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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.18 ФУТСАЛ ЛИГА ФСВ - сезона 2020/2021   

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

региструје се утакмица доигравања, у складу са календаром такмичења ФЛВ 

постигнутим резултатима.  

 

 

ФИНАЛЕ /друга утакмица/:  

1) НОВИ САД / мала хала СПЕНС-а/: НОВИ САД Нови Сад – СПАРТАК 

Суботица,  11:2 (6:2), 

 

УТАКМИЦА ЗА 3. МЕСТО /друга утакмица/ 

СОМБОР:  ЖАК ЈУНИОР Сомбор –  ИНДИАНС 2013 Инђија  0:5 /пар форфе/ 

 

 

 

 

После завршетка утакмице у Новом Саду, генерални секретар ФС Војводине, 

МИОДРАГ ЦВИЈИЋ је уручио велики ПЕХАР у трајно власништво КМФ НОВОМ САДУ , 

у руке капитену  НИКОЛИ РНИЋУ за ПРВО место и пласман у Другу футсал лигу ФСС.  

Другопласираној екипи ФЛВ, председник футсал комисије ФСВ ЖЕЉКО МАЛИНИЋ је 

уручио пехар капитену КМФ СПАРТАК-а из Суботице ГОРАНУ ПОПОВИЋУ.  

  

 

 

 

 

 

Комесар за такмичење Футсал лиге Војводине БОРИС ПРАВИЛОВИЋ 

честита на освојеном ПРВОМ месту КМФ НОВИ САД, и заслужен пласман у 

Другу футсал лиге ФСС. 
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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 опоменутог играча ФЛВ у доигравању, тј. у финалној 

утакмицу:   

- КМФ СПАРТАК Суботица  бр.13 НЕДО НЕДИЋ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДЛУКЕ 
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КМФ ЖАК ЈУНИОР из Сомбора није одиграо преостале две утакмице за 

пласман 3. место са КМФ ИНДИАНС 2013 из Инђије, према важећим 

ПРОПОЗИЦИЈАМА ФУТСАЛ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ за такмичарску 2020/2021 

сезону, члан 14. став 4 и чланом 70. ДИСЦИПЛИНСКОГ ПРАВИЛНИКА ФСС 

– КМФ ДИНАМО Панчево се кажњава новчано – 50.000,00 РСД и 

ОДУЗИМАЊЕМ ТРИ (3) БОДА у наредној такмичарској сезони. Наведени 

новчани износ казне ФС Војводине КМФ ЖАК ЈУНИОР из Сомбора, треба 

измирити у наредних 15 дана.  

 

КМФ ДИНАМО из Панчева није одиграо преостале две утакмице за 

пласман 5. место са КМФ ЛЕТЕЋИМ ХОЛАНЂАНИНОМ из Врбаса, сходно 

претходној казни од 25.000,00 РСД – а према важећим ПРОПОЗИЦИЈАМА 

ФУТСАЛ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ за такмичарску 2020/2021 сезону, члан 14. став 

4 и чланом 70. ДИСЦИПЛИНСКОГ ПРАВИЛНИКА ФСС – КМФ ДИНАМО 

Панчево се кажњава новчано – 75.000,00 РСД и враћањем у нижи ранг 

такмичења - 2. Футсал лига Војводине (ако се у следећој такмичарској 

сезони 2021/2022 буде играло у два степена такмичења тј. две лиге, трећој 

и четвртој Футсал лиги Војводине, уколико измире наведени новчани 

износ казне ФС Војводине у наредних 15 дана).  
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ТАКМИЧАРСКЕ ОДЛУКЕ 

 

 

Пласман од 1. до 13. места на коначној табели Футсал лиге Војводине 

(ФЛВ) на крају такмичарске 2020/2021 сезоне: 

1. НОВИ САД Нови Сад -  

(ПРВАК ФЛВ, остварио пласман у Другу футсал лигу ФСС) 

2. СПАРТАК Суботица, 

3. ИНДИАНС 2013 Инђија, 

4. ЖАК ЈУНИОР Сомбор /клуб је под суспензијом/*,  

5. ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН Врбас,  

6. ДИНАМО Панчево /клуб је под суспензијом/*,  

7. ТАНГО Нови Сад,  

8. КРАЉЕВИЋЕВО Качарево,  

___________________________________________________________________________________ 

9. КИКИНДА Кикинда,  

10. ХАЈДУК Кула,  

11. ЛЕТЕЋИ БАЈМОЧАНИ Бајмок,  

12. ВИКИНГ Ruma, и  

13. ФОРТУНА Футог. 

 

У зависности од броја футсал клубова, из Друге Футсал лиге ФСС је испао КМФ 

ФОРУМ из Вршца, а очекује се и регистрација два или три новоформирана клуба. 

У том случају, биће формирана ТРЕЋА и ЧЕТВРТА футсал лига Војводине /предлог 

је дала футсал комисија ФСВ пре годину дана, а ИО ФСВ је усвојио/. Или ако буде 

мање од 13 футсал клубова /12 или мање у сениорској конкуренцији/ биће 

класичан лига бод систем - двокружно/.  

 

.  
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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.  

 

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, саобраћајне несрећe 

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 5 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 (једну) утакмицу и за то сносити санкције предвиђене 

Дисциплинским правилником ФСС, а ако неоправдано неодигра два утакмице у 

истој (једној) такмичарској години 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. 
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