
 

 

 
 

 
 
Фудбалски савез Мачванског Округа 
307/3-09.09.2022 
Шабац     

 
 

На седници Такмичарско-дисциплинског комесара 
МОФЛ „Јадар“ одржаној 09.09.2022 

                    донете су следеће 
 

  ОДЛУКЕ: 
Искључења играча у 1.колу МОФЛ „Јадар“ (27/28.08.2022): 

НЕМА 

    

Искључења играча у 2.колу МОФЛ „Јадар“ (03/04.09.2022): 

 

      -Никола Конић (Прва Искра)-  2 утакмице 

         члан 54. ДП ФСС 

      -Живорад Марић (Јелав)-  1 утакмица 

         члан 54. ДП ФСС 

 

Казне теку од 05.09.2022 године 

 

 

1. На основу члана 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „ХАЈДУК“ из Рибарице 

новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 1.кола 

ФК„Хајдук“ - ФК „Студенац“, а на основу извештаја службених лица у систему 

Комет. 

      Казна тече од 09.09.2022. године 

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

број: 160 – 18559 – 77 

 

 

2. На основу члана 91. ДП ФСС кажњава се ФК „Милан Орлић“ из Новог Села 

новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

Образложење 
Казна је изречена због непоштовања члана 46. ТП ФСМО на утакмици 2. кола 

ФК „Милан Орлић“ – ФК „Цер“. 

 

            Казна тече од 09.09.2022. 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 „Велика Река“ из Велике Реке 

новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 2.кола 

ФК„Јадар 1961“ - ФК „Велика Река“,а на основу извештаја службених лица у 

систему Комет. 

      Казна тече од 09.09.2022. године 

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

број: 160 – 18559 – 77 

 

 

4. На основу чл. 54. ДП ФСС, кажњава се ФК „Хајдук“ из Рибарице новчаном 

казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

Образложење 
На утакмици 2.кола између ФК“ ТЕ Гучево“ и ФК“Хајдук“, са клупе екипе ФК 

„Хајдук“ је одстрањен званични тренер клуба Жељко Танасић, а како је клуб 

одговоран за понашање својих чланова,одлука се доноси као у диспозитиву. 

 

Казна тече од 09.09.2022. године 

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

број: 160 – 18559 – 77 

 

 

5. Службена лица на утакмици 1.кола ФК“Милан Орлић“-ФК“Цер“ (делегат 

Мијаиловић Драган, судија утакмице Стефановић Борис, помоћници судије 

Савић Горан и Калдесић Нина) кажњавају се опоменом због непоштовања члана 

46. ТП ФСМО. 

 

 

 

ПОУКА: На донете одлуке у дисциплинском делу 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 

       Станојевић Никола,с.р. 


