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ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА 

РЕГИСТРУЈУ СЕ УТАКМИЦЕ 5. КОЛА, ОДИГРАНЕ 10/11. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ 

недеља 16:30 Мошорин: МИЛЕТИЋ - СОФЕКС 1 : 1 

субота 16:30 Будисава: СЛАНОБАРАЦ - ХАЈДУК (Ч) 0 : 11 

недеља 16:30 Гардиновци: ХАЈДУК (Г) - СЛОГА 4 : 2 

недеља 16:30 Раковац: БОРАЦ (Р) - ЧЕНЕЈ 2 : 2 

субота 16:30 Нови Сад: ПРОЛЕТЕР 1951 - ВИНОГРАДАР 5 : 0 

недеља 16:30 Сусек: СУСЕК - БОРАЦ (НС) 3 : 0 

недеља 16:30 Нови Сад: ЖЕЛЕЗНИЧАР НС - ТИТЕЛ 2 : 2 

Слободан: ОБИЛИЋ 

ТАБЕЛА НАКОН ОДИГРАНОГ 5. КОЛА 

1. ХАЈДУК (Ч) 4 4 0 0 23 : 4 19 12  

2. ПРОЛЕТЕР 1951 5 4 0 1 19 : 4 15 12  

3. СУСЕК 4 4 0 0 16 : 1 15 12  

4. ВИНОГРАДАР 5 3 1 1 15 : 8 7 10  

5. МИЛЕТИЋ 5 2 2 1 14 : 7 7 8  

6. БОРАЦ (Р) 5 2 2 1 8 : 6 2 8  

7. СОФЕКС 4 2 1 1 23 : 6 17 7  

8. БОРАЦ (НС) 5 2 1 2 9 : 9 0 7  

9. ЧЕНЕЈ 5 1 3 1 8 : 9 -1 6  

10. ХАЈДУК (Г) 5 1 1 3 5 : 9 -4 4  

11. ТИТЕЛ 5 1 1 3 8 : 17 -9 4  

12. СЛАНОБАРАЦ 5 1 0 4 10 : 34 -24 3  

13. ОБИЛИЋ 4 0 2 2 2 : 15 -13 2  

14. ЖЕЛЕЗНИЧАР НС 4 0 1 3 3 : 13 -10 1  

15. СЛОГА 5 0 1 4 5 : 26 -21 1 

ЗАКАЗУЈУ СЕ УТАКМИЦЕ 6. КОЛА КОЈЕ СЕ ИГРАЈУ 17/18. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ 

недеља 16:30 Нови Сад: БОРАЦ (НС) - ЖЕЛЕЗНИЧАР НС    

недеља 16:30 Лединци: ВИНОГРАДАР - СУСЕК    

недеља 16:30 Ченеј: ЧЕНЕЈ - ПРОЛЕТЕР 1951    

недеља 16:30 Лок: СЛОГА - БОРАЦ (Р)    

недеља 16:30 Чуруг: ХАЈДУК (Ч) - ХАЈДУК (Г)    

субота 16:30 Футог: СОФЕКС - СЛАНОБАРАЦ    

недеља 16:30 Вилово: ОБИЛИЋ - МИЛЕТИЋ    

Слободан: ТИТЕЛ 
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ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ 

 

ФК „СЛАНОБАРАЦ“ Нови Сад 

На основу члана 137. став 1. ДП ФСС обавезује се ФК „СЛАНОБАРАЦ“ из Новог Сада да 

најкасније у четвртак, 15. септембра 2022. године, исплати неизмирене обавезе према 

службеним лицима у износу од 12.400 динара са утакмице 5. кола Друге новосадске лиге између 

ФК „Сланобарац“ и ФК „Хајдук“, која је одиграна 10. септембра 2022. године у Будисави. На основу 

члана 137. став 2. ДП ФСС, истеком рока остављеног за исплату наведених обавеза почиње да тече 

суспензија ФК „СЛАНОБАРАЦ“ из Новог Сада због неизмирених обавеза према службеним лицима, 

а против клуба ће бити покренут дисциплински поступак. Клубу који се налази под суспензијом 

забрањује се одигравање утакмица, а према члану 63. став 1. тачка 6. ПФТ ФСС, уколико клуб 

наступи под суспензијом утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 3 : 0 (пар-форфе) у 

корист противничког клуба. На основу члана 137. став 3. ДП ФСС, клуб је обавезан да о 

испуњавању обавезе писаним путем обавести надлежни такмичарски орган и надлежни дисциплински 

орган најкасније 48 сати пре почетка наредне утакмице. Обзиром да ФК „СЛАНОБАРАЦ“ из Новог 

Сада прву наредну утакмицу након истека рока за уплату неизмирених обавеза игра у суботу, 17. 

септембра 2022. године, са почетком у 16 часова и 30 минута, у оквиру шестог кола Друге новосадске 

лиге, рок за достављање доказа о испуњавању обавезе истиче у четвртак, 15. септембра 

2022. године, у 16 часова и 30 минута. ФК „СЛАНОБАРАЦ“ из Новог Сада је дужан да уплату 

изврши искључиво на текуће рачуне судија и делегата наведене на налозима за вршење дужности 

који су представнику клуба предати након утакмице. У том смислу, у сврху доказа о испуњавању 

обавезе биће признате искључиво уплатнице или потврде о уплати (издате од банке) које гласе на 

текуће рачуне судија и делегата. 

