
 
ГРАДСКИ  ФУДБАЛСКИ  САВЕЗ 
 

 Број : ______ 
 

 Датум: 12. 10. 2022. године 
 

 Ш  А  Б  А  Ц   
      
 

ПРЕДМЕТ: ОДЛУКЕ  ТАКМИЧАРСКО ДИСЦИПЛИНСКОГ КОМЕСАРА 
 
 
1. На основу члана 49. ДП ФСС, утакмица 2. кола ФК „ЦУЉКОВИЋ“-  
      СФУ „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“ (П. Причиновић), региструје се  
      службеним резултатом 3 : 0 (пар-форфе) у корист ФК „ЦУЉКОВИЋ“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Утакмица је прекинута у 52. минуту при резултату 2 : 1, због напуштања 
терена за игру од стране играча гостију, па је сходно ТП ФСС добнета 
Одлука као у диспозитиву. 

 
2.  СФУ „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“ (П. Причиновић), на основу члана 66. ДП  

ФСС, кажњава се новчаном казном у износу од  10. 000, 00 динара. 
 

Казну уплатити на рачун ГФС Шабац број: 205-222167-74, у року од  
15 (петнаест) дана од дана добијања одлуке на мејл вашег клуба. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Казна је изречена због напуштања терена за игру на утакмици 
2. кола против ФК „ЦУЉКОВИЋ“, услед чега је утакмица прекинута,  
па је сходно ДП ФСС донета је Одлука као у диспозитиву. 

 
3. СТАНОЈЕВИЋ ДЕЈАН, представник СФУ „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“ на 

утакмица 2. кола против ФК „ЦУЉКОВИЋ“, на основу члана 68. ДП ФСС 
кажњава се забраном вршења свих функција у спорту у трајању од 6 (шест) 
месеци. 
Казна тече од 19. 09.2022. године. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Казна је изречена јер је као представник клуба одговоран за напуштање  
играча терена за игру, услед чега је утакмица прекинута, па је сходно 
ДП ФСС донета је Одлука као у диспозитиву. 
 

4. ФК „САВА“ (Мрђеновац), на основу члана 64. ДП ФСС, кажњава се  
новчаном казном у износу од  5. 000, 00 динара. 
 

Казну уплатити на рачун ГФС Шабац број: 205-222167-74, у року од  
15 (петнаест) дана од дана добијања одлуке на мејл вашег клуба. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Казна је изречена због пропуста у организацији утакмице 3. кола  
против ФК „РАНКОВАЦ“ (Накучани), на основу допунских извештаја  
службених лица. Па је сходно ДП ФСС донета Одлузка као у  
диспозитиву. 

 
 
 



 
 

5. Обуставља се даљи поступак против представника клуба ФК „САВА“ 
(Мрђеновац) Марка Недељковића, на утакмици 3. кола против ФК 
„РАНКОВАЦ“ (Накучани). 

 

6. ФК „БОРАЦ БТГ“ (Баталаге), на основу члана 53 ДП ФСС, кажњава се  
новчаном казном у износу од  5. 000, 00 динара. 
 

Казну уплатити на рачун ГФС Шабац број: 205-222167-74, у року од  
15 (петнаест) дана од дана добијања одлуке на мејл вашег клуба. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Казна је изречена због показаних 6 (шест) жутих картона на утакмици 
4. кола ФК „МЛАДОСТ“ (Свилеува) - ФК „БОРАЦ  БТГ“ (Баталаге). 

 
 

7.  ФК „БОРАЦ БТГ“ (Баталаге), кажњава се на основу члана 63. и 64. ДП 
ФСС, новчаном казном у износу од 5. 000, 00 динара. 
  
Казну уплатити на рачун ГФС Шабац број: 205 – 222167 – 74, у року од 15 
(петнаест) дана од дана добијања одлуке на мејл вашег клуба. 
 

         ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Казна је изречена због искључења представника клуба НЕМАЊЕ 
КНЕЖЕВИЋА, на утакмици 4. кола ФК „МЛАДОСТ“ (Свилеува) - ФК 
„БОРАЦ  БТГ“, а као последица схватања дисциплинског органа да је  
клуб одговоран за понашање својих службених лица на утакмици.  

 
 

8. Сви искључени играчи у 5. колу кажњавају се забраном играња по  
1 (једну) утакмицу. 

 
 

 
Техн. секретар,                                ТАКМИЧАРСКО-ДИСЦИПЛИНСКИ  
      КОМЕСАР, 

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

 
 
 

 
 


