбу обавезно доставити доказ о уплаћеној такси за жалбу у износу од 3.000,00 динара. Овај 

износ се уплаћује на рачун ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГРАДА НОВОГ САДА број: 340-1835-51. 

 

АКУМУЛИРАНИ ЖУТИ КАРТОНИ (играчи не играју у 20. колу) 

 

Играч ФК „БОРАЦ“ (НС)   Милојевић Саша,  (17-19), 

Играч ФК „МОСКВА“   Калаба Михајло,  (6-12-14-19), 

Играч ФК „ОБИЛИЋ“   Панић Благоје,  (6-7-9-19), 

Играч ФК „ЧЕНЕЈ“   Драгин Димитрије,  (1-9-16-19). 

 

Комесар за такмичење:  Дисциплински судија: 

Срђан Кизић, с.р.  Милан Живковић, с.р. 
 


