
 

 
 
Фудбалски савез Мачванског Округа 
424/2-04.11.2022. 
Шабац     

 
 

На седници Такмичарско-дисциплинског комесара 
МОФЛ „Поцерина“ одржаној 04.11.2022. 

                    донете су следеће 
 

  ОДЛУКЕ: 
 

Искључења играча у 9.колу МОФЛ „Поцерина“ (22/23.10.2022.): 

-Саша Теодоровић (Младост)- 1 утакмица 

члан 54. ДП ФСС 

-Стефан Васић (Мишар)- 2 утакмица 

члан 54. ДП ФСС 

          Казне теку од 24.10.2022. године. 

 

Искључења играча у 10.колу МОФЛ „Поцерина“ (30.10.2022.): 

-Саша Тодоровић (Трешњевка)- 1 утакмица 

члан 54. ДП ФСС 

-Душко Симић (Влашић)- 1 утакмица 

члан 54. ДП ФСС 

          Казне теку од 31.10.2022. године. 

 

 

1. Утакмица 8. кола ФК“Влашић“-ФК“Војвода Степа Степановић“ се региструје 

као одиграна, с тим да се постигнути резултат неће признати, а освојени 

бодови и постигнути голови неће бити унети у табелу. 

 

Члан 66.ТП ФСС гласи: 
Када се од стране надлежног органа утврди да су оба клуба, учесници утакмице извршили 

лажирање, утакмица ће се регистровати као одиграна, постигнути резултат неће се признати, а 

освојени бодови и постигнути голови неће бити унети у табелу и листу стрелаца 
Клубови ће на основу Дисциплинског правилника ФСС бити кажњени. 
 

2. ФК „ВЛАШИЋ“ (Д.Црниљево) кажњава се, на основу члана  80. ДП ФСС, 

са одузимањем 9 (девет) бодова у такмичарској сезони 2022/23 . 
     

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
        

Казна је изречена након утврђених нерегуларности на утакмици 8.кола 

ФК„Влашић“ - ФК „Војвода Степа Степановић“, а на основу извештаја 

службених лица у систему Комет, допунских извештаја службених лица, 

извештаја заменика Комесара за безбедност ФС РЗС и окончаног поступка 

Комесара за интегритет и безбедност ФСМО. 

      Казна тече од 04.11.2022. године. 



 

3. ФК „ВОЈВОДА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ (Драгиње) кажњава се, на основу 

члана  80. ДП ФСС, са одузимањем 9 (девет) бодова у такмичарској сезони 

2022/23 . 
     

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
        

Казна је изречена након утврђених нерегуларности на утакмици 8.кола 

ФК„Влашић“ - ФК „Војвода Степа Степановић“, а на основу извештаја 

службених лица у систему Комет, допунских извештаја службених лица, 

извештаја заменика Комесара за безбедност ФС РЗС и окончаног поступка 

Комесара за интегритет и безбедност ФСМО. 

      Казна тече од 04.11.2022. године. 

 

4. ТОМИЋ СРЕТЕН, одговорно лице и законски заступник 

ФК“ВЛАШИЋ“(Д.Црниљево) кажњава се, на основу члана 80. ДП ФСС, са 

забраном вршења било какве активности у вези са фудбалом у трајању од 

1 (једне) године.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
        

Казна је изречена након утврђених нерегуларности на утакмици 8.кола 

ФК„Влашић“ - ФК „Војвода Степа Степановић“, а на основу извештаја 

службених лица у систему Комет, допунских извештаја службених лица, 

извештаја заменика Комесара за безбедност ФС РЗС и окончаног поступка  

Комесара за интегритет и безбедност ФСМО. 

      Казна тече од 04.11.2022. године. 

 

5. ВИЋЕНТИЋ ДЕЈАН, одговорно лице и законски заступник ФК“ВОЈВОДА 

СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“(Драгиње) кажњава се, на основу члана 80. ДП ФСС, 

са забраном вршења било какве активности у вези са фудбалом у трајању 

од 1 (једне) године.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
        

Казна је изречена након утврђених нерегуларности на утакмици 8.кола 

ФК„Влашић“ - ФК „Војвода Степа Степановић“, а на основу извештаја 

службених лица у систему Комет, допунских извештаја службених лица, 

извештаја заменика Комесара за безбедност ФС РЗС и окончаног поступка  

Комесара за интегритет и безбедност ФСМО. 

      Казна тече од 04.11.2022. године. 

 

 

6. На основу члана 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „Добрава Жабар 2019“ из 

Жабара новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 9.кола 

ФК„Младост - ФК „Добрава Жабар 2019“, а на основу извештаја службених лица 

у систему Комет. 

      Казна тече од 04.11.2022. године. 

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

број: 160 – 18559 – 77. 

 



 

7. На основу члана 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „Бобовик“ из Бобовика 

новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 10.кола 

ФК„Бобовик“ - ФК „Шипурске Ливаде“, а на основу извештаја службених лица у 

систему Комет.  

      Казна тече од 04.11.2022. године. 

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

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

8. На основу чл. 95., а у вези чл. 9. ДП ФСС, кажњава се ФК „Бобовик“ из 

Бобовика новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На утакмици 10.кола ФК „Бобовик“-ФК „Шипурске Ливаде“ одстрањен је помоћни 

тренер ФК „Бобовик“  Миодраг Суботић, а како је клуб одговоран за понашање 

својих чланова одлука се доноси као у диспозитиву. 

Казна тече од 04.11.2022. године. 

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

број: 160 – 18559 – 77. 

 

 

9.  На основу члана 63. и 64. ДП ФСС кажњава се ФК „Добрава“ из     

           Жабара новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Казна је изречена због пропуста у организацији утакмице 10. кола ФК 

„Добрава“- ФК „Слога“ (поливање водом помоћника судије од стране 

гледалаца), а на основу извештаја службених лица у систему Комет и њихових 

допунских извештаја. 

 

            Казна тече од 04.11.2022. године. 

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

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 Светомир, с.р. 


