
 

 

 
 

 
 
Фудбалски савез Мачванског Округа 
215-17.12.2021 
Шабац     

 
 

На седници Такмичарско-дисциплинског комесара 
Мачванске Окружне лиге одржаној 17.12.2021 

                    донете су следеће 
 

  ОДЛУКЕ: 
 

Искључења играча у 15.колу Мачванске Окружне лиге (28.11.2021): 

 

Стефан Милутиновић (Јединство-МЗ)- 1 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

Богосав Грбић (Милан Орлић)-2 утакмице 

-члан 54. ДП ФСС 

Бранимир Петровић (Јединство-Штитар)-1 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

Митар Николић (Јединство-Штитар)-2 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

 

Искључења играча у 12.колу Мачванске Окружне лиге (05.12.2021):  

      -ОДЛОЖЕНЕ УТАКМИЦЕ- 

 

Милован Ћирић(Карађорђе)- 1 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

 

 

    

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

Ковиљаче новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

       Образложење 
Казна је изречена због пропуста у организацији утакмице утакмице 15.кола 

ФК„Гучево 1929“ - ФК „Милан Орлић“,а на основу извештаја службених лица у 

систему Комет. 

 

      Казна тече од 20.12.2021 године 

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

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 



 

 

2. На основу члана 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „Раднички-Клупци“ (Клупци) 

новчаном казном у износу од 5.000,00. 

 

Образложење 
 

Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на одложеној утакмици 

12.кола ФК„Раднички-Клупци“ - ФК „Карађорђе“,а на основу извештаја 

службених лица у систему Комет. 

 

Казна тече од 20.12.2021 године 

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

 ФСМО број: 160 – 18559 – 77 

 

 

 

3. На основу члана 72. ДП ФСС, кажњава се ФК „ЦЕР“ (Ј.Лешница)      

одузимањем 1 (једног) бода и новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

Образложење 
 

Казна је изречена због наступа под суспензијом (билтен бр.6 од 12.11.2021.) на  

утакмици 14.кола ФК„Јединство“ - ФК „Цер“.  

 

Казна тече од 20.12.2021 године 

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

 ФСМО број: 160 – 18559 – 77 

 

 

 

 

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 

 

                           

                 Бранислав Нинковић с.р. 

       


