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    На основу одредби чл.9 Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи   

Фудбалског савеза Србије „Фудбал“,ванредни број  10/16), Извршни одбор ФС Војводине 

је на својој 8. седници одржаној 03.октобра 2017. године усвојио 

 
 

                                     П  Р  О  П  О  З  И  Ц  И  Ј  Е 
ТАКМИЧЕЊА У ФУТСАЛ ЛИГИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ 

2017/2018.годину. 

 

 

 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ:                      Члан 1 

    Пропозицијама такмичења у ФУТСАЛ лиги Војводине  ближе се одређују услови 

    Организовања и правила за спровођење такмичења 

                                                               Члан 2 

   Фудбалска првенства у ФУТСАЛ лигi се организују у складу са Одлуком о систему   

сталних такмичења за првенство у ФУТСАЛ лигама за 2017/2018.годину. 

                                                               Члан 3 

Организатор такмичења у ФУТСАЛ лиги Војводине је Фудбалски  савез Војводине, 

а седиште лиге је у Новом Саду,Булевар ослобођења бр 92/V 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ТАКМИЧЕЊУ: 
 

                                                               Члан 4 

Право учешћа у такмичењу ФУТСАЛ лиге Војводине имају сви клубови који су 

завршили првенство у такмичарској 2014/2015,  и сви новоформирани клубови који 

задовољавају услове а регистрација клуба је објављена у службеном гласнику ФСС 

„Фудбал“ за текућу такмичарску годину, до максимум 14 клубова.Ако број клубова 

пређе 14, примењује се чл. 37.ових Пропозиција 

                                                               Члан 5 

    Сваки клуб који учествује у ФУТСАЛ лиги Војводине, мора испуњавати следеће 

услове: 

1. Да утакмице игра на теренима у халама које морају имати: 
- трибину у складу са Прописима, а посебно са Правилником о безбедности и 

сигурности на фудбалским утакмицама 

- терен за игру који прописно мора бити одвојен од трибина    

-најмање две адекватне свлачионице за екипе и једну одвојену, адекватну    

просторију за фудбалске судије,као и једну за израду Записника,која ако 

задовољава услове, може бити заједничка са судијама.  

- купатило са одговрајућим санитарним уређајима које дозвољава адекватне 

хигијенске услове и кориштење од стране екипа и судија утакмице. 

-  заштитне кабине, са клупама, за резервне играче, службена лица екипа, 

као и кабину за делегата утакмице.Ако нема заштитиних кабина, клупе за 

резервне играче морају бити постављенe на супротној страни у односу на 

публику   

- семафор у функцији мора да има свака хала.  
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Ако исти постане неисправан за време утакмице, мерење ће преузети делегат 

утакмице, тако да  ће се у преосталом времену играти то време + 30%, тзв 

„прљаве“  игре, без прекида .    

     Клуб мора испуљавати све услове из Правилника о безбедности и сигурности на 

фудбалским утакмицама и одлуке ФСС које га обавезују да  примењује уз Правила 

ФУТСАЛ игре, као и минимум здравственог обезбеђења, прописаног овим 

Пропозицијама. Клуб мора имати најмање 10 регистрованих. Активних играча у 

скалду са одредбама Правилника о регистрацији и трансферу играча ФСС.   

                                                       Члан 6 

    Првенствене утакмице клубова ФУТСАЛ лиге морају се играти нс теренима 

који у свему одговарају Правилима Футсал игре. Свака првенствена утакмица 

Футсал лиге игра се лоптом која у потпуности мора одговорати прописима и 

Правилима Футсал игре. 

                                                        Члан 7   

     Сви клубови пре почетка пријављују боје дресова у којима ће наступати као 

домаћин, а гостујући клуб мора поштовати боју дреса домаћина. 

    Клуб домаћин наступа у тој боји када је организатор утакмице-домаћин.У случају 

таквог наступа, а гости су у истим или веома сличним дресовима,  гост мења дресове, 

а домаћин је дужан да му посуди опрему. Ако домаћин наступи у боји која није 

његова основна боја, а гост у сличним или истим дресовима , домаћин мења опрему. 

Увек се гост прилагођава домаћину када иде на утакмице у погледу кориштења 

опреме. Уколико не постоји могућност да се дресови разликују, утакмица се неће 

одиграти.Маркери као замена за дресове се не могу користити, сем у ситуацији кад су 

бројеви на леђима потпуно видљиви ( отворени маркери на леђима) 

 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ: 
 

                                                         Члан 8 

     Такмичењем у ФУТСАЛ лиги руководи КОМЕСАР ЛИГЕ, коме је Извршни 

одбор ФС Војводине  поверио тај задатак  и његов заменик са ингеренцијама које му 

буду поверене од стране такмичарског органа.(У даљем тексту Комесари лиге) 

     Комесар  лиге је надлежни првостепени такмичарски, али и дисциплински орган, 

који је задужен и за делегирање делегата. 

