
 

 

 
 
Фудбалски савез Мачванског округа 
391/1-21.10.2022. 
Шабац     

 
 

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

                    донете су следеће 
 
 

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

Марко Марковић (Мровска)- 1 утакмица 

-члан 54. ДП ФСС 

          Казне теку од 10.10.2022. године. 

 

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

Урош Попов (Раднички)- 2 утакмице 

-члан 54. ДП ФСС 

Иван Петровић (Мровска)- 2 утакмице 

-члан 54. ДП ФСС 

    Казне теку од 17.10.2022. године. 

 

 

1. ФК“Думача“(Поцерски Метковић) је 15.10.2022.године известио 

надлежни орган Савеза да није у могућности наставити са даљим 

такмичењем.                                                                                                                     

 

-Применом Чл.52., став 1. следи:“У случају када се клуб 

расформира, буде искључен или одустане од такмичења за време 

јесење сезоне, после одигране јесење сезоне, а пре одигравања прве 

утакмице пролећне сезоне, односно за време прве половине 

пролећне сезоне, биће брисан из такмичења, а све његове до тада 

одигране утакмице сматраће се као да нису игране.“ 

 

-Члан 54. ТП ФСС гласи: „Клуб који одустане од такмичења за 

бодове, без обзира на до тада постигнуте резултате, прелази у два 

ранга нижи степен такмичења од ранга у коме је одустао од 

такмичења или у најнижи степен такмичења, уз примену 

одговарајућих одредби Дисциплинског правилника.“ 

 

-Члан 60.,тачка 2.  Пропозиција такмичења гласи: „Клуб 

међуопштинске фудбалске лиге који одустане од првенственог 

такмичења прелази у општинску фудбалску лигу, уз примену казне 

одузимања 2 (два) негативна бода у свом првом наступајућем 

првенству у општинској фудбалској лиги.“ 



 

 

2. Утакмица 8. кола ФК“Влашић“-ФК“Војвода Степа Степановић“ 

се не региструје до окончања поступка Комесара за регуларност и 

интегритет ФСМО. 

 

 

3. На основу члана 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „Мровска“ из Мровске новчаном 

казном у износу од 5.000,00 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 „Мровска“ из Мровске није извршио 

напред наведену одлуку надлежног органа у досадашњем делу првенства МОФЛ 

„Поцерина“(нема лиценцираног тренера), 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 

 

 

4. На основу члана 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „Мровска“ из Мровске новчаном     

    казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

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

ФК„Раднички“ - ФК „Мровска“, 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 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „Причиновић“ из        

    П.Причиновића новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

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

ФК„Причиновић“ - 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. 

 

 

6. На основу члана 95., а вези чл. 9. ДП ФСС,кажњава се ФК „Мровска“ из     

    Мровске новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 



На утакмици 8.кола ФК „Раднички“-ФК „Мровска“ са клупе екипе ФК“Мровска“ је 

одстрањен званични представник клуба Драган Марковић, 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. 

 

 

7. На основу члана 63. и 64. ДП ФСС кажњава се ФК „Летњиковац 1983“ из     

    Шапца новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

Образложење 
Казна је изречена због пропуста у организацији утакмице 8. кола ФК 

„Летњиковац 1983“- ФК „Трешњевка“(бацање камења у терен, без обележене 

редарске службе и присутног Комесара за безбедност), а на основу извештаја 

службених лица у систему Комет и њихових допунских извештаја. 

 

            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. 

 

 

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

    1983“ (Шабац), 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.  

 

 

9. 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 „Шипурске ливаде“ 

- ФК „Слога“ 

- ФК „Војвода Степа Степановић“ 

- ФК „Добрава“ 

- ФК „Причиновић“ 

- ФК „Летњиковац 1983“ 

 

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 

            Милијанчевић Светољуб,с.р. 


