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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
Булевар ослобођења 92/V                                                          021/421-401 

21102 Нови Сад                                                                             021/420-885 

kancelarija@fsv.rs                                                                              www.fsv.rs 

матични број: 08075549                                                                    ПИБ: 101691993 

 

БИЛТЕН бр.14 ФУТСАЛ ЛИГА ФСВ - сезона 2020/2021   

На основу извештаја и документације службених лица, Футсал лиге Војводине (ФЛВ), 

региструју се утакмице доигравања, у складу са календаром такмичења ФЛВ 

постигнутим резултатима осим утакмице ЖАК ЈУНИОР Сомбор - КРАЉЕВИЋЕВО 

Качарево:  

Play off: 

НОВИ САД:   НОВИ САД – ТАНГО    9:1 (7:0),  

ПАНЧЕВО:   ДИНАМО – СПАРТАК Суботица   4:2 (3:0), 

РИЂИЦА:   ЖАК ЈУНИОР – КРАЉЕВИЋЕВО Качарево   5:0  /par-forfe/,  

ВРБАС:   ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН – ИНДИАНС 2013   4:7 (2:1). 

Play out: 

БАЈМОК:   ЛЕТЕЋИ БАЈМОЧАНИ – ВИКИНГ Рума  4:3 /после пенала/ (3:2,2:1)  

КУЛА:   ХАЈДУК – КИКИНДА   7:6 (1:2). 
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ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ: 

НАПОМЕНА:  Пријављивање термина одигравања утакмица, као и сатнице 

врши се искључиво понедељком од 9.00 до 13.00, чиме се поштују важеће 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА, Закон о спорту, и Закон о јавном окупљању 

 

ЕВИДЕНЦИЈА опоменутих играча ФЛВ у доигравању:   

КМФ ДИНАМО Панчево: ВУКОВИЋ ВАЊА, 

КМФ СПАРТАК Суботица: ПОПОВИЋ ГОРАН,  

КМФ СПАРТАК Суботица: ИВКОВИЋ АНДРЕЈ,  

КМФ ХАЈДУК Кула: БИЈЕКИЋ БОРИС,  

КМФ КИКИНДА Кикинда: ПЕКИЈА НЕМАЊА, и 

КМФ КИКИНДА Кикинда: КЕЊАЛО МИЛАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsv.rs/


3 

 

 

  Билтен                               Фудбалски савез Војводине                                        www.fsv.rs  

 

 

ТАКМИЧАРСКЕ ОДЛУКЕ 
 

 

Play off:  

1) НОВИ САД /хала СПЕНС/: ТАНГО – ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН Врбас, 

недеља, 04.04. у 20.00  

2) КАЧАРЕВО: КРАЉЕВИЋЕВО – ДИНАМО Панчево,  0:5  /пар-форфе/ 

 

3) СУБОТИЦА /Дудова шума/: СПАРТАК – ЖАК ЈУНИОР Сомбор, 

недеља, 04.04. у 20.00  

4) ИНЂИЈА: ИНДИАНС 2013 – НОВИ САД, понедељак, 05.04. у 19.30  

 

 

Прве утакмице се играју на терену слабије пласираних екипа, а реванши су 

на програму недељу дана касније. У првом полуфиналу се састају  

ИНДИАНС 2013 – НОВИ САД, док други полуфинални пар чине  СПАРТАК – 

ЖАК ЈУНИОР.  

 

 

Пласман од 9. до 13. места на коначној табели Футсал лиге Војводине 

(ФЛВ) на крају такмичарске 2020/2021 сезоне: 

 

9. КИКИНДА, 

10. ХАЈДУК Кула,  

11. ЛЕТЕЋИ БАЈМОЧАНИ Бајмок, 

12. ВИКИНГ Ruma, и  

13. ФОРТУНА Футог. 
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ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДЛУКЕ: 

По извештају службених лица, није одиграна утакмица ФЛВ у доигравању 

КМФ ЖАК ЈУНИОР – КМФ КРАЉЕВИЋЕВО Качарево, која се региструје 

службеним резултатом 5:0 у корист домаће екипе КМФ „ЖАК ЈУНИОР“. 

КМФ КРАЉЕВИЋЕВО Качарево треба да достави медицинску документацију свих 

играча заражених вирусом КОВИД-19, на адресу ФС Војводине, у најкраћем року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fsv.rs/


5 

 

 

  Билтен                               Фудбалски савез Војводине                                        www.fsv.rs  

ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ФУТСАЛ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 

СЕЗОНУ 2020/2021. годину 

Искључени, удаљена званична лица, или пријављени играч, или званично 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, 

као и након искључења, до доношења одлуке  

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 за такмичење о казни.  

Према дисциплинском правилнику, чл.53, став 1 и 2, клуб чијих пет играча на 

истој утакмици буде опоменуто или три искључено,(или збирно буде показано 5 

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

жути картон још додатних 1.000,00 динара. 

 

 

 

 

                                                                                              Комесар за такмичење ФЛВ 

                                                                                                     Борис Правиловић  
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ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ФУТСАЛ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 

ТЕКУЋУ СЕЗОНУ 2020/2021.  

 

            Лига подељена у две групе и по квалитету и по територијалном принципу 

игра се исти број кола у првом и другом делу, са урачунатим плеј офф и плеј аут 

прве четири екипе из обе групе и последње три пласиране у обе групе, по 

модификованом систему 1а-4б,1б-4а 2а-3б,2б-3а, (потом пар 1-4 и 2-3, 

победници, као и поражени) а играју по две утакмице по принципу једном 

домаћин и једном гост, а и три последње пласиране екипе у обе групе играју плеј 

аут, по принципу (ако једна група има 6, друга 7 екипа, плеј аут се игра по 

принципу 5А-5B и 6Б-6А, по две утакмице, за пласман за 9 и 10, односно 11 и 12 

места.  

           Прве утакмице плеј офф-а и плеј аут-а, играју се на теренима слабије 

пласираних екипа, а реванши на теренима боље пласираних, по куп систему из 

две утакмице, осим финала, које се игра по следећем принципу: Две утакмице, у 

којима уколико је једна екипа победила и играла нерешено другу утакмицу, она 

је коначни победник, ако су обе екипе победиле по једну утамицу, игра се 

додатна трећа утакмица на терену екипе која је била боље пласирана (како је 

наведено и за остале парове). У случају нерешеног резултата у трећој утакмици, 

изводе се казнени удараци по футсал правилима (два по пет). Седмопласирана 

екипа групе Запад не игра плеј аут и она је последњепласирана тј. 13. на табели. 
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