
                           
                    ФУТСАЛ ЛИГА „ВОЈВОДИНА“                     билтен бр 9 

 

- 1 - 

На основу извештаја службени лица , ФУТСАЛ лиге ВОЈВОДИНА региструју се утакмице  9. 

кoла  ФУТСАЛ лиге „ВОЈВОДИНА“ одигране 24-27.ОКТОБРА  2017. године постигнутим 

резултатима. 
 
 

р

б 
 датум дан време место  домаћин гост рез. 

           

1.  25.11.2017. Суб 20,00 Апатин  КМФ АПА ФУТСАЛ КМФ ПЧИЊА 4 5 

2.  26.11.2017. Нед 19,00 Кула  КМФ ХАЈДУК КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН 3 2 

3.  26.11.2017. Нед 19,00 Сомбор  КМФ СОМБОР КМФ  ТИСА 2 4 

4  25.11.2017. Суб 21,00 Беочин  КМФ МИЋКО ТРЕНД КМФ КРУНА 2 4 

5..  24.11.2017. Пет 21,00 Србобран  КМФ СРБОБРАН КМФ ТАНГО 8 4 

 6.   27.11.2017. Пон 21,00 Качарево  КМФ КРАЉЕВИЋЕВО КМФ БЕЧЕЈ 2003 7 9 
 

 
ТАБЕЛА – 9. КОЛО 

 

1. КМФ КРУНА 9 8 1 0 57 : 20 37 25 

2. КМФ БЕЧЕЈ  2003 9 8 0 1 73 : 35 38 24 

3. КМФ СРБОБРАН 9 7 0 2 54 : 34 20 21 

4.   КМФ МИЋКО ТРЕНД 9 6 0 3 54 : 41 13 18 

5.  КМФ  ТИСА 9 6 0 3 49 : 46 3 18 

6.   КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 9 5 0 4 45 : 49 -4 15 

7.   КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН 9 3 1 5 30 : 31 -1 10 

8.  КМФ ХАЈДУК 9 3 0 6 24 : 39 -15 9 

9.   КМФ АПА ФУТСАЛ 9 2 0 7 38 : 43 -5 6 

10.   КМФ СОМБОР 9 2 0 7 34 : 58 -24 6 

11. КМФ ТАНГО 9 1 2 6 30 : 52 -22 5 

12.  КМФ ПЧИЊА 9 1 0 8 25 : 65 -40 3 

 УКУПНО     513 :513  0  

   
  

ПАРОВИ  10.коло  

рб  датум дан време место  домаћин гост 
         

1.  03.11.2017. Нед 20,30 Каравуково  КМФ ПЧИЊА КМФ БЕЧЕЈ 2003 

2.  01-04.11.2017.   Нови Сад  КМФ ТАНГО КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 

3.  03.11.2017. Нед 20,30 Нови Сад  КМФ КРУНА КМФ СРБОБРАН 

4.  02.11.2017. Суб 21,00 Нови Бечеј 
 

КМФ  ТИСА КМФ МИЋКО ТРЕНД 

5.  02.11.2017. Суб 16,30 Врбас КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН КМФ СОМБОР 

6.  02.11.2017. Суб 18,00 Апатин  КМФ АПА ФУТСАЛ КМФ ХАЈДУК 

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 9. коло: 
 

КМФ „СРБОБРАН“, Марјанац Милош,1764 

КМФ „МИЋКО ТРЕНД“,Танкосић Александар, 34(нема право наступа следеће 

                                                 коло-четврти жути картон)  

КМФ „ПЧИЊА“,Смиљковић Бранислав,4509 и Данилов Давид,4516  

КМФ „ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН“,Пековић Немања,1367 

КМФ „СОМБОР“,Дробина Ерик,568 

КМФ „БЕЧЕЈ 2003“,Ћулум Бојан1761 и Пеленгић Миодраг,1757 (нема право 

                                        Наступа следеће коло-четврти жути каетон) 
 
Такмичарске одлуке: 
 

    На основу члана 127 ДП ФСС, а у вези са чланом   97, став 2, покреће 

се дисциплински поступак против КМФ „ТАНГО“, Нови Сад, 

председника клуба, секретара клуба, представника клуба на 

утакмици КМФ Србобран-КМФ Танго Симић Жарка  и 

Миловановић Бранислава, лиценцираног заменика комесара за 

безбедност клуба  (обзиром да се именовани једини појављивао у 

комуникацији са органима савеза, присуствовао конфeрнцији клубова и 

искључиво он остваривао било какву комуникацију са органима савеза и 

руководством такмичења у вези са статусним питањима овог клуба, те 

да је законски заступник клуба у АПР-у и који  је једини имао контакте 

са члановима руководства ФСВ и роководством такмичења, а у вези са 

неизвршавањем  стручно-педагошких услова  - по четврти пут без 

тренера). 

    

Сви наведени, су дужни у року од 3 дана од дана постављања Билтена 

на сајт ФСВ, доставити  изјаве у писаној форми (може и путем маил-а, 

или директно донети у ФСВ ). 

Уколико именовани не поступе по овом захтеву, сматраће се да су 

саслушани. 

 

 



                           
                    ФУТСАЛ ЛИГА „ВОЈВОДИНА“                     билтен бр 9 

 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплинске одлуке: 
 

Како је ФСВ и руководство такмичења, учинило све да се КМФ „Танго“, у 

сезони 2017/2018 такмичи у Футсал лиги Војводине, те како је исти клуб, од 

старта, показао да не испуњава услове за такмичење, а након упорног 

кршења прописа из члана 97 ДП ФСС и Правилника о стручно-педагошком 

раду, покушаја тумачења истог по свом нахођењу, позивања појединих 

људи у ФСС И ФСВ, како би обезбедио подлогу за заштиту клуба,   

обзиром да је клуб већ кажњен, правоснажно новчаном  казном, која стиже 

на наплату  30.11.2017. године (прошли рокови за жалбу)  по истом члану, 

чланови руководства клуба, председник Убовић Ђорђе, секретар Блечић 

Ивана, као и Миловановић Бранислав, лиценцирани заменик комесара 

за безбедност - ИД 50, те Симић Жарко - ИД 57, представник екипe на 

утакмици КМФ „Србобран“ - КМФ „Танго“, одиграној дана 24.11.2017. 

године у Србобрану, се СУСПЕНДУЈУ и против клуба и именованих се 

покреће дисциплински поступак у складу са чл. 134 ДП ФСС, а у вези са 

чланом 97 (неиспуњавање стручно-педагошких услова). 

Сви нaвeдени, су дужни у року од 3 дана од дана постављања Билтена на 

сајт ФСВ, доставити  изјаве у писаној форми (може и путем маил-а, или 

директно  донети у ФСВ ). 

Уколико именовани не поступе по овом захтеву, сматраће се да су 

саслушани. 

Упозорава се КМФ „ТАНГО“ и руководство екипе, да је у четвртак 30.11. 

2017., последњи термин за уплату новчане казне изречене 13.11.2017., а 

оглашене 15.11.2017. 

На основу оправдане примедбе КМФ „Хајдук“ (Кула), у вези наплате 

трошкова службених лица са утакмице против КМФ „Летећи Холанђанин“, 

захтеване су изјаве службених лица са поменуте утакмице, а након тога ће 

се одлучити о даљем току поступка ... 
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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. 

 


