
 

 

 
 

 
 
Фудбалски савез Мачванског Округа 
188-15.10.2021 
Шабац     

 
 

 

На седници Такмичарско-дисциплинског комесара 
Мачванске Окружне лиге одржаној 15.10.2021 

                    донете су следеће 
 
 

  ОДЛУКЕ:  
 

Искључења играча у 7.колу Мачванске Окружне лиге (03/04.10.2021): 

 

Милорад Стојковић (Липолист)- 1 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

Горан Алексић (Рудар)-2 утакмице 

-члан 54. ДП ФСС 

Ђуро Беговић (Мајур)-1 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

Милан Матић (Гучево 1929) - 4 утакмице 

-члан 54. ДП ФСС 

 

Искључења играча у 8.колу Мачванске Окружне лиге (10.10.2021):  

 

Живко Јеленовић(Карађорђе)-1 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

Марко Марковић(Мајур)- 2 утакмице 

-члан 54. ДП ФСС 

 

 

1. На основу чл. 95, а вези чл. 9 ДП ФСС,кажњава се ФК „Липолист“ из 

Липолиста новчаном казном у износу од 5.000,00дин због занемаривања 

обавеза и неизвршења одлука органа савеза. 

Образложење 
Одлуком надлежног органа савеза,сви клубови Мачванске Окружне лиге у 

обавези су да кроз Комет систем у старт листу уврсте тренера клуба,представника 

клуба,доктора или физиотерапеута (са лиценцом-дипломом, када клуб игра 

утакмице као домаћин) клуба као и комесара за безбедност(када клуб игра утакмице 

као домаћин). Како је на основу извешатаја утакмице из Комет система утврђено да 

ФК „Липолист“ из Липолиста није извршио напред наведену одлуку надлежног 



органа у 7 колу МОЛ (није верификован физиотерапеут у записник утакмице), 

одлука је донета као у диспозитиву. 

            Казна тече од 15.10.2021 године. 

Казну уплатити у року од 15 дана од дана пријема ове ОДЛУКЕ на рачун ФСМО 

број: 160 – 18559 – 77 

 

 

2. На основу чл. 95, а вези чл. 9 ДП ФСС,кажњава се ФК „Гучево 1929“ из Бање 

Ковиљаче новчаном казном у износу од 5.000,00дин због занемаривања 

обавеза и неизвршења одлука органа савеза. 

Образложење 
Одлуком надлежног органа савеза,сви клубови Мачванске Окружне лиге у 

обавези су да кроз Комет систем у старт листу уврсте тренера клуба,представника 

клуба,доктора или физиотерапеута(са лиценцом-дипломом, када клуб игра утакмице 

као домаћин) клуба као и комесара за безбедност (када клуб игра утакмице као 

домаћин). Како је на основу извешатаја утакмице из Комет система утврђено да ФК 

„Гучево 1929“ из Бање Ковиљаче није извршио напред наведену одлуку надлежног 

органа у 7 колу МОЛ( није верификован физиотерапеут у записникуутакмице), 

одлука је донета као у диспозитиву. 

            Казна тече од 15.10.2021 године. 

Казну уплатити у року од 15 дана од дана пријема ове ОДЛУКЕ на рачун ФСМО 

број: 160 – 18559 – 77 

 

 

3. На основу члана 63. и 64. ДП ФСС, кажњава се ФК „Гучево“ из Бање 

Ковиљаче новчаном казном у износу од 10.000,00 динара. 

       Образложење 
Казна је изречена због пропуста у организацији утакмице утакмице 7.кола 

ФК„Гучево 1929“ - ФК „Дрина“,а на основу извештаја службених лица у систему 

Комет. 

      Казна тече од 15.10.2021 године 

 Казну уплатити у року од 15 дана од дана пријема ове ОДЛУКЕ на рачун ФСМО 

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

4. На основу члана 63. и 64. ДП ФСС, кажњава се ФК „Милан Орлић“ из Новог 

Села новчаном казном у износу од 10.000,00 динара. 

Образложење 
Казна је изречена због пропуста у организацији утакмице утакмице 7.кола 

ФК„Милан Орлић“ - ФК „Раднички-Клупци“,а на основу извештаја службених 

лица у систему Комет, 

      Казна тече од 15.10.2021 године 

 Казну уплатити у року од 15 дана од дана пријема ове ОДЛУКЕ на рачун ФСМО 

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

5. На основу члана 63. и 64. ДП ФСС, кажњава се ФК „Раднички-Клупци“ из 

Клубаца новчаном казном у износу од 10.000,00 динара. 

Образложење 



Казна је изречена због недозвољеног уласка два навијача из правца где су били 

смештени навијачи ФК „Раднички-Клупци“ на терен за игру,као и паљења 

пиротехничких средстава,на утакмици 7.кола ФК„Милан Орлић“ - ФК 

„Раднички-Клупци“,а све то на основу извештаја службених лица у систему 

Комет,а како је клуб одговоран за понашање својих навијача одлука је донета као 

у диспозитиву а на основу извештаја службених лица у систему Комет. 

 

      Казна тече од 15.10.2021 године 

 Казну уплатити у року од 15 дана од дана пријема ове ОДЛУКЕ на рачун ФСМО 

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 
6. На основу чл. 131., 134. и 135. ДП ФСС СУСПЕНДУЈЕ  СЕ ФК“ЛИПОЛИСТ“ 

(Липолист) због неизмирења обавеза на име изречених казни (Билтен бр.3 од 
01.10.2021.) у износу од 35.000,оо динара. 
 
Суспензија тече од 18.10.2021 године. 

 

 

 

 

ПОУКА: На донете одлуке Такмичарско-Дисциплинског комесара МОЛ може се 

уложити ЖАЛБА Комисији за жалбе ФСМО у року од 48 часова, од дана пријема 

овог БИЛТЕНА на званичној адреси електронске поште (е-маил) клуба, уз уплату 

таксе у износу од 8.000,оо динара на рачун ФСМО број : 160 – 18559 – 77. 

 

 

 

      Такмичарско-Дисциплински комесар 

       Нинковић Бранивој с.р. 

 

                        
 


