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На основу извештаја службени лица , ФУТСАЛ лиге ВОЈВОДИНА региструју се утакмице 16. 

кoла  ФУТСАЛ лиге „ВОЈВОДИНА“ одигране 30.марта-02.априла.  2018. године 

постигнутим резултатима. 
 
 

р

б 
 датум дан време место  домаћин гост рез. 

           

1.  01.04.2018. Нед  20,30 Оџаци  КМФ ПЧИЊА КМФ  ТИСА   7 1 

2.  01.04.2018 Нед 20,30 Нови сад  КМФ НОВИ САД КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН 7 6 

3.  31.03.2018 Суб 16,00 Нови Сад  КМФ ТАНГО КМФ АПА ФУТСАЛ 3 3 

4  02.04.2018.  Пон  21,00 Бечеј   КМФ БЕЧЕЈ 2003 КМФ ХАЈДУК 3 2 

5..  31.03.2018. Суб  20,00 Качарево   КМФ КРАЉЕВИЋЕВО КМФ СОМБОР 5 0 

  30.03.2018. Пет  20,45 Србобран  КМФ СРБОБРАН КМФ МИЋКО ТРЕНД 8 4 
 

 
ТАБЕЛА – 16. КОЛО 

 

1. КМФ БЕЧЕЈ  2003 16 15 0 1 107 : 55 52 45 

2. КМФ НОВИ САД 16 12 1 3 85 : 51 34 37 

3. КМФ СРБОБРАН 16 10 1 5 93 : 71 22 31 

4.   КМФ МИЋКО ТРЕНД 16 8 1 7 89 : 79 10 25 

5.   КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 16 8 1 7 74 : 74 0 25 

6.  КМФ  ТИСА 16 8 1 7 67 : 74 -7 25 

7.   КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН 16 7 2 7 82 : 61 21 23 

8.  КМФ ПЧИЊА 16 7 0 9 64 : 79 -15 21 

9.  КМФ ХАЈДУК 16 6 0 10 54 : 72 -18 18 

10.   КМФ АПА ФУТСАЛ 16 5 2 9 71 : 75 -4 17 

11. КМФ ТАНГО          (  - 3 ) 16 2 3 11 45 : 86 -41 6 

12.   КМФ СОМБОР    (  -  1  ) 16 2 0 14 57 : 111 -54 5 

 УКУПНО          

   
  

ПАРОВИ  17.коло  

рб  датум дан време место  домаћин гост 
         

1.  13-16.04.2018.   Србобран  КМФ СРБОБРАН КМФ ПЧИЊА 

2.  13-16.04.2018.   Беочин  КМФ МИЋКО ТРЕНД КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 

3.  13-16.04.2018.   Сомбор  КМФ СОМБОР КМФ БЕЧЕЈ 2003 

4.  13-16.04.2018.   Кула 
 

КМФ ХАЈДУК КМФ ТАНГО 

5.  13-16.04.2018.   Апатин КМФ АПА ФУТСАЛ КМФ НОВИ САД 

6.  13-16.04.2018.   Врбас  КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН КМФ  ТИСА 

Напомена:Пријављивање термина одигравања утакмица,као и сатнице се врши искључиво 

понедељком од 09-12,00 и 19,00 – 22,00,чиме се апсолутно поштују Пропозиције такмичења и 

Закон о спорту, као и Закон о јавном окупљању  
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ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ: 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденција опоменутих играча 16.коло: 
 

КМФ “МИЋКО ТРЕНД“,Богићевић Страхиња,203 и Ивковић Душан, 207 
КМФ „НОВИ САД“,Јевремовић Владимир,008 

КМФ „ТИСА“,Стојанов Радован,1451,Балог Боривој,660,Еремић Никола,1471 

КМФ „БЕЧЕЈ 20032,Ћулум Бојан,1761,Ловре Бојан,1594,(ШЕСТИ ЖУТИ КАРТОН, 
НЕМА ПРАВО НАСТУПА СЛЕДЕЋЕ КОЛО) Кораћ Стефан,1760 

 

КМФ „ХАЈДУК“,Хусак Роберт,003, ,(ЧЕТВРТИ  ЖУТИ КАРТОН, НЕМА ПРАВО 

НАСТУПА    СЛЕДЕЋЕ КОЛО)  и Исаков Немања,279 

 

 
 

Такмичарске одлуке: 
 

     На основу члана 27,став 2 и 3, Правилника о фудбалским 

такмичењима ФСС, ВРШИ СЕ СЛУЖБЕНА ИСПРАВКА ЗАПИСНИКА 

утакмице КМФ „СРБОБРАН“-КМФ „МИЋКО ТРЕНД“, јер је резултат 

уписан 8-4 у коприст КМФ „Србобран“ ( што је тачно), али је у 

постигнутим погодцима уписано девет погодака.Брише се погодак 

играчу Арђељан Зорану, уписан  као  постигнут у 3. минуту. 

 

  Утакмица КМФ „КРАЉЕВИЋЕВО“-КМФ „СОМБОР“, која је требало 

да се одигра 31.03.2018.године, а није одиграна због неоправданог 

недоласка гостујуће екипе, региструје се 5:0, службеним резултатом у 

корист КМФ „Краљевићево“, а против КМФ “Сомбор“, на основу члана 

127, а у вези са чланом 69 ДП ФСС, се покреће поступак.Обзиром да се 

клуб већ изјаснио у вези недоласка, правдајући недовољним бројем 

играча,што није  оправдање, На основу члана 69 ДП ФСС, клуб се 

кажњава новчаним износом од 10.000,00 динара и одузимањем  1 

(једног) бода.Казна одузимања бода, се примењује од 01.04.2018. 

