
 

 
 
Фудбалски савез Мачванског округа 
391/1-21.10.2022 
Шабац     

 
 
 

На седници Такмичарско-дисциплинског комесара 
МОФЛ „Мачва“ одржаној 21.10.2022. 

                    донете су следеће 
 

  ОДЛУКЕ: 
 

Искључења играча у 7.колу МОФЛ „Мачва“ (08/09.10.2022): 

 

Матија Јошић (Слобода)-  2 утакмице 

-члан 54. ДП ФСС 

 

Казне теку од 10.10.2022. године. 

 

 

Искључења играча у 8.колу МОФЛ „Мачва“ (15/16.10.2022): 

 

Жељко Ђонлић (Стојан Лазарац)- 2 утакмице 

-члан 54. ДП ФСС 

 

    Казне теку од 17.10.2022. године. 

 

 

1. На основу члана 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „Омладинац 2013“ из 

Слепчевића новчаном казном у износу од 10.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Одлуком надлежног органа савеза, сви клубови у редовном такмичењу у обавези су 

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

доктора или физиотерапеута(са лиценцом-дипломом) клуба, као и комесара за 

безбедност(када клуб игра утакмице као домаћин). Како је на основу извештаја 

утакмица из Комет система утврђено да ФК „Слепчевић 2013“ из Слепчевића није 

извршио напред наведену одлуку надлежног органа у досадашњем делу првенства 

МОФЛ „Мачва“, одлука је донета као у диспозитиву. 

            

 Казна тече од 21.10.2022. 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 „Душко“ из Клења новчаном 

казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 7.кола 

ФК„Душко“ - ФК „Младост“, а на основу извештаја службених лица у систему 

Комет. 

      Казна тече од 21.10.2022. 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 „Младост“ из Метковића 

новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 7.кола 

ФК„Душко“ - ФК „Младост“, а на основу извештаја службених лица у систему 

Комет. 

      Казна тече од 21.10.2022. године. 

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

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

4. На основу члана 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „Петловача“ из Петловаче 

новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 8.кола 

ФК„Петловача“ - ФК „Будућност“, а на основу извештаја службених лица у 

систему Комет. 

      Казна тече од 21.10.2022. године. 

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

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

5. На основу члана 95., а вези чл. 9. ДП ФСС, кажњава се ФК „Торпедо 1924“ из 

Табановића новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На утакмици 8.кола  ФК „Торпедо 1924“-ФК „Баир“, са клупе екипе ФК „Торпедо 

1924“ је одстрањен званични помоћни тренер клуба Миљан Стевић, а како је клуб 

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

Казна тече од 21.10.2022. 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“ Напредак“ 

(Белотић), због неизмирења обавеза на име изречене казне (Билтен бр.2 од 

23.09.2022.) у износу од 5.000,оо динара. 



 

            Суспензија тече од 24.10.2022.године, а укида се уплатом наведеног износа.    

      Уплату извршити на рачун ФС Мачванског  округа број: 160 – 18559 – 77 

 

 

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

(Петловача), због неизмирења обавеза на име изречене казне (Билтен бр.2 од 

23.09.2022.) у износу од 5.000,оо динара. 

 

            Суспензија тече од 24.10.2022.године, а укида се уплатом наведеног износа.    

      Уплату извршити на рачун ФС Мачванског  округа број: 160 – 18559 – 77 

 

 

8. На основу чл. 131., 134. и 135. ДП ФСС СУСПЕНДУЈЕ  СЕ ФК“ Баир“ 

(Богатић), због неизмирења обавеза на име изречене казне (Билтен бр.3 од 

06.10.2022.) у износу од 20.000,оо динара. 

 

            Суспензија тече од 24.10.2022.године, а укида се уплатом наведеног износа.    

      Уплату извршити на рачун ФС Мачванског  округа број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

9. На основу чл. 131., 134. и 135. ДП ФСС СУСПЕНДУЈЕ  СЕ ФК“ Омладинац 

2013“ (Слепчевић), због неизмирења обавеза на име изречене казне (Билтен 

бр.3 од 06.10.2022.) у износу од 5.000,оо динара. 

 

            Суспензија тече од 24.10.2022.године, а укида се уплатом наведеног износа.    

      Уплату извршити на рачун ФС Мачванског  округа број: 160 – 18559 – 77.  

 

 

10. На основу чл. 131., 134. и 135. ДП ФСС СУСПЕНДУЈЕ  СЕ ФК“ Будућност 

1929“ (Змињак), због неизмирења обавеза на име изречене казне (Билтен бр.3 

од 06.10.2022.) у износу од 5.000,оо динара. 

 

            Суспензија тече од 24.10.2022.године, а укида се уплатом наведеног износа.    

      Уплату извршити на рачун ФС Мачванског  округа број: 160 – 18559 – 77.  

 

 

11. На основу чл. 131., 134. и 135. ДП ФСС СУСПЕНДУЈЕ  СЕ ФК“Слога“ 

(Богосавац), због неизмирења обавеза на име изречене казне (Билтен бр.3 од 

06.10.2022.) у износу од 5.000,оо динара. 

 

            Суспензија тече од 24.10.2022.године, а укида се уплатом наведеног износа.    

      Уплату извршити на рачун ФС Мачванског  округа број: 160 – 18559 – 77.  

 

 

12.  На основу чл. 131., 134. и 135. ДП ФСС СУСПЕНДУЈЕ  СЕ ФК“ Душко“ 

(Клење), због неизмирења обавеза на име изречене казне (Билтен бр.3 од 

06.10.2022.) у износу од 5.000,оо динара. 

 

            Суспензија тече од 24.10.2022.године, а укида се уплатом наведеног износа.    

      Уплату извршити на рачун ФС Мачванског  округа број: 160 – 18559 – 77. 



 

 

13.  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 6.000,оо динара: 

- ФК „Будућност 1929“ 

- ФК „Омладинац 2013“ 

 

Суспензија тече од 24.10.2022.године, а укида се уплатом наведеног износа. Уплату 

извршити на рачун ФС Мачванског  округа број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

 

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 

       Тодорић Горан,с.р. 


