ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
Број : ______
Датум: 29. 09. 2022. године
Ш А Б А Ц
ПРЕДМЕТ: ОДЛУКЕ ТАКМИЧАРСКО ДИСЦИПЛИНСКОГ КОМЕСАРА
1. Неодиграна утакмица 3. кола ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ“ – СФУ „ЈЕДИНСТВО
2020“, региструје се на основу члана 47. ТП ФСС, службеним резултатом
3 : 0 (пар-форфе) у корист ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Утакмица није одиграна јер се екипа гостију није појавила у време
одређено за почетак утакмице, услед недовољног броја играча, те је
сходно ТП ФСС донета Одлука као у диспозитиву.
2. СФУ „ЈЕДИНСТВО 2020* (Маови), на основу члана 69. ДП ФСС, кажњава се
одузимањем 1. (једног) бода.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Казна је изречена због неоправданог неодласка на утакмицу 1. кола
ГФЛ „МАЧВА“ против ФК „ВАРНА 012“(Варна), услед недовољног
броја играча, те је сходно ДП ФСС донета је Одлука као у диспозитиву.
3. На основу члана 52., став 1. и члана 53. ДП ФСС, брише се из такмичења
СФУ „ЈЕДИНСТВО 2020“ (Маови) и све утакмице које су регистроване,
сматрају се као да нису игране.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
СФУ „ЈЕДИНСТВО“ је писмено обавестила канцеларију Савеза да иступа
из такмичења, па је сходно ТП ФСС донета Одлука као у диспозитиву.
4. СФУ „ЈЕДИНСТВО“ (Маови), кажњава се на основу члана 69. ДП ФСС
са 3. (три) негативна бода.
Казна ће се примењивати у првој такмичарској сезони у којој Клуб узме
учешће у такмичењу.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Казна је изречена због одустајања из такмичења, сходно ДП ФСС.

Техн. секретар,
Аксентијевић Миливоје, с. р.

ТАКМИЧАРСКО-ДИСЦИПЛИНСКИ
КОМЕСАР,
Ивановић Иван, с. р.

ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
Број : ______
Датум: 29. 09. 2022. године
Ш А Б А Ц
ПРЕДМЕТ: ОДЛУКЕ ТАКМИЧАРСКО ДИСЦИПЛИНСКОГ КОМЕСАРА
1. ГЕРАТОВИЋ ДЕЈАН, играч ФК „ПАРТИЗАН“ (Дреновац), кажњава се на
основу члана 54. ДП ФСС, забраном играња 1 (једне) утакмице.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Играч је искључен због насртаја на противничког играча.
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
На основу члана 63. ДП ФСС покреће се ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
против:
1. ФК „САВА“ (Мрђеновац)
2. НЕДЕЉКОВИЋ МАРКА, представника клуба на утакмици ФК
„САВА“ - ФК „РАНКОВАЦ“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дисциплински поступак је покренут на основу извештаја службених
лица, а у вези дешавања за време и по завршетку утакмице 3. кола
ФК „САВА“ - ФК „РАНКОВАЦ“.
Дужни сте у року од 2 (два) дана од дана добијања одлуке на
званичан мејл клуба, доставити у канцеларију ГФС Шабац, или путем
мејла, вашу изјаву.

Техн. секретар,

ТАКМИЧАРСКО-ДИСЦИПЛИНСКИ
КОМЕСАР,

Аксентијевић Миливоје, с. р.
Ивановић Иван, с. р.

ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
Број : ______
Датум: 29. 09. 2022. године
Ш А Б А Ц

ПРЕДМЕТ: ОДЛУКЕ ТАКМИЧАРСКО ДИСЦИПЛИНСКОГ КОМЕСАРА
1. ФК „САВА“ (Мрђеновац), на основу члана 53 ДП ФСС, кажњава се
новчаном казном у износу од 5. 000, 00 динара.
Казну уплатити у року од 15 (петнаест) дана од дана добијања одлуке
на мејл вашег клуба.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Казна је изречена због показаних 5 (пет) жутих картона на утакмици
3. кола ФК „САВА“ - ФК „РАНКОВАЦ“.
2. ПОФК „САВАЦИУМ“ (Шабац), на основу члана 53 ДП ФСС, кажњава се
новчаном казном у износу од 5. 000, 00 динара.
Казну уплатити у року од 15 (петнаест) дана од дана добијања одлуке
на мејл вашег клуба.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Казна је изречена због показаних 5 (пет) жутих картона на утакмици
3. кола ФК „ПРОЛЕТЕР“ - ПОФК „САВАЦИУМ“.

Техн. секретар,
Аксентијевић Миливоје, с. р.

ТАКМИЧАРСКО-ДИСЦИПЛИНСКИ
КОМЕСАР,
Ивановић Иван, с. р.

