
                           
                    ФУТСАЛ ЛИГА „ВОЈВОДИНА“                     билтен бр 17 

 

- 1 - 

На основу извештаја службени лица , ФУТСАЛ лиге ВОЈВОДИНА региструју се утакмице 17. 

кoла  ФУТСАЛ лиге „ВОЈВОДИНА“ одигране 13-16.априла.  2018. године постигнутим 

резултатима. 
 
 

р

б 
 датум дан време место  домаћин гост рез. 

           

1.  13.04.2018. Пет  20,00 Србобран  КМФ СРБОБРАН КМФ ПЧИЊА 5 4 

2.  14.04.2018. Суб  21,00 Беочин  КМФ МИЋКО ТРЕНД КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 10 9 

3.  16.04.2018. Пон  21,00 Сомбор  КМФ СОМБОР КМФ БЕЧЕЈ 2003 0 5 

4  15.04.2018. Нед  19,00 Кула  КМФ ХАЈДУК КМФ ТАНГО 7 1 

5..  13.04.2018. Пет  21,00 Апатин  КМФ АПА ФУТСАЛ КМФ НОВИ САД4 4 3 

  15.04.2018. Нед  16,30 Врбас  КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН КМФ  ТИСА 8 1 
 

 
ТАБЕЛА – 17. КОЛО 

 

1.  КМФ БЕЧЕЈ  2003 17 16 0 1 112 : 55 57 48 

2.  КМФ НОВИ САД 17 12 1 4 88 : 55 33 37 

3.  КМФ СРБОБРАН 17 11 1 5 98 : 75 23 34 

4.   КМФ МИЋКО ТРЕНД 17 9 1 7 99 : 88 11 28 

5.   КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН 17 8 2 7 90 : 62 28 26 

6.   КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 17 8 1 8 83 : 84 -1 25 

7.    КМФ  ТИСА 17 8 1 8 68 : 82 -14 25 

8.  КМФ ХАЈДУК 17 7 0 10 61 : 73 -12 21 

9.   КМФ ПЧИЊА 17 7 0 10 68 : 84 -16 21 

10.   КМФ АПА ФУТСАЛ 17 6 2 9 75 : 78 -3 20 

11.  КМФ ТАНГО          (  - 3 ) 17 2 3 12 46 : 93 -47 6 

12.  КМФ СОМБОР    (  -  1  ) 17 2 0 15 57 : 116 -59 5 

 УКУПНО        0  

   
  

ПАРОВИ  18.коло  

рб  датум дан време место  домаћин гост 
         

1.  22.04.2018. Нед 20,30 Оџаци  КМФ ПЧИЊА КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН 

2.  22.04.2018. Нед 20,00 Нови Бечеј  КМФ  ТИСА КМФ АПА ФУТСАЛ 

3.  20.04.2018. Пет 21,00 Нови Сад  КМФ НОВИ САД КМФ ХАЈДУК 

4.  22.04.2018. Нед 15,30 Нови Сад 
 

КМФ ТАНГО КМФ СОМБОР 

5.  23.04.2018. Пон 21,00 Бечеј КМФ БЕЧЕЈ 2003 КМФ МИЋКО ТРЕНД 

6.  22.04.2018. Нед 19,00 Качарево  КМФ КРАЉЕВИЋЕВО КМФ СРБОБРАН 

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 17.коло: 
 

КМФ „СРБОБРАН“,Марјанац Милош,1764,Марковић Ален,1234 
КМФ „ПЧИЊА“,Црњански Дејан,4520,Миленковић Радован,4517,Врачевић Душан,4524 

КМФ “АПА ФУТСАЛ“, Дамјановић Никола,321( нема право наступа следеће коло,    

                                            четврти жути картон). 
КМФ „КРАЉЕВИЋЕВО“,Златковић Милош,418 

КМФ „ТАНГО“, Јосимовић Страхиња, 194 

КМФ „ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН“,Маринковић Мартин,19 (нема право наступа следеће коло, 

                                               четврти жути картон)  и Пековић Немања, 1367 (нема право      

                                               наступа следеће коло, четврти жути картон) 

КМФ „СОМБОР“,Јосић Срђан,566 
КМФ „БЕЧЕЈ 2003“,Барта Ото,1781 

НИЈЕ БИЛО ИСКЉУЧЕЊА.... 

