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На основу извештаја службени лица , ФУТСАЛ лиге ВОЈВОДИНА региструју се утакмице  8. 

кoла  ФУТСАЛ лиге „ВОЈВОДИНА“ одигране 27-30.09.  2018. године постигнутим резултатима, 
 

  датум дан време место  домаћин гост рез. 
           

1.  19.11.2018. Пон 21,00 Нови Сад  КМФ ТАНГО КМФ ПЧИЊА  3 6 

2.  17.11.2018. Суб 18,00 Врбас  КМФ ХАЈДУК КМФ Л.ХОЛАНЂАНИН 1 7 

3.  17.11.2018. Суб 16,00 Бајмок  КМФ Л. БАЈМОЧАНИ КМФ МИЋКО ТРЕНД 3 4 

4  17.11.2018. Суб 19,00 Пригревица   КМФ АПА ФУТСАЛ КМФ НОВИ САД 7 1 

  

1.       СЛОБОДАН KМФ КРАЉЕВИЋЕВО   

2.  17.11.2018. Суб  20,30 Кикинда  КМФ КИКИНДА КМФ ВИКИНГ 2 5 

3.  17.11.2018. Суб 20,30 Вршац  КМФ ФОРУМ КМФ ИНДИАНС 2013 10 1 

4.  19.11.2018. Пон 21,00 Панчево  КМФ ДИНАМО КМФ ТИСА 4 6 
 

ТАБЕЛА – 8. КОЛО група ЗАПАД 
 

1.    КМФ ПЧИЊА 8 7 1 0 47 : 29 18 22 

2.    КМФ АПА ФУТСАЛ 8 6 0 2 44 : 27 17 18 

3.    КМФ ЛЕТ.ХОЛАНЂАНИН 8 5 2 1 43 : 20 23 17 

4.     КМФ  МИЋКО ТРЕНД 8 4 1 3 40 : 33 7 13 

5.    КМФ ЛЕТ.БАЈМОЧАНИ 8 4 0 4 42 : 40 2 12 

6.    КМФ НОВИ САД 8 3 0 5 32 : 43 -11 9 

7.    КМФ ТАНГО 8 1 0 7 23 : 50 -27 3 

    КМФ ХАЈДУК 8 0 0 8 27 : 56 -29 0 

                                            ТАБЕЛА – 8. КОЛО група ИСТОК   

1.    КМФ ФОРУМ 7 6 0 1 43 : 19 24 18 

2.   КМФ  ТИСА 7 5 0 2 51 : 33 18 15 

3.    КМФ ВИКИНГ 7 5 0 2 29 : 23 6 15 

4.   КМФ ДИНАМО 7 3 0 4 33 : 29 4 9 

5.    КМФ КРАЉЕВИЋЕВО 6 2 0 4 28 : 37 -9 6 

6.    КМФ ИНДИАНС 7 2 0 5 23 : 48 -25 6 

7.    КМФ КИКИНДА   (-1 ) 7 1 0 6 18 : 36 -18 2 

                                                 ПАРОВИ 9.коло                               ЗАПАД   

  
 

рб  датум дан време место  домаћин гост 
         

1.  23.11.2018. Пет 21,00 Пригревица  КМФ АПА ФУТСАЛ КМФ ТАНГО 

2.  25.11.2018. Нед 20,00 Нови Сад  КМФ НОВИ САД КМФ Л. БАЈМОЧАНИ 

3.  25.11.2018. Нед 18,00 Петроварадин  КМФ МИЋКО ТРЕНД КМФ ХАЈДУК 

4.  23.11.2018. Пет 21,00 Врбас 

 

КМФ Л.ХОЛАНЂАНИН КМФ ПЧИЊА 

                                                                                       ИСТОК 

1. 

 

    КМФ ДИНАМО СЛОБОДАН 

2. 23.11.2018. Пет 21,00 Нови Бечеј КМФ ТИСА КМФ ФОРУМ 

3. 24.11.2018. Суб 19,00 Инђија КМФ ИНДИАНС 2013 КМФ КИКИНДА 

4. 26.11.2018. Пон 19,30 Рума КМФ ВИКИНГ KМФ КРАЉЕВИЋЕВО 
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ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ: 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

искључиво понедељком од 09-12,00,чиме се апсолутно поштују Пропозиције 

такмичења и Закон о спорту, као и Закон о јавном окупљању  

Евиденција опоменутих играча 8.коло: 
 

