
 
 
 
ГРАДСКИ  ФУДБАЛСКИ  САВЕЗ 
 

 Број : 10 
 

 Датум: 09. 11. 2022. године 
 

 Ш  А  Б  А  Ц   
      

ПРЕДМЕТ: ОДЛУКЕ  ТАКМИЧАРСКО ДИСЦИПЛИНСКОГ КОМЕСАРА 
 
 

1. ПРЕКИНУТА утакмица 9. кола СФУ „ГАЛЕБ 1984“ -  ФК „САВА“ (Мрђеновац),  
региструје се на основу члана  50. ТП ФСС, до тада постигнутим резултатом 5 : 0  
у корист СФУ „ГАЛЕБ 1984“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Утакмица je прекинута у 76. минуту при резултату 5 : 0, јер је екипа гостију остала са 
недовољним бројем играча, те је сходно ТП ФСС донета Одлука као у диспозитиву. 

 

2. ФК „БОЈИЋ“ (Бојић), 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 
9. кола ФК „БОЈИЋ“  – ФК „РАНКОВАЦ“ (Накучани). 

 

3. СФУ „РУДАР ДЦР“ (Д. Црниљево), 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 пљувања помоћног судије и искључења НН лица са 
клупе за резервне играче  на утакмици 9. кола СФУ „РУДАР ДЦР“  
(Д. Црниљево) - ФК „МЛАДОСТ“ (Свилеува), а као последица схватања 
дисциплинског органа да је клуб одговоран за понашање својих 
службених лица на утакмици. 

 

4. РАДИШИЋ НИКОЛА, играч ФК „БОЈИЋ“, кажњава се на основу члана 54. 
ДП ФСС забраном играња 2 (две) утакмице. 
Искључен због упућивања погрдних и увредљивих речи судији утакмице. 

 

5. ПАЈИЋ АЛЕКСАНДАР, играч СФУ „РУДАР ДЦР“, кажњава се на основу 
члана 54. ДП ФСС забраном играња 4 (четири) утакмице. 
Искључен као резервни играч због псовања  и вређања судије утакмице, а 
по искључењу наставио са недоличним понашањем. 

 
6. ЈУРИШИЋ БОГДАН, играч ФК „МЛАДОСТ“ (Свилеува), кажњава се на 

основу члана 54. ДП ФСС забраном играња 1 (једне) утакмице. 
Искључен због два жута картона. 

 
 
 
 



 
 
 

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.   

 
 


