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 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза Града Новог Сада, Одлуке Извршног одбора 

Фудбалског савеза Града Новог Сада о систему такмичења на територији Фудбалског савеза Града Новог 

Сада,  члана 9. Пропозиција такмичења за првенство Новосадске лиге у такмичарској 2021/2022. години и 

члана 9. Пропозиција такмичења за првенство Градске лиге Новог Сада у такмичарској 2021/2022. години, 

Извршни одбор Фудбалског савеза Града Новог Сада, на седници од 27. јула 2021. године, донео је 

 

 

О Д Л У К У  

О НАДЛЕЖНИМ ТАКМИЧАРСКИМ, ДИСЦИПЛИНСКИМ И СУДИЈСКИМ ОРГАНИМА 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГРАДА НОВОГ САДА 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се одређују такмичарски, дисциплински и судијски органи Новосадске лиге, Градске 

лиге Новог Сада и лигама млађих категорија, и утврђује њихова надлежност. 

 

Члан 2.  

 Такмичењем у Новосадској лиги и Градској лиги Новог Сада руководе такмичарска комисија 

(колегијални орган),  судијска  комисија (колегијални орган) и дисциплински судија (инокосни орган), које 

бира Извршни одбор Фудбалског савеза Града Новог Сада. 

 За реализацију обавеза и задатака из своје надлежности, дисциплински судија има заменика, који га 

замењује у случају њигове одсутности или спречености, а кога такође бира Извршни одбор Фудбалског 

савеза Града Новог Сада. 

 Мандат органа траје годину дана, уз могућност поновног избора. 

 

Члан 3. 

 Надлежни првостепени такмичарски орган је такмичарска комисија Новосадске лиге и Градске лиге. 

 Такмичарска комисија руководи такмичењем: сарађује са надлежним органима Фудбалског савеза 

Града Новог Сада у организацији семинара за делегате, израђује календаре и распореде такмичења, 

одређује делегате на утакмицама, региструје утакмице, одлучује у првом степену по свим питањима у 

вези са такмичењем, прати ток такмичења, анализира рад делегата на утакмицама, израђује билтене и 

подноси извештај о току такмичења Извршном одбору Фудбалског савеза Града Новог Сада и клубовима. 

 

Члан 4. 

 Надлежни првостепени дисциплински орган је дисциплински судија Новосадске лиге и Градске лиге. 

 Дисциплински судија доноси одлуке у првом степену о прекршајима играча, тренера, клупског 

особља, судија, делегата, стручних радника, функционера и клубова у вези са утакмицама, на основу 

Дисциплинског правилника Фудбалског савеза Србије. 

 За реализацију обавеза и задатака из своје надлежности, дисциплински судија има заменика, који га 

замењује у случају њигове одсутности или спречености, а кога такође бира Извршни одбор Фудбалског 

савеза Града Новог Сада. 
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Члан 5. 

 Надлежни судијски орган је судијска комисија Новосадске лиге и Градске лиге која непосредно 

учествује у припреми и реализацији семинара за судије и делегате, одређује судије за утакмице, 

анализира рад судија на утакмицама, организује пленарне састанке судија и подноси извештај о суђењу 

Извршном одбору Фудбалског савеза Града Новог Сада. 

 Судијска комисија ће из свог састава одредити једног члана који ће бити задужен за делегирање 

судија на утакмицама лига млађих категорија, у сарадњи са комесаром лига млађих категорија и његовим 

помоћником. 

 

Члан 6. 

 Такмичарска комисија и судијска комисија Новосадске и Градске лиге приликом одређивања 

службених лица за утакмице руководе се искључиво спортско-стручним критеријумима, који се ближе 

уређују Упутством о начину и поступку одређивања делегата и судија на утакмицама. 

 

Члан 7. 

 Чланови такмичарске комисије, дисциплински судија и његов заменик могу обављати дужност 

делегата на утакмицама Новосадске лиге и Градске лиге.  

 

Члан 8. 

 Надлежни првостепени такмичарски и дисциплински орган у лигама млађих категорија је комесар 

лига млађих категорија, кога бира Извршни одбор Фудбалског савеза Града Новог Сада. 

 Комесар лига млађих категорија израђује календаре и распореде такмичења, одређује делегате на 

утакмицама, региструје утакмице, одлучује у првом степену по свим такмичарским и дисциплинским 

питањима, прати ток такмичења, анализира рад делегата на утакмицама, израђује билтене и подноси 

извештај о току такмичења Извршном одбору Фудбалског савеза Града Новог Сада и клубовима. 

 Комесар лига млађих категорија има помоћника, који који му помаже у реализацији обавеза и 

задатака из његове надлежности, а кога такође бира Извршни одбор Фудбалског савеза Града Новог Сада. 

 Судијска комисија из свог састава одређује једног члана који ће бити задужен за делегирање судија 

на утакмицама млађих категорија, у сарадњи са комесаром лига млађих категорија и његовим помоћником. 

 

Члан 9. 

 Комисија за жалбе Фудбалског савеза Града Новог Сада је надлежан другостепени орган у 

Новосадској лиги, Градској лиги Новог Сада и лигама млађих категорија. 

 

Члан 10. 

 Одлука о надлежним такмичарским, дисциплинским и судијским органима Фудбалског савеза Града 

Новог Сада ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се од такмичарске 2021/2022. сезоне. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА 

ГРАДА НОВОГ САДА 

Новак Кострешевић, с.р. 