Делегирање судија врши Комесар за суђење, којег бира ИО ФС Војводине. И он 

има свог заменика. 

Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински орган је Комисија Извршног 

одбора ФС Војводине 
 

 

 

НАЧИН ТАКМИЧЕЊА: 

                                                          Члан  9 

     У случају учешћа до 14 екипа, игра се по двоструком бод систему (свака екипа 

једном гост и једном домаћин). 

У случају да је број екипа  већи од 14,примењује се члан 37. ових Пропозиција. 

 Првенство се игра у принципу петком,суботом недељом или понедељком.Промене 

термина  дозвољене само у складу са пропозицијама и уз одобрење Комесара за 

такмичење. Суботом и недељом се игра од 16-21 часова, а петком и понедељком од 
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18,00-21,00.часова. Евентуални договор два клуба о другом термину ће бити 

прихваћен, уз услов да не ремети  регулраност такмичења.                                  
 

                                                          Члан 10                                                  

Организацију утакмице спроводе клубови-домаћини и дужни су да се старају 

о квалитету исте. Између кола ( утакмица једног клуба, мора бити пауза од 2 дана. 
Клуб домаћин, обавезан је утакмицу пријавити надлежном МУП-у Републике Србије, 
полицијској управи или полицијској станици, искључиво у складу са Законом о спорту, 
законом о јавном окупљању, Законом о приватном обезбеђењу и Упутством које званично 
изда надлежни орган ФСС. Образац пријаве, обавезно се предаје делегату. 

Уколико клуб нема Пријаву МУП-у, утакмица се неће играти, све док ФСС не донесе другу одлуку. 

   Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања  утакмице или у 

најближем месту /матични савез/ дужна су да пруже сву подршку и неопходну помоћ 

у организацији утакмице ФУТСАЛ лиге Војводине 

 
 

РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА 
      

                                                         Члан 11 

     Распоред утакмица,односно такмичарски бројеви клубова одређују се жребом, 

најкасније 15 /петнаест/ дана пре почетка јесење сезоне текуће такмичарске године, а 

на предлог Комесара лиге, по Бергеровим  таблицама. 

    Уколико у овом такмичењу играју екипе из истог места или из места из непосредне 

близине,а користе исту салу – терен за одигравање, Комесар лиге ће водити рачуна да 

такве екипе буду дириговане у жребу како би били раздвојених домаћинстава. 

    Када оцени да постоје оправдани  разлози, Комесар лиге , на предлог једног од 

клубова учесника у такмичењу, а уз сагласнот другог клуба, донети одлуку о замени 

домаћинства у одговарајућем делу првенства, али само у складу са ПОФТ ФСС, тако 

да обавезно једна екипа буде једном домаћин, други пут гост истој екипи и то само 

једном за једну екипу у јесењем делу сезоне. 

     Комесар лиге ће на захтев неког клуба, а у складу са Правилником о фудбалским 

такмичењим (ПОФТ), изменити термин и распоред одигравања утакмице само ако 

промене не иду на штету других клубова,нити доноси корист клубу који је тражио 

измену. 

Овако одложена утакмица игра се по правилу пре одигравања наредног кола у 

такмичењу у првом  слободном термину, а по договору клубова.У случају да се 

клубови не могу договорити, Комесар лиге ће сходно својим ингеренцијама донети 

одлуку о термину играња утакмице, која ће бити коначна.     
                                   

                                                             Члан 12  

     Извршни одбор ФС Војводине је дужан током првенства, а према указаној потреби 

на захтев клубова или н предлог Комесара лиге, разматрати питања развоја и 

регуларности првенства и предузимати потребне мере. 

    Комесар лиге подноси извештај Извршном одбору, најмање два пута у 

такмичарској години. 

     У току првенства ( а у циљу праћења регуларности такмичења)  Комесар лиге на 

основу праћења такмичења може донети одлуку да најмање једно, или више 

првенствених кола, мора бити одиграно у истом термину и истог дана, а тај термин 

би био према могућностима већине клубова.  

На основу одлуке из става 3.овог члана, подразумева се да и други део утакмице 
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(друго полувреме) мора  почети у исто време. 

 
 

                                                          Члан 13 

     Ако је првенствена утакмица морала бити прекинута или одложена из оправданих 

разлога( невреме,магла,снег, нестанак струје,пожар, земљотрес и слично...) а да се 

није одиграо најмање 80 % утакмице(32 минута), о чему одлуку доносе искључиво 

судије утакмице, Комесар лиге ће одлучити да ли ће се и када одиграти нова 

утакмица или прекинута регистровати постигнутим резултатом  до прекида 

утакмице. 

