
 
 

ГРАДСКИ  ФУДБАЛСКИ  САВЕЗ 
 

 Број : 07 
 

 Датум: 21. 10. 2022. године 
 

 Ш  А  Б  А  Ц   
      

ПРЕДМЕТ: ОДЛУКЕ  ТАКМИЧАРСКО ДИСЦИПЛИНСКОГ КОМЕСАРА 
 

 
1. ФК „ПРОЛЕТЕР“ (Шабац), 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 5 (пет) жутих картона на утакмици 
6. кола СФУ „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“  - ФК „ПРОЛЕТЕР“ (Шабац). 

 
2. ФК „ПАРТИЗАН“ (Дреновац), 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 ВЕРОЉУБА 
ВУКОВИЋА, на утакмици 6. кола ФК „СЛОГА“ (Дуваниште) - ФК 
„ПАРТИЗАН“, а као последица схватања дисциплинског органа да је  
клуб одговоран за понашање својих службених лица на утакмици.  

 
3. Сви искључени играчи у 6. колу, на основу члана 54. ДП ФСС, кажњавају 

се забраном играња по 1 (једну) утакмицу. 
 

4. СФУ „РОМА-ОЏИНО СЕЛО и ФК „БОЈИЋ“ се ОПОМИЊУ да верификују 
медицинско лице у систем „КОМЕТ“, како би избегли примену ДП ФСС. 

 
С  У  С  П  Е  Н  З  И  Ј  Е 

 

1. На основу члана  134. и 137.  ДП ФСС,  СУСПЕНДУЈУ се следећи клубови:  
 
ГФЛ „МАЧВА“ 

 

 1. „ЦУЉКОВИЋ“      2. „ЈЕЛЕН“              3. ПОФК „М-ПЛАСТИКА 2006“            
 4. „ВАРНА“       5. „ПАРТИЗАН“         6. „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“ 
 7.  „ПРОЛЕТЕР“        8. „СЛОГА“ Д.  9.  ПОФК „САВАЦИУМ“   
          10.  ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ“. 
 

  ГФЛ „ПОЦЕРИНА“ 
 

1. „КОРМАН“  2. „ГАЛЕБ“       3. „ЈЕДИНСТВО“ МВ. 
4. „РАНКОВАЦ“  5. „САВА“       6. „МЛАДОСТ“ Св. 
7. „РУДАР ДЦР“  8. „ЗАБЛАЋЕ“      9. „БОРАЦ БТГ“ 

                     10. „БОЈИЋ“            11. „МЛАДОСТ“ Сл. 
  
 



 

 

 СУСПЕНЗИЈА  тече од  03. 11. 2022. године. 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Због неизмирења обавезе на име уплате  чланарине за такмичење  
                                        за јесењи  део такмичарске 2022 / 2023. године у износу од   

                                                  6. 000, 00 динара, донета је Одлука као у диспозитиву. 
 

Уколико своје целокупне обавезе не измирите до ЧЕТВРТКА, (03. 11. 2022. 

године), од када вам и тече СУСПЕНЗИЈА, ваше утакмице  9. кола (05/06. 11. 2022. 
године)  неће  се играти, о чему ће бити обавештен противнички клуб и  службена лица. 

 

НАПОМЕНА:  Уплату извршити на рачун  број: 205 – 222167 – 74. 
                                          О измирењу својих обавеза дужни сте доставити доказ у  

       канцеларију ОФС Шабац  до ЧЕТВРТКА, 03. 11. 2022. године,  
       до  14, 00 часова. 

 
 

ПОУКА :  На донете Одлуке Такмичарско-дисциплинског комесара  може се  
                     уложити ЖАЛБА, Комисији за  жалбе  ГФС Шабац, у року од  8  

              (ОСАМ)  дана од дана добијања одлуке на мејл вашег клуба, 
        уз уплату таксе у износу од  4. 000, 00  динара на рачун  ГФС Шабац   

                    број : 205 – 222167 - 74. 
 
 

 
Техн. секретар,                                ТАКМИЧАРСКО-ДИСЦИПЛИНСКИ  
      КОМЕСАР, 

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


