
 
ОПШТИНСКИ  ФУДБАЛСКИ  САВЕЗ 

 Број : 29  
 Датум: 16. 05. 2022. године 
 Ш  А  Б  А  Ц   

        СФУ„РОМА - ОЏИНО СЕЛО“ 
П. Причиновић 

 
 
  ПРЕДМЕТ: ОДЛУКА  ТАКМИЧАРСКО ДИСЦИПЛИНСКОГ КОМЕСАРА 

 
1. ФК „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“, на основу члана 71., тачка 14. ДП ФСС, кажњава се  

                 одузимањем 1. (једног) бода. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

     Казна је изречена због наступа играча ПЕШТЕРАЦ НИКОЛЕ, спортска  
легитимација број (2087), под аутоматском казном забране играња на утакмици  
17. кола против ФК „ПРОЛЕТЕР“ (Шабац),  после четири жута картона у досадашњем 
делу првенства, те је сходно ДП ФСС донета Одлука као у  диспозитиву. 

 
2. ПЕШТЕРАЦ НИКОЛА, играч ФК „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“, спортска  

легитимација број (2087), на основу члана 71., тачка 10., а у вези са тачком 7. 
ДП ФСС, кажњава се забраном  играња у трајању од 2 (два) месеца. 

       Казна тече од 17. 04. 2022. године. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Казна је изречена због наступа под аутоматском казном забране играња после 
четири картона у досадашњем делу првенства, на утакмици 17. кола против ФК  
 „ПРОЛЕТЕР“ (Шабац), те је сходно ДП ФСС  донета Одлука као у  диспозитиву. 

 
            3. ЈОВАНОВИЋ ДУШКО, представник ФК „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“, на утакмици  
                  17. кола против ФК „ПРОЛЕТЕР“ (Шабац), на основу члана 71., тачка 11. ДП ФСС,  
                  кажњава се забраном вршења функције представика клуба у трајању од ГОДИНУ  
                 дана. 

    Казна тече од 17. 04. 2022. године. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

      Казна је изречена због омогућавања наступа играча под аутоматском казном 
забране играња после четири жута картона у досадашњем делу првенства, на 
утакмици 17. кола против ФК „ПРОЛЕТЕР“ (Шабац). ЈОВАНОВИЋ ДУШКО се налазио 
под извршењем казне у трајању од 6 (шест) месеци, са трајањем од 08. 11. 2021. 
године. јер је на утакмици 9. кола против ФК „ПАРТИЗАН“ (Дреновац), такође као 
представник клуба омогућио наступ играча гРБИЋ ЗОРАНА под аутоматском казном 
забране играња после четири жута картона, те је сходно ДП ФСС донета Одлука као у 
диспозитиву. 

 

4. ФК „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“ (П. Причиновић), кажњава се на основу члана 71. 
тачка 13. ДП ФСС, новчаном казном у износу од 5.000,оо динара. 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

      Казна је изречена због наступа играча ПЕШТЕРАЦ НИКОЛЕ, спортска  
легитимација број (2087), под аутоматском казном забране играња на утакмици  
17. кола против ФК „ПРОЛЕТЕР“ (Шабац),  после четири жута картона у досадашњем 
делу првенства, те је сходно ДП ФСС донета Одлука као у  диспозитиву. 
 
5. ФК „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“ (П. Причиновић), кажњава се на основу члана 71. 
тачка 13. ДП ФСС, новчаном казном у износу од 10.000,оо динара. 
           

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

     Казна је изречена због наступа играча ГРБИЋ ЗОРАНА, спортска легитимација                          
број (2210), под аутоматском казном забране играња после четири жута картона,  
на утакмици 9. кола против ФК „ПАРТИЗАН“ (Дреновац), али сходно члану 40 ДП  

ФСС, изречена дисциплинска казна се неће извршити уколико извршилац не учини  
нови дисциплински прекршај у року од ГОДИНУ ДАНА, са трајањем од 08. 11.     
2021. године. Како је ФК „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“ учинило нови дисциплински 
прекршај, пре истека рока од ГОДИНУ ДАНА, донета је Одлука као у диспозитиву. 
 

 
 
 
 

Технички секретар,    Такмичарско-дисциплински комесар, 
 
Миливоје Аксентијевић с.р.   Антић Драгослав с.р. 

 

 
 
 