Комесар лиге одлучиће у складу са ПОФТ-ом, да уколико је до прекида дошло пре 

истека 80% од укупног времена утакмице(мање од 32 минута) да се игра нова 

утакмица,  сем уколико до тада није изражено велики резултат,  а утакмица нема 

значај за положај осталих  екипа  на табели или кад та утакмица не одлучује у 

пласману.Тада резултат мора бити изражено велики да преостало време не би 

променило однос снага на терену.Уколико се утакмица игра без мерења на семафору 

због квара семафора, време за регистрацију утакмице ( 80 %) чине у збиру одиграно 

време уз семафор и време које је делегат мерио ( са 30% више времена) тзв прљаве 

игре. 
 

                                                          Члан 14 
 

    Комесар лиге може пре почетка одигравања првенствених утакмица донети одлуку 

да се прванствена утакмица одложи због оправданих разлога, који су наступили без 

кривице клубова (велико невреме, епидемија, саобраћајнне несрећа једне екипе 

учеснице утакмице, друштвени немири ширих размера, поплаве,  немогућност 

спровођења безбедносних мера утакмице из оправданих разлога, или други ненадани 

непредвиђени оправдани разлози).  Квар превозног средства, без посебне 

документације и потврде МУП-а са територије где се исти десио, није оправдан 

разлог.  

    Ако се утакмица одлаже због болести играча (тровање, епидемија и слично) а да 

разлог није повреда играча, то се може учинити само уколико су истовремено 

болесна најмање  4 играча екипе и то стандардна играча. Комесар лиге ће одлуку о 

одлагању донети на писмени захтев клуба, који то тражи, уз обавезно достављену 

комплетну медицинску документацију ( налаз надлежних специјалистичких 

медицинских служби, са дијагнозом, мишљењем,прогнозом за опоравак, боловањем и 

дужином боловања ), а пре одлуке о одлагању утакмице може захтевати додатно 

вештачење медицинске комисије ФС Војводине , која доставља своје мишљење, 

предлог за евентуалне додатне анализе, прегледе болесних играча и слично, уколико 

Комесар лиге сматра да за тим има потребе. На потврдама, обавезно морају бити 

печат  здравствене установе, број протокола, факсимил лекара и потпис. 

    Клуб домаћин је обавезан обавестити и комесара лиге и противнички клуб о 

термину и месту одигравања одложене утакмице, најкасније 72 сата пре одигравања 

исте, водећи  рачуна да се не повреди регуларност такмичења и члан 11 ових 

Пропозиција. 

     У једној такмичарској години, клуб може неоправдано изостати тј, неодиграти 

само 1 утакмицу и за то сносити санкције предвиђене Дицциплинским правилником 

ФСС, а ако неоправдано неодигра два утакмице у истој (једној) такмичарској години  
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клуб ће бити искључен из даљег тока такмичења, а сви његови резултати ће бити 

брисани или евидентирани у складу са Правилником о фудбалском такмичењу ФСС у 

зависности  када је клуб одустао/пре или после одиграних 75 % утакмица/-у складу са 

ПОФТ. Одложене утакмице из јесењег дела се морају  одиграти  најкасније пре 

почетка пролећног дела,  како то одреди Комесар лиге. 
 

                                                              Члан 15 

     Првенство ФУТСАЛ лиге Војводине одвија се у складу са календаром такмичења 

који  на предлог Комесара лиге, усваја Извршни одбор ФС Војводине, а најкасније 15 

дана од дана почетка првог (јесењег) и 15 дана од дана почетка другог (пролећног) 

првенства. 

 

РЕГИСТРАЦИЈА  УТАКМИЦА: 

                                                            Члан 16 

 

      Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистрацију исте по 

службеној дужности, утакмица се региструје постигнутим резултатом. 

    Све одигране утакмице региструје Комесар лиге, по правилу најкасније у року од 

15 дана од дана одигравања утакмице. 

     У случају да је на неку утакмицу уложена жалба /исправно/ рок за регистрацију се 

продужава до доношења одлуке по жалби, односно правоснажности-извршења те 

одлуке. 

    Једном регистрована утакмица од стране Комесара лиге, не може бити поништене 

нити мењана од стране Комесра лиге, ако је одлука постала правоснажна или је у 

другом степену донета одлука која је коначна, изузев у поступку по чл 67-71 

Правилника о фудбалским такмичењима ФСС /учешће оба клуба у нерегуларности-

лажирању и Заштита Правилника/ 

 

ЖАЛБЕ: 

                                                             Члан 17  
 

     Жалбе на одигране утакмице у првом степену по свим основама решава 

такмичарски орган – Комесар лиге. 

     Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) дана од дана 

одигравања утакмице са писаним образложењем у 2 (два) примерка и доказом о 

уплати таксе прописане Одлуком ИО ФСВ, као и свим релевантним доказима. 

    Свака жалба у првом степену мора бити решена најкасније у року од 15 (петнаест) 

дана, од дана пријема жалбе, изузев ако су разлози жалбе у надлежности других 

органа, када иста мора бити решена у року од 30 Дана. 

Сходно Дисциплинском правилнику ФСС,  жалбе у последња два кола морају се 

доставити у скраћеном року од 24 сата од дана одигравања утакмице. 

Уколико рок за подношење жалбе истиче у недељу или за државни празник, он се 

продужава за први наредни радни дан. 

                                                            Члан 18 

 

     Неблаговремене, необразложене, нетаксиране, недовољно таксиране жалбе неће се 

узети у разматрање, већ ће бити одбачене, а Комесар лиге ће то навести у службеном 
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гласилу-билтену лиге који се након сваког одиграног кола доставља екипама. Поред 

сл.маила.у употреби је и маил Комесара за такмичење и његовог заменика. 

При оцени благовремености жалбе у обзир се узима датум на поштанском 

жигу препорученог писма, датум на новчаној уплатници / само као доказ 

благовремене уплате таксе/, или датум непосредне предаје жалбе /, оверен датум 

пријема жалбе од стране канцеларије ФСВ/. 

     Уколико Комесар лиге не поступи у смислу одредаба из претходног става, 

подносилац жалбе има право жалбе другостепеном органу – Комисији за жалбе 

Извршног одбора ФСВ, у року од 8 дана од дана истека рока за доношење одлуке од 

стране Комесара лиге  /15 дана од дана подношења жалбе/.  Све жалбе на одлуку 

првостепеног органа, подносе се преко Комесара за такмичење, који је након провере 

валидности,  прослеђује Комисији за жалбе ФСВ. 

 
 

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ : 

                                                             Члан 19      

     Тим који победи на утакмици ,добија 3 /три/ бода, а у случају нерешеног 

резултата,  оба тима освајају 1 /један/ бод. 

     За свако стално такмичење које се игра по бод систему, мора се водити 

табела.Табела садржи следеће елементе: имена  клубова који се такмиче, број 

одиграних утакмица, број добијених, број нерешених и број изгубљених утакмица, 

број датих и примљених погодака , разлику датих и примљених погодака,  као и број 

освојених бодова. 

    Пласман на табели утврђује се на основу збира освојених бодова из првог и другог 

дела такмичења. 

     Ако се деси да тимови освоје исти број бодова, одлучује  разлика датих и 

примљених погодака, а ако је и она иста, боље место на табели  заузима клуб који је 

постигао више погодака. Уколико је и тада ситуација иста, боље место заузима екипа 

која има бољи међусобни скор /међусобни дуел се гледа/.  Ако је и тај параметар 

идентичан,  одлучује жреб. 
     ИЗУЗЕТНО,АКО ЈЕ РЕЧ О МЕСТУ КОЈЕ ОДЛУЧУЈЕ ПРВАКА,  ТЈ. ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕЛАСКУ У 
ВИШИ ИЛИ НИЖИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА, У СЛУЧАЈУ ИСТОГ БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОВА ДВА 

ИЛИ ВИШЕ КЛУБОВА ПЛАСМАН НА ТАБЕЛИ СЕ ОДРЕЂУЈЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА 

ПОСТИГНУТИХ У МЕЂУСОБНИМ СУСРЕТИМА, АКО СЕ РАДИ О ДВА КЛУБА, ИЛИ НА ОСНОВУ 
МИНИ ТАБЕЛЕ АКО СЕ РАДИ О ВИШЕ КЛУБОВА. 

      Ако се ни на овај начин не може одредити пласман  ( за прво место и место које 

води у нижи степен такмичења) одлучиваће жреб. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ: 

                                                              Члан 20 

 

     Сваки клуб учесник у такмичењу, дужан је да игра утакмицу са својим најбољим 

тимом, сем кажњених и повређених играча, као и да наступи са најмање 4+1 играча, а 

током утакмице може остати са мањим бројем од дозвољеног.Екипа може наступити 

са мањим бројем играча сходно Правилима, али ако изазове прекид утакмице због 

броја играча, подлеже дисциплинским санкцијама, а сноси 50% трошкова прекинуте 

утакмице,  уколико је иста прекинута пре 80% предвиђеног времена за утакмицу ( 32 
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минута).У свакој ситуацији, када се клуб не појави на утакмици, а сл.лица дођу, клуб 

сноси 50% трошкова сл.лица,које мора уплатити пре следеће утакмице. 

