
 

 

 
 

 
 
Фудбалски савез Мачванског Округа 
117-22.04.2022. 
Шабац     

 
 

 

На седници Такмичарско-дисциплинског комесара 
Мачванске Окружне лиге одржаној 22.04.2022. 

                    донете су следеће 
 
 

  ОДЛУКЕ: 
 

Искључења играча у 21.колу Мачванске Окружне лиге (09/10.04.2022.): 

Петар Ненадовић (Цер-Ј.Лешница)- 3 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

 

Искључења играча у 22.колу Мачванске Окружне лиге (16/17.04.2022.):  

Александар Кикић (Јединство-МЗ)- 1 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

Срђан Бошковић (Карађорђе)- 2 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

Ненад Васић (Видојевица)- 1 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

 

 

  

1. 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 утакмици 21.кола 

ФК„Видојевица“ - ФК „Раднички-Клупци“,а на основу извештаја службених лица 

у систему Комет. 

         Казна тече од 22.04.2022. 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 „Јединство(МЗ)“ из Малог 

Зворника новчаном казном у износу од 5.000,00. 

      Образложење 



Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 22.кола 

ФК„Јединство“(МЗ) - ФК „Видојевица“,а на основу извештаја службених лица у 

систему Комет. 

         Казна тече од 22.04.2022. године 

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

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

3. На основу члана 53. ДП ФСС кажњава се ФК „Липолист“ из Липолиста 

новчаном казном у износу од 5.000,00. 

      Образложење 
Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 22.кола 

ФК„Рудар “ - ФК „Липолист“,а на основу извештаја службених лица у систему 

Комет. 

         Казна тече од 22.04.2022. године 

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

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

4. На основу члана 127.,а у вези члана 77. и 80. ДП ФСС кажњава се ФК 

„Карађорђе“ из Мишара новчаном казном у износу од 100.000,00 динара. 

 

Казна тече од 22.04.2022. године 

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

 ФСМО број: 160 – 18559 – 77 

 

 

5. На основу члана 127.,а у вези члана 77. и 80. ДП ФСС кажњава се ФК 

„Гучево 1929“ из Бање Ковиљаче новчаном казном у износу од 100.000,00 

динара. 

 

Казна тече од 22.04.2022. године 

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

 ФСМО број: 160 – 18559 – 77 

 

 

6. На основу члана 127.,а у вези члана 77.,80. и 82. ДП ФСС кажњава се ФК 

„Јединство“(МЗ) из Малог Зворника новчаном казном у износу од 

50.000,00 динара. 

 

Казна тече од 22.04.2022. године 

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

ФСМО број: 160 – 18559 – 77 

 

 

7. На основу чл. 131., 134. и 135. ДП ФСС СУСПЕНДУЈЕ  СЕ ФК“ЦЕР“ 

(Јадранска Лешница) због неизмирења обавеза на име изречених казни (Билтен 

бр.10 од 08.04.2022.) у износу од 50.000,оо динара. 

 

    Суспензија тече од 25.04.2022. године. 



 

 

8. На основу чл. 131., 134. и 135. ДП ФСС СУСПЕНДУЈУ СЕ следећи клубови 

због неизмирења обавеза на име уплате II рате чланарине за такмичење у 

износу од 9.000,оо динара: 

- ФК „Липолист“ 

- ФК „Слога“ 

- ФК „Рудар“ 

- ФК „Цер“ 

- ФК „Карађорђе“ 

- ФК „Подриње“ 

- ФК „Мајур“  

- ФК „Милан Орлић“ 

 

Суспензија тече од 25.04.2022. године, а укида се уплатом наведеног износа. 

Уплату извршити на рачун ФС Мачванског  округа број: 160 – 18559 

 

 

 

 

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 Бранислав с.р. 


