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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 
FUDBALSKI   SAVEZ   VOJVODINE 

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

Србије „Фудбал“,ванредни број  10/16), Секретаријат ИО ФС Војводине је на својој 14.седници одржаној 
04. септембра 2020.године усвојио 

 

УПУТСТВО ЗА КУП ТАКМИЧЕЊАУ ФУТСАЛУ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

ЗА СЕЗОНУ 2020/2021 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

Члан 1. 

Основне Пропозиције за КУП такмичење у Футсалу на територији ФС Војводине су Пропозиције за 
Футсал КУП ФСС за односну годину. 

Члан 2. 

Ово Упутство ближе одређује обавезу учешћа КМФ и начин жребања такмичарских парова. 
 

Члан 3. 

Обавезно учешће Клубова малог фудбала на територији ФС Војводине је регулисано односним 
Пропозицијама за Футсал КУП ФСС Србије. 

Сходно томе,обавезно учешће је свих КМФ који се такмиче у Футсал лиги Војводине у сезони 
2020/2021, као и 4 клуба Друге футсал лиге Србије,уколико у претходној години, нису били чланови Прве 
футсал лиге Србије (1 клуб) ,победника Футсал лиге Војводине из претходне сезоне(1 клуб), а клубови са 
територије ФС Војводине који се такмиче у Првој футсал лиги Србије ( који су у претодној сезони били у 
Првој лиги Србије) учествују у завршници КУП-а који је под ингеренцијом ФСС, а којима се придружује 
победник Футсал КУП-а на територији ФС Војводине  
 

Члан 4. 

Због обезбеђивања јефтинијег система организовања КУП такмичења у Футсалу на територији ФС 
Војводине, формирају ЧЕТИРИ групе. ДВЕ групе чине клубови са територије ПФС Панчево(3 екипе), и  ПФС 
Срем ( једна екипа-Индианс 2013), ГФС Нови Сад (3 или 4 екипе), и ПФС Срем ( једна екипа –Викинг) ПФС 
Сомбор и ПФС Суботица (4 или 5 екипа), те ПФС Зрењанин(3 екипе) и  једна екипа ПФС Суботица (КМФ 
Бечеј 2013), играју .У групама где је 5 екипа игра се претколо, а учесници предкола се одрђују 
извлачењем, те се на тај начин прави укупно  4 групе са по 4 екипе. Победници група Сомбор-Нови Сад-
Срем и победници утакмица Зрењанин-Панчево-Срем играти међусобне утакмице, а победници тих 
утакмица ће играти финалну утакмицу. 

 

Члан 5. 

Обзиром да је број екипа 16, одређују се полудиригованим жребом  ( докле год то услови 
дозвољавају ) како би се трошкови свели на минимум.Најпре се у групи која има 6  клубова игра предколо 
(два пара на основу жреба  извучени клубови), како би у свим групама остало по 4 екипе. 

У 1/8 финала унапред се одређују парови по предвиђеној шеми,која ће бити презентирана 
клубовима унапред, А РЕДОСЛЕД КЛУБОВА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ИЗВЛАЧЕЊЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ КЛУБОВА. 
 

Члан 6. 

 

У четвртфиналним утакмицама парови су унапред одређени, тако што победници из две утакмице 
играју међусобно и то у А групи, Б групи,Ц групи и Д групи. 
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Члан 7. 

Парови полуфинала се одређују тако што међусобно играју победници групе А и Б, и међусобно 
победници групе Ц и Д ( због територијалног принципа и тиме смањења трошкова). 

 
 
Домаћинство се одређује према упутству за куп (које више пута био домаћин, следећи критеријум 

је, ако су оба били исти број пута домаћини и гости, домаћин је екипа која је боље пласирана у јесењем 
делу  првенста Футсал лиге Војводине.  

Члан 8. 

За финалну утакмицу, сходно члану 8 Пропозиција такмичења, Комесар за такмичење доноси 
одлуку о домаћинству на на основу кандидатуре заинтересованих клубова победника полуфиналних 
утакмица и евентуално и трећег заинтересованог клуба – града,уколико неко од финалиста нема више 
гостовања. Услови за добијање домаћинства су врло строги и захтевају максималне критеријуме из 
Пропозиција када је терен у питању (видљивост и чистоћа, као и стабилност паркета, удаљеност терена од 
публике, сигурносни аспекти, постојање семафора (за финалну утакмицу мора постојати семафор који 
показује резултат,прекршаје и тајм-аут; не може бити импровизовани семафор), као и евентуално други 
услови које би захтевао ФСВ – ФСС),термин за одигравање финалне утакмице омладинске лиге Војводине, 
као предигра... 

Члан 9. 

Одлука о домаћинству мора бити донета најмање 5 дана од дана одигравања финалне утакмице, а 
понуда мора бити достављена најмање 20 дана пре одигравања исте. Обе понуде се достављају 
електронском поштом (e-mail). Клубовима предлог за доставу понуде мора бити достављен најмање 10 
дана од дана одигравања у форми обавештења ( свим учесницима полуфиналне утакмице и осталим 
клубовима-градовима који су учествовали у такмичењу). У свакој солуцији обавештења се достављају на 
достављене e-mail адресе клубова и тај датум (аутоматски) се признаје као важећи. 

 

Члан 10. 

Клубови који не поднесу кандидатуру не могу учествовати у додели домаћинства, сем у случају да 
ни један клуб није доставио понуду, када ће комесар жребањем у ФСВ одредити домаћинство, ако су 
услови оба клуба за организацију утакмице одговорајући. Уколико неки од клубова условима не 
задовољава, Комесар ће одредити да домаћин буде клуб који има услове. Ово важи саму у случају да нема 
клубова кандидата за организацију финала. 

Члан 11. 

На одлуку Комесара о домаћинству, клуб након комплетне процедуре нема право жалбе, а 
евентуално не учешће у финалној утакмици подложно је одлукама по ДП ФСС. 

Члан 12. 

Футсал ПФИ се примењују у потпуности, а у случају нерешеног резултата изводе се казнени 
ударциодмах по завршетку ( нема продужетака ), а по одлуци ФСС ( број казнених удараца сходно 
Пропозицијама за Футсал КУП ФСС је 3-три ). Победник је екипа која постигне више погодака из казнених 
удараца. 

Члан 13. 

Саставни део овог Упутства је и шема полудиригованог жреба, припремљена због смањења трошкова 
клубова малог фудбала, а по територијалном принципу. 

Члан 14. 

Ово упутство ступа на снагу 04. септембра 2020.г и важиће за такмичарску 20/21 годину у којој се 
буде организовало такмичење у Футсал КУП-у у наредном периоду. 
 

Члан 15.  
   Договором са челницима ФС Војводине, утврђено је да ће се сва средства од дисциплинских мера ( до 
висине 75.000,00 динара), уложити за награде финалистима КУП-а 

                                                                                                                                                                       Председник ФСВ 
                                                              Симовић Драган с.р 