 
 

                                                               Члан 21 

 

     Приликом одигравања првенствених утакмица овог такмичења, представници 

клубова дужни су делегату утакмице доставити на увид фудбалске легитимације 

играча који тог  дана наступају и то најкасније 45 минута пре одређеног термина за 

почетак утакмице. Изузетно у случају оправданог и најваљеног кашњења гостујуће 

екипе, иста легитимације мора доставити одмах по доласку, уколико постоје услови 

да се утакмица одигра. Непоштовање ове мере повлачи дисциплинске санкције, 

сходно Дисциплинском правилнику ФСС. 

     Клуб домаћин је дужан делегату доставити образац Записника о одигравању 

утакмице ( 4 примерка) и да обезбеди лице које ће имати улогу записничара, а 

записник се мора куцати  компјутером. 

Клуб домаћин  /али и гостујући представник/ су дужни пружити сву помоћ делегату 

Утакмице, при састављању записника посебно код узимања изјава искључених, 

одстрањених или пријављених играча и службених лица. 

     Комесар лиге доноси ближе упутство о попуњавању Записника са утакмице и 

извештаја делегата утакмице. Образац Записника који ће бити у употреби и сва 

остала документа ће бити достављена клубовима електронским путем.  

                                                                  Члан 22 

     Клуб домаћин је дужан предузети све мере за безбедност делегата, судија и 

чланова гостујуће екипе, као и гостујућих навијача /уколико су присутни/, пре , за 

време и после одигране утакмице, све до напуштања места одигравања утакмице. 

    Гостујући клуб је такође одговоран сходно ПОФТ-а за понашање својих навијача 

/уколико су присутни/ било да су стигли организовано или самостално. 

     Клуб домаћин је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбеди  присуство 

МЕДИЦИНСКОГ РАДНИКА, као и дежурно возило за случај неопходности превоза 

повређених / или лица којима позли на терену или у публици / до здравствене 

установе. У току утакмице је обавезно присуство медицинског радника и кола  хитне 

помоћи или другог возила за те намене. 

    У случају да је то лице неопходно у одвожењу повређеног играча, или лица која су 

везана за утакмицу,  у што се мора уверити делегат утакмице и дозволити одлазак 

здравственог радника, али само у таквом случају, утакмица се неће прекинути, јер је 

привремени одлазак  здравственог лица био неопходан, а здравствено лице је 

обавезно вратити се  /ако није у питању време при крају утакмице/.  Из тих разлога, 

здравствено лице је обавезно да седи у рестриктивном простору, како би стално био 

доступан за интервенције и у видокругу делегата. 

      Име и презиме медицинског радника, његово стручно звање, име и презиме 

возача и регистраски број возила уписују се у записник. Здравствено лице поседује 

ИД картицу, издату од стране надлежног такмичарског органа, или се примењује чл 

31, став 4 ових пропозиција за дежурно здравствено лице утакмице.  

     Начин провере здравственог лица и његовог звања,ближе одређује Комесар лиге. 
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      УКОЛИКО МЕДИЦИНСКИ РАДНИК није присутан на почетку утакмице, 

утакмица се неће одиграти, а обавезан је јавити се делегату утакмицу најкасније 10 

минута пре почетка исте. 

Такође, ако медицински радник, самостално напусти утакмицу,  иста се прекида.  

 

                                                               Члан 23   

     Клуб домаћин је обавезан да исплати трошкове службеним лицима на утакмици, 

на основу поднешеног налога готовински . 

     УКОЛИКО КЛУБ НЕ ИСПОШТУЈЕ ОДЛУКУ О ИСПЛАТИ  СЛУЖБЕНИХ 

ЛИЦА из претходног става, аутоматски наступа суспензија која траје до измирења 

обавеза, а уколико клуб те обавезе не изврши пре наредног кола, не може наступити 

на утакмици  /утакмицама/ наредних кола, због аутоматске суспензије. 

    ИЗУЗЕТНО, накнаде службеним лицима могу бити исплаћене на текући рачун 

истих, АЛИ КЛУБ ТО МОРА НАЈАВИТИ  ПРЕ  УТАКМИЦЕ,  како би сл.лица била 

обавештена о томе и обезбедила бројеве текућег рачуна. Тада уплата мора да се 

изврши у року од 72 сата од одигране утакмице /сем ако није у питање нерадни дан 

или празник-када се мора извршити први наредни радни дан/. Уколико се ова одредба 

не испоштује, наступа одредба о аутоматској суспензији из претходног става. 

 
  

ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ: 

                                                           Члан 24                                                      
 

     Све одлуке о дисциплинским прекршајима играча, стручних и спортских радника 

клубова, службених лица-делегата, у првом степену доноси Комесар лиге. 