КЛУБОВИ СУ ДУЖНИ ВОДИТИ ЕВИДЕНЦИЈУ ЖУТИХ КАРТОНА: 

КМФ „НОВИ САД“,Пудар Милан,163 и Илић Владан,25 

КМФ „МИЋКО ТРЕНД“, Кнежевић Срђан216 

КМФ „ХАЈДУК“,Живко Лука,029 и Јовановић Марко,028 

КМФ „ИНДИАНС 2013“, Катић Александар,1285 

КМФ „ТИСА“,Летић Лазар,1605 и Целин Ђорђе,1607 

КМФ „ТАНГО“,Лабовић Милош,100 

НИЈЕ БИЛО ИСКЉУЧЕЊА, нити ОДСТРАЊЕЊА 

 

Такмичарске одлуке: 
 

   Утакмица КМФ „ДИНАМО“-КМФ „ИНДИАНС 2013“, на основу 

члана  57 Правилника о такмичењу ФСС, (Ако на утакмицу није 

уложена жалба,утакмица се региструје постигнутим резултатом), 

региструје се постигнутим резултатом 6:0 у корист КМФ „Динамо“, 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 обзиром да КМФ Индианс 2013, није упутио званичну жалбу на 

одигравање исте (клуб доставио примедбу комесару за такмичење и 

савезу уз уцену, да уколико се у року од пар дана не региструје иста у 

њихову корист, они ће напустити такмичење). Како је утакмица одиграна 

(највише захваљујући сналажљивости делегата), не постоји основ за 

жалбу на саму утакмицу, а клуб домаћин ће због пропуста бити 

адекватно дисциплински санкционисан). 

Такође, нити један клуб (без обзира о коме се ради), ни на који начин не 

може уцењивати такмичарске органе, или савез. 

КМФ Индианс 2013, је доставио и одлуку о иступању па исту повукао 

након два сата, уз образложење да немају подршку ни од кога те да се за 

исти боре само два члана клуба-приватно.Ипак, клуб је учинио додатни 

напор и наставио такмичење.Како је у претходним годинама,клуб имао 

исте проблеме, сасвим је сигурно да би казне за клуб,као и појединце 

биле прилично ригорозне, уколико би поновили одустајање из 

такмичења).ценећи проблеме са којима се сусреће клуб, Савез и 

такм.органи, ће у складу са могућностима, помоћи клубу колико се то 

буде могло, али  клуб треба да се понаша у складу са прописима. 
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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. 

 

КМФ „ДИНАМО“-ПАНЧЕВО, се на основу члана 63 ДП ФСС ( а због 

поновљеног случаја пропуста у организацији утакмице) кажњава новчаним 

износом од 15.000,00 динара, УСЛОВНО 30.000,00 динара,што значи да 

уколико се исти случај понови, клуб ће уплатити додатних 15.000,00 

динара, плус тада насталу казну.Обзиром да семафор није био у функцији, 

те да је и особа која ради на одржавању истог покушавала да га оспособи и 

није успела, то је узето као олакшавајућа околност.(Семафор није радио ни 

у првом полувремену утакмице са КМФ ТИСА, али је квар отклоњен и 

друго полувреме је био у функцији, а да при томе нико није стављао 

примедбу, те су делегат и трећи судија, мерили прво полувреме 

штоперицама. 

Здравствено лице ( лице које није лиценцирао, али је идентитет утврђен на 

основу л.к., а стручност на основу лиценце лекарске коморе и факсимила, а 

које је иначе лекар запослен у хитној помоћи Дома здравља Панчево, др 

Симоновић Горан), је каснило чак 30 минута, и сходно Пропозицијама 

такмичења, та утакмица се није требала играти, те да је иста играна 

искључиво на сналажљивост делегата утакмице, донешена је одлука као 

што је наведено.Исто здравствено лице, присуствовало и утакмици са 

КМФ Тиса, са потпуно исправном документацијом, која се захтева, 

уколико лице није лиценцирано. 

Целокупна казна КМФ Динамо, биће активирана, у случају да се исти 

пропуст понови. 
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ИЗВОД ИЗ  ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ФУТСАЛ ЛИГЕ 

„ВОЈВОДИНЕ“ ЗА СЕЗОНУ 2018/2019.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. 

Сходно дисциплинском правилнику, чл.53, став 1 и 2, клуб чијих 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 додатних 1.000,00 динара. 

 

 