године, а новчану казну уплатити у року од 15 дана од дана 

.објављивања Билтена ( до 19.04.2018.г).КМФ СОМБОР, је већ имао 

исти прекршај у претодном првенству, када није отпутовао у Нови 

Бечеј, дана 18.03.2017. године, иако то није одлучивало  о казни. 

 

Следеће коло, игра се 13-16.априла. 
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Дисциплинске одлуке: 
 

На основу члана 127 ДП ФСС, став 9 и 10, покреће се дисциплински 

поступак против Марић Жељка, тренера КМФ „Хајдук“, а у вези са 

члановима 84, 85, 86 и 90/став  6 (посебно члан 85), који је и поред одлуке и 

упозорења у Билтену бр 7 од 14.11.2017. године, када је упозорен да не 

може директно да се обраћа члановима ИО ФСВ, или клубовима, или 

савезима, те је тада опоменут, поново злоупотребио чланство у Комисији за 

Футсал ФСВ, те  уместо да евентуалне проблеме решава на састанцима 

комисије, обратио се лично и директно појединим  подручним савезима, 

ширећи поново, непроверене и непотпуне информација, па чак и 

понижавајући одлуке ИО ФСВ, и Комисије за футсал, која је утврдила, на 

основу излагања генералног секретара, на 5. Седници Комисије од 

01.11.2017.,  да је регуларно укључен трећи судија. Такође, именовани није 

упућен у начин израде ИД картица (то нису лиценце), те је опет 

неистинитим наводима, покушао омаловажити рад органа, те коначно 

поставио питање уписа места заменика Комесара за суђење, очито не 

познајући, одредбе закона о пребивалишту и боравишту. 

   Како је ово по ко зна који пут, покушај омаловажавања рада  највећег 

органа ФСВ, као и органа Извршног одбора, Комесар за такмичење је као 

првостепени дисциплински орган, покренуо поступак и захтева од 

именованог, да се у року од три дана од дана објављивања Билтена бр. 16 на 

сајту ФСВ, изјасни о наводима из ове пријаве, доставом  исте на маил 

канцеларије савеза. Уколико именовани то не учини, сматраће се 

саслушаним. 

Истовремено, како се именовани, по ко зна који пут, оглушио на упозорења, 

да то не може чинити на такав начин, те злоупоптребио чланство у 

Комисији за Футсал ФСВ, Комесар за такмичење је на основу члана  

134/став 2  ДОНЕО ОДЛУКУ О СУСПЕНЗИЈИ ИМЕНОВАНОГ, до 

промене ове одлуке или окончања поступка, а за време суспензије, 

именовани, не може сат  времена пре почетка утакмице, током утакмице и 

полувремена и 15 минута након завршетка утакмице, боравити у било којој 

службеној просторији. Уколико се ове одредбе не буду поштовале, 

утакмице на којима се утврди кршење ових одлука, се неће играти, или ће у 

моменту кршења, бити прекинуте.  
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ИЗВОД ИЗ  ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ФУТСАЛ ЛИГЕ 

„ВОЈВОДИНЕ“ ЗА СЕЗОНУ 2017/2018.године 

 
Искључени, одстрањени или пријављени играч, или службено лице, 

дужан је после утакмице дати своју изјаву у писаној форми. Уколико 

именовани то одбије, делегат ће то констатовати у записник, а сматра 

ће се, сходно ДП ФСС да је то лице саслушано. У случају да такво 

лице оправдано одсутно /, само повреда или акутна болест је у 

питању /,  па је морало хитно одсуствовати, представник клуба је 

дужан узети изјаву од истог, накнадно и доствити је  е-маилом или 

путем fax-a, а оргиналну изјаву доставити путем поште у року од 48 

сати. 
АУТОМАТСКА казна забране наступа од једне утакмице, наступа на 

првој наредној утакмици, после сваке четврте судијске опомене /жути 

картон/  коју играч добије на утакмицама у току једне такмичарске 

године, а након паузе због 4 жута картона, након сваког другог жутог 

картона,  на првој наредној утакмици. 

   АУТОМАТСКА КАЗНА забране играња издржава се НА ПРВОЈ 

НАРЕДНОЈ утакмици. ( не постоји могућност бирања наступа) 

       Опомене из једне такмичарске године не преносе се на другу 

такмичарску годину ( РАЧУНАЈУЋИ И ПАРНУ ОПОМЕНУ У 

ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ) 

      Ако играчу   на истој утакмици буду показане две опомене /два жута 

картона/ играч се искључује и дисциплински кажњава због искључења, а 

опомене се тада не евидентирају. 

      Играч који је искључен, или пријављен  по било ком основу, нема 

право наступа све до одлуке Комесара лиге о казни. 

Содно дисциплинском правилнику, чл.53, став 1 и 2, клуб чији пет 

играча на истој утакмици буде опоменуто или три искључено, 

кажњава се новчаном казном од 5.000,00 динара, а за сваки следећи 

жути картон још додатни 1.000,00 динара. 

 