     Искључени, одстрањени или пријављени играч , или службено лице, дужан је 

после утакмице дати своју изјаву у писанпој 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  или лично, у року од 48 сати. 

     АУТОМАТСКА казна забране наступа од једне утакмице, наступа на првој 

наредној утакмици,  после 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. 

      Клубови су дужни да  воде евиденцију својих опоменутих играча, а Комесар лиге 

води само контролну евиденцију. 
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     Уколико на утакмици наступи  играч под аутоматском суспензијом или казном, 

под дисциплинску одговорност се узимају:играч, клуб и званично сл.лице клуба на 

тој утакмици. 

                                                            Члан 25 

     Уколико је клуб кажњен забраном играња у одређеној хали-терену, или халама 

одређене територије /ОФС или Подручја/, дужан је најкасније 3 /три / дана пре 

термина одигравања,  јавити  Комесару лиге и противничком клубу место и халу за 

одигравање утакмице као и сатницу , али то не сме ићи на  уштрб повећења трошкова 

противничке екипе. 

                                                            Члан 26 

     Суспендовани клуб не може наступити на јавним утакмицама и све наредне 

утакмице првенства  (за време трајања суспензије)  биће регистроване службеним 

резултатом 3:0 / пар форфе/ за притвника-е. 

 
 

ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ:               Члан 27                
     За све првенствене утакмице Комесар лиге одређује делегата /са листе делегата 

коју верификује ИО ФСВ/, који заступа руководство,има врховни надзор на 

утакмици, оцењује укупну организацију, рад сл.лица и судија и дужан је 

констатовати у записник све релевантне чињенице битне за одлучивање. 

     Делегат утакмице који је на листи за ФУТСАЛ лигу Војводине, мора проћи 

обавезан једнодневни семинар пре сваке сезоне, а обавезно проћи лекарски преглед 

очног лекара. Листа делегата, броји 1клуб х 1 делегат, а усваја је ИО на предлог 

матичних свазеа и Комесара за такмичење.при формирању листе, води се рачуна о 

укупној заступљености појединих савеза од Прве футсал лиге,до најнижег степена. 

     Делегат је дужан да Записник са утакмице заврши у присуству овлашћених 

представника обе екипе, након утакмице, а претходно све дисциплинске мере сравни 

са судијама утакмице. 

    Записник са утакмице и свој извештај, у једном примерку делегат доставља 

Комесару лиге у року од 48 сати од одигравања утакмице. Уколико се извештај шаље 

поштом, у обзир се узима датум на поштанском жигу. Делегат, који извештај не 

достави на време, не може бити делегиран, најмање један циклус. 

    Делегат је дужан у случају инцидената или неодигравања утакмице, као и свих 

релевантних ситуација које могу имати утицај на регистрацију утакмице, кажњавање 

и сл., телефонски да се јави исте вечери Комесару лиге, који тада може затражити 

допунски извештај од делегата, али и свих других лица битних за одлучивање.У 

случају инцидената,  представнци обе екипе су дужни на лицу места, делегату дати у 

писаној форми своје виђење истог. 

    Допунски извештаји се пишу само на захтев Комесар лиге, а све везано за догађања 

на утакмици, делегати су дужни /као и судије/ да пријаве на лицу места у Запсиник 

утакмице или на посебном папиру, одмах по завршетку утакмице, а у случају 

инцидента након завршеног записника, то описати допунски на захтев  Комесара 

лиге.  

     Уколико на утакмицу не дође делегат / најкасније пола сата пре почетка утакмице/ 

његову улогу преузима првоименовани судија. Делегат ће своје место заузети када 

год стигне на утакмицу, али  ће констатоватину записник када је стигао а разлог 
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кашњења објаснити на посебном папиру у писаној форми, а та изјава се доставља са 

записником као саставни део истог. 

 
 

СУДИЈЕ УТАКМИЦЕ:                      

Члан 28 

     За сваку првенствену утакмицу судије одређује Комесар за суђење Футсал лиге 

Војводине којег именује ИО ФСВ пре почетка такмичења. 

 
 

                                                                  Члан 29 
    Судије су обавезне да дођу у место одигравања /халу/ најмање 1 час пре почетка 

одигравања утакмице и успоставе контакт са делегатом утакмице, као и 

представницкма обе екипе. 

     Заједно са делегатом и представницима врше преглед просторија за 

/свлачионица/а потом судије врше преглед терена за игру, опреме играча и уколико 

има неких недостатака захтевају да се исти отклоне до почетка утакмице. 

    Судије су дужне да у  Записник о одиграној утакмици унесу све примедбе,све 

релевантне догађаје битне за одлучивање,све показане дисциплинске мере и то овере 

својим потписом. Само показане дисц.мере се евидентирају. 