 

Такмичарске одлуке: 

  Прекинута утакмица КМФ „СОМБОР“-КМФ „БЕЧЕЈ 2003“, се на основу 

члана 49 ПОФТ-а, а у вези са чланом 22 Пропозиција такмичења Футсал 

лиге Војводине, региструје сл.резултатом 5-0 у корист КМФ „Бечеј 2003“ 

 

Покреће се дисциплински поступак, на основу члана 127,став 1,2 и 10 против 

КМФ „Сомбор“, представника екипе Мајсторов Саве(038) и тренера 

Игњатовић Новака (29), због покушаја шверца два играча( на име Дробина 

Ерика и Лукић Милош), за које је утврђено, пре почетка утакмице да нису 

лица пријављена у Записник, као и недостатка здравственог лица, током 

утакмице, услед чега је дошло прекида утакмице .Клуб, представник и тренер су 

дужни у року од три дана од дана објаве билтена, доставити  изјаву надлежном 

органу.Уколико не поступе по овом захтевуи, сматра се да су 

саслушани.Истовремено на основу члана 134,став 2 СУСПЕНДУЈЕ се, 

представник екипе Мајсторов Сава, а против тренера се за сада само покреће 

поступак. Крајњи рок за доставу изјава је петак 20.04.2018. године, када ће бити 

донешена одлука у случају КМФ „Сомбор“ и покушаја шверца играча, а изјаву 

мора да доставе и дробина Ерик и Лукић Милош, јер су њихове легитимације 

злоупотребљене.Све изјаве се могу доставити нпутем маил-а...  

Дефинитивно, упозоравамо све клубове, да пропусти и деградација овог 

такмичења из неког претходног периода, неће бити толерисана код овог 

руководства. 

Истовремено, упозорава се КМФ Сомбор, да рок за уплату одређене казне због 

неодигравања утакмице са КМФ „Краљевићево“, истиче у четвртак 19.04., те 

уколико се иста не уплати,  клуб неће моћи играти. наредну утакмицу. 
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Дисциплинске одлуке: 
 

Посебну пажњу клубови треба да обрате на Пропозиције такмичења, у 

делу исплате сл.лица.Уколико је исплата путем текућих рачуна, иста 

се мора извршити у року од 72 сата. Након истека рока од 72 сата, 

екипе аутоматски добијају решење о немогућности играња наредне 

утакмице. 
 

        На основу  Правилника о такмичењу ФСС,Пропозиција такмичења Футсал 

лиге Војводине, одлука ИО ФСВ и члана 84,85,став 1 и 90,став 6 , ДП ФСС, а у вези 

са чланом 39 ДП ФСС, омаловажавања одлука органа ФСВ,клеветања руководства 

такмичења, вређањем  достојанства руководства такмичења, те пружањем нетачних 

информација у вези са одлукама органа ФСВ, Комесар за такмичење је повео 

дисциплински поступак против именованог, а након достављене изјаве именованог 

у писаној форми ( након истека рока) коју је  Комесар за такмичење ипак  уважио,те 

након детаљне  анализе исте, Комесар за такмичење Футсал лиге Војводине, као 

надлежан првостепени дициплински орган за Футсал по пропозицијама Футсал лиге 

Војводине,члан 8 став 2, усвојеним од стране ИО ФСС, је донео 

О  д  л  у  к  у 
МАРИЋ ЖЕЉКО, тренер КМФ „Хајдук“-Кула, члан Комисије за Футсал 

ФСВ и ФСС, на основу чланова 84,85, и члана 90,став 6, ДП ФСС, се 

кажњава забраном вршења дужности у Футсалу, у трајању од 6 (шест) 

месеци.  Казна тече од 02.04.2018.- године.  

За време издржавања казне, именовани не може улазити у службене 

просторије-свлачионице, рестриктивни простор, нити обављати ни 

једну функцију-дужност у клубу, сат времена пре почетка утакмице, па 

све до 15 минута после утакмице, рачунајући и одмор у полувремену. 

Истовремено, именовани не може обављати друге дужности,везане за 

футсал, за време трајања казне. 
 

Комплетна Одлука, са образложењем и правном поуком, именованом ће 

бити достављена у писаној форми… 
 

Такође, све ИД картице су оглашене важеће, па и ИД картица Врсајков  Данислава, која је 

случајно оверена печатом ФСС( достављена као прототип ИД картице), заосталим са ИД 
картица женски лига ФСС, на основу којих су прављене ИД картице футсала, а које за ФСС,  

иначе ради  Заменик комесара за такмичење 

Футсал лиге Војводине 
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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. 

 


