
 

 
 
Фудбалски савез Мачванског Округа 
349/3-06.10.2022. 
        Шабац     

 
 

На седници Такмичарско-дисциплинског комесара 
МОФЛ „Јадар“ одржаној 06.10.2022. 

                    донете су следеће 
 

  ОДЛУКЕ: 
 

Искључења играча у 5.колу МОФЛ „Јадар“ (24/25.09.2022.): 

-Данијел Павловић (Хајдук)-3 утакмице 

члан 54. ДП ФСС 

-Александар Бјелица (Младост)-2 утакмице 

члан 54. ДП ФСС 

 

Казне теку од 26.09.2022 године. 

 

Искључења играча у 6.колу МОФЛ „Јадар“ (01./02.10.2022.): 

-Лазар Петровић  (Јединство)-2 утакмице 

члан 54. ДП ФСС 

-Дарко Перић (Студенац)-2 утакмице 

члан 54. ДП ФСС 

-Марко Милетић (Јелав)-1 утакмица 

члан 54. ДП ФСС 

-Бобан Ковачевић (Младост)-1 утакмица 

члан 54. ДП ФСС 

 

Казне теку од 03.10.2022. године. 

 

1. На основу члана 63. и 64. ДП ФСС кажњава се ФК „Слога“ из Страже 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара. 

 

Образложење 
Казна је изречена због пропуста у организацији утакмице 6. кола између ФК 

„Слога“- ФК „Јелав“, а на основу извештаја службених лица у систему Комет и 

њихових допунских извештаја. 

 

          Казна тече од 06.10.2022. године 

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

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

 



2. ОПОМИЊУ СЕ клубови који нису у потпуности испунили обавезу о 

службеним лицима. 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(када клуб игра утакмице као домаћин), као и комесара за 

безбедност(када клуб игра утакмице као домаћин) и исти морају бити присутни 

на утакмици.  

 

- ФК“СЛОГА“ (Стража)     

- ФК“ЛУК КОМПЕЗАТОР“ (Воћњак)                         

- ФК“7. ЈУЛИ“ (Б.Црква) 

- ФК“ЈЕДИНСТВО“ (Завлака) 

- ФК“ЦЕР“ (Ј.Лешница) 

 

 

 

 

 

 

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. 