     Први судија је дужан по завршетку утакмице делегату да извештај о показаним 

дисциплинским мерама, са разлозима за показивање истих и тачно наведеним 

минутама, као и о пријављеним играчима или сл. лицима клубова,  уколико за овим 

има разлога /у случају инцидентних ситуација пре, за време или после утакмице/, а 

које захтевају обавезно пријављивња у Записник утакмице.                         

     Судије су обавезне у року од 48 сати /рачуна се датум на  жигу поште у случају 

слања поштом/, да доставе своје судијске извештаје Комесару лиге. 
 

                                                               Члан  30 
      Првенствене утакмице ФУТСАЛ лиге Војводине могу се играти само у халама на 

терену који је у складу са Правилима Футсал игре. 

     Клуб домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде подобан, у 

складу са Правилима Футсал игре, а проверу да ли је терен за игру одговарајући, 

утврђује судија у присуству делегата утакмице  /ако је присутан/ и оба капитена, који 

немају право одлучивања. 

     Судија и делегат утакмице су обавезни да у записник утакмице прецизно унесу 

судијину одлуку у случају процене да је терен неподобан, а телефонски обавесте 

Комесара лиге, одмах,  док  записник  достављају Комесару лиге у року од 24 сата. 
 

                                                            Члан 31 

За време одигравања утакмица у ограђеном делу (ван терена за игру) у заштитним 

кабинама /или за то предвиђеном простору/ могу бити: 

-  овлашћени представник екипе са амблемом свог клуба на реверу. 

-  лиценцирани тренер искључиво у спортској опреми-тренерици са видљивим 

амблемом свог клуба, и уредно овереном страном 13 у тренерској легитимацији за 

текућу годину. 

- лиценцирани помоћни тренер /ако га клуб има/ у спортској опреми са обележјем 

клуба ( и он мора имати лиценцу-тренерску легитимасцију, са свим оверама) 

- резервни играчи у спортској опреми, највише  9 играча. 
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- здравствени радник са  лиценцом, или дежурни здравствени радник,који тада уз 

л.к,мора приказати и уверење здравствене установе о запослености на радном месту 

здравственог радника,или уверење о завршеној школи-факултету медицинске струке. 

Уколико гостујући клуб нема здравственог радника, домаћи лиценцирани 

здравствени радник или дежурни здравствени радник је обавезан пружати помоћ и 

гостујућим играчима, сл.лицима и навијачима у случају да се за то укаже потреба. 

 
  

                                                            Члан 32 
     За време утакмице у заштитној кабини на средини терена а ван терена за игру,седи 

делегат утакмице,мерилац времена и комесар за безбедност клуба-домаћина 

     Судија је обавезан да провери ко и колико лица седи на клупама за сл.лица и 

заменике и све сувишна лица удаљи на трибине уз помоћ делегата и комесара за 

безбедност.Заменици обав езно носе маркер и користе их у складу са Упутством за 

кориштење истих. 

 

ПРАВО  НАСТУПА: 

                                                            Члан 33 

     Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су на дан одигравања 

утакмице напунили 17 година живота и који су стекли право наступа на 

првенственим утакмицама ФУТСАЛ лиге Војводине. 

     На првенственим утакмицама у ФУТСАЛ лиги Војводине могу наступати и 

играчи са навршених 16  година живота, али морају имати одобрење специјалне 

лекарске комисије да могу наступати за сениорски тим Футсал лиге. Ово право мора 

бити оверено од стране надлежног органа за регистрацију, тј уписано у легитимацију. 

    На првенственим утакмицама ФУТСАЛ лиге Војводине  немају право наступа 

играчи који се налазе под суспензијом, аутоматском казном или казном забрање 

играња. 

                                                                      Члан 34  

      Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама ФУТСАЛ лиге Војводине 

морају имати фудбалску легитимацију,  или лични документ код себе  /л.к. или 

пасош/,  уз уредан- валидан лекарски преглед којим је проглашен способним за 

играње утакмица ФУТСАЛ лиге,уписан у легитимацију.. 

     Лекарски преглед не сме бити старији од 6 /шест/ месеци,колика му је важност за 

играча старијег од 17 година, а за играча са навршених 16 година, а млађи од 17 

година специјални лекарски преглед важи 6 месеци и мора бити оверен од надлежног 

органа за регистрацију.  Изузетно редован лекарски преглед може бити доказан и 

потврдом, али само у изузетним случајевима и потврду делегат узима и доставља 

такмичарском органу, а наступ констатује у записнику. Потврда служи у недостатку 

легитимације, а код поседовања исте, лекарски преглед треба да је уписан у 

легитимацију. 

     Специјални лекарски преглед не може бити у форми потврде и таквом играчу 

делегат утакмице ће забранити наступ. 