 

ФК „ПРОЛЕТЕР 1951“ Нови Сад 

На основу члана 137. став 1. ДП ФСС обавезује се ФК „ПРОЛЕТЕР 1951“ из Новог Сада да 

најкасније у четвртак, 15. септембра 2022. године, исплати неизмирене обавезе према 

службеним лицима у износу од 11.800 динара са утакмице 5. кола Друге новосадске лиге између 

ФК „Пролетер 1951“ и ФК „Виноградар“, која је одиграна 10. септембра 2022. године у Новом Саду. На 

основу члана 137. став 2. ДП ФСС, истеком рока остављеног за исплату наведених обавеза почиње 

да тече суспензија ФК „ПРОЛЕТЕР 1951“ из Новог Сада због неизмирених обавеза према 

службеним лицима, а против клуба ће бити покренут дисциплински поступак. Клубу који се налази 

под суспензијом забрањује се одигравање утакмица, а према члану 63. став 1. тачка 6. ПФТ 

ФСС, уколико клуб наступи под суспензијом утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 3 : 

0 (пар-форфе) у корист противничког клуба. На основу члана 137. став 3. ДП ФСС, клуб је обавезан 

да о испуњавању обавезе писаним путем обавести надлежни такмичарски орган и надлежни 

дисциплински орган најкасније 48 сати пре почетка наредне утакмице. Обзиром да ФК „ПРОЛЕТЕР 

1951“ из Новог Сада прву наредну утакмицу након истека рока за уплату неизмирених обавеза игра у 

недељу, 18. септембра 2022. године, са почетком у 16 часова и 30 минута, у оквиру шестог кола Друге 

новосадске лиге, рок за достављање доказа о испуњавању обавезе истиче у петак, 16. 

септембра 2022. године, у 16 часова и 30 минута. ФК „ПРОЛЕТЕР 1951“ из Новог Сада је дужан 

да уплату изврши искључиво на текуће рачуне судија и делегата наведене на налозима за вршење 

дужности који су представнику клуба предати након утакмице. У том смислу, у сврху доказа о 

испуњавању обавезе биће признате искључиво уплатнице или потврде о уплати (издате од банке) 

које гласе на текуће рачуне судија и делегата. 

 

ФК „БОРАЦ“ Раковац 

На основу члана 137. став 1. ДП ФСС обавезује се ФК „БОРАЦ“ из Раковца да најкасније у 

четвртак, 15. септембра 2022. године, исплати неизмирене обавезе према службеним 

лицима у износу од 12.000 динара са утакмице 5. кола Друге новосадске лиге између ФК „Борац“ и 

ФК „Ченеј“, која је одиграна 11. септембра 2022. године у Раковцу. На основу члана 137. став 2. ДП 
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ФСС, истеком рока остављеног за исплату наведених обавеза почиње да тече суспензија ФК 

„БОРАЦ“ из Раковца због неизмирених обавеза према службеним лицима, а против клуба ће бити 

покренут дисциплински поступак. Клубу који се налази под суспензијом забрањује се 

одигравање утакмица, а према члану 63. став 1. тачка 6. ПФТ ФСС, уколико клуб наступи под 

суспензијом утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 3 : 0 (пар-форфе) у корист 

противничког клуба. На основу члана 137. став 3. ДП ФСС, клуб је обавезан да о испуњавању 

обавезе писаним путем обавести надлежни такмичарски орган и надлежни дисциплински орган 

најкасније 48 сати пре почетка наредне утакмице. Обзиром да ФК „БОРАЦ“ из Раковца прву наредну 

утакмицу након истека рока за уплату неизмирених обавеза игра у недељу, 18. септембра 2022. 

године, са почетком у 16 часова и 30 минута, у оквиру шестог кола Друге новосадске лиге, рок за 

достављање доказа о испуњавању обавезе истиче у петак, 16. септембра 2022. године, у 16 

часова и 30 минута. ФК „БОРАЦ“ из Раковца је дужан да уплату изврши искључиво на текуће 

рачуне судија и делегата наведене на налозима за вршење дужности који су представнику клуба 

предати након утакмице. У том смислу, у сврху доказа о испуњавању обавезе биће признате 

искључиво уплатнице или потврде о уплати (издате од банке) које гласе на текуће рачуне судија и 

делегата. 

 

ФК „ХАЈДУК“ Гардиновци 

На основу члана 22. ДП ФСС, кажњава се играч ИЛИЋ БРАНИСЛАВ забраном играња на           

1 (једној) првенственој или куп утакмици. Казна тече од 12. 09. 2022. године. 

 

ФК „СЛОГА“ Лок 

На основу члана 22. ДП ФСС, кажњава се играч ЏАМБАС НЕМАЊА забраном играња на             

1 (једној) првенственој или куп утакмици. Казна тече од 12. 09. 2022. године. 

 

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 Фудбалског савеза Града Новог Сада. 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. 

 

Комесар за такмичење:  Дисциплински судија: 

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