     Играч који није лекарски прегледан, који није обновио лекарски преглкед након 

истека, или коме је од стране лекара забраљен наступ или је на боловању, играч коме 

није уписан лекарски преглед у фудбалску легитимацију а није доставио потврду о 
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извршеном лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици и делегат ће 

му сходно члану 46 Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, забранити наступ. 

 
 

ФРИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ: 

                                                                     Члан 35  
     Приходе од првенствених утакмица у ФУТСАЛ лиги Војводине, убиру клубови 

домаћини утакмица. 

     У случају одигравања нове првенствене утакмице /одлуком Комесара или другог 

надлежног органа/, по одбитку свих расхода, остатак прихода се дели на обе екипе 

равноправно. 

Уколико се од прихода са нове првенствене утакмице не могу подмирити службени 

расходи из претходног става, клубови ће заједно сносити дефицит у трошковима. 

                                                               Члан 36 
     На свим првенственим утакмицама ФУТСАЛ лиге Војводине, могу се продавати 

улазнице које клубови самостално штампају према својим потребама. 

     Накнаде службеним лицима за обављање дужности на првенственим утакмицама 

ФУТСАЛ лиге Војводине, исплаћује клуб домаћин, у износима одређеним одлуком 

надлежног органа ФС Војводине, сем у случају из члана 35,  став 3 када клубови деле 

трошкове службених лица. 

 

ПРИЗНАЊА: 

                                                                    Члан 37 

     Првопласирани клуб у ФУТСАЛ лиги Војводине по завршетку такмичарске 

године и утврђеног коначног пласмана клубова од стране ИО ФС Војводине, сходно 

Пропозицијама 2.ФУТСАЛ лиге  Србије , директно прелази у 2. ФУТСАЛ  лигу 

Србије. 

Предлогом Кимисије за Футсал ФСВ, Футсал лига Војводине,  може бројати 

највише до 14 клубова и играла би се као једно такмичење до тог броја. Уколико 

би број прешао 14, Футсал лига Војводине би бројала 10 клубова, а остали 

клубови по пласману изнад 10 места, ( или испод, ако неко од клубова који 

територијално припадају Војводини, напусти јединствену Другу лигу Србије), 

били би распоређени у Другу Футсал лигу Војводине,  као четврти степен, за 

које би важиле исте пропозиције, сем у делу попуњавања лига, где би се 

амандманом прецизирали сви аспекти попуне лиге и напредовања из  4. 

Степена.  
 

     Првопласирани клуб ФУТСАЛ лиге Војводине осваја у трајно власништво пехар 

који дарује ФС Војводине, на коме се урезује име клуба и година освајања првенства. 

     Пехар се предаје на утакмици по избору клуба, након усвајања званичне табеле, а 

изузетно се може предати  клубу прваку и раније, ако је пласман известан и пре 

усвајања коначне табеле. Напредовање клубова и систем такмичења су у строгој 

зависности од система такмичења који усвоји  ИО ФС Србије. 

У случају појаве  слободног места у 2.Футсал лиги Србије,а да нема померања из те 

лиге, попуњавање иде према пласману из Футсал лиге Војводине (другопласирани). 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:                     

Члан 38 
     Клубови учесници ФУТСАЛ лиге Војводине треба да осигурају своје играче, који 

по том основу остварују права из осигурања услед настале повреде и сличног. 

     Фудбалски савез Војводине и његови органи немају одговорност за било коју 

повреду која се догоди играчу или гледаоцу, нити за било какву материјалну штету 

причињену физичком лицу или клубу приликом одласка на утакмицу,одигравања 

исте и повратка са утакмице., чак  ни солидарно.  

                                                                   Члан 39  
     Одлуке органа руководства ФУТСАЛ лиге Војводина, објављује се у службеном 

гласнику-билтену после одиграних утакмица после сваког  кола обавезно а доставља 

се након објављивања на сајту савеза на е-маил адресе свих клубова/које клубови 

доставе у упитнику као званичне е-маил адресе/. Надлежни за доставу Билтена су 

Комесари за такмичење, са својих е-маил адреса,а у случају пропуста у Билтену, на 

оправдане примедбе клубова, исти објављују исправке, на исти начин, као и Билтен.                                                                

                                                                  Члан 40 

         За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о 

фудбалским такмичењима ФС Србије, пропозиција виших степена такмичења, и 

осталих прописа Фудбалског савеза Србије.  

                                                                   Члан 41       

Ове   Пропозиције ступају на снагу даном доношења, чиме престају да важе 

Пропозиције из 2016/2017. Године.                                                                                    

                                                                            

 

 

 

                                                                      Председсник ФС Војводине 

                                                                             Симовић Драган с.р.                                   


