
 
 
ГРАДСКИ  ФУДБАЛСКИ  САВЕЗ  
Број : 14 

 Датум: 28. 12. 2022. године 

 Ш  А  Б  А  Ц   
      

ПРЕДМЕТ: ОДЛУКЕ  ТАКМИЧАРСКО ДИСЦИПЛИНСКОГ КОМЕСАРА 
 

ПОКРЕТАЊЕ  ПОСТУПКА 
 

1. На основу члана 127, а у вези са чланом 95 ДП ФСС покреће се 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК против ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ (Шабац). 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

     Одлуком ТАКМИЧАРСКО - ДИСЦИПЛИНСКОГ КОМЕСАРА (број 11, од 
14. 11. 2022. године), наложено вам је да у року од 8 (осам) дана измирите 
финансијске обавезе према ГФС Шабац на име чланарине за такмичење 
за јесењи део такмичарске 2022/23. године и службеним лицима са 
наведених утакмица. 
     Како нисте у остављеном року испунили своје финансијске обавезе, 
донета је Одлука као у диспозитиву. 
 Дужни сте у року од 48 сати доставити писмену изјаву на мејл ГФС 
Шабац о разлогу неизмирења обавеза. 
 

ЗАБРАНА РЕГИСТРАЦИЈА  ИГРАЧА 
 

1. ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ“ (Шабац), кажњава на основу члана 95   
ДП ФСС забраном регистрације (трансфера) нових играча свих узраста 
у трајању од 3 (три) месеца. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Како нисте измирили финансијске обавезе на име чланарине за  
      такмичење за јесењи део такмичарске 2022/23. године и службеним   
      лицима са утакмица против ФК „ЦУЉКОВИЋ“ и ФК „СЛОГА“ (Д) у  
      укупном износу од 15. 100, 00 динара, донета је Одлука као у  
      диспозитиву. 

 

2. ФК „ЈЕДИНСТВО“ (М. Врањска), кажњава на основу члана 95   
ДП ФСС забраном регистрације (трансфера) нових играча свих узраста 
у трајању од 3 (три) месеца. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Како нисте измирили финансијске обавезе службеним лицима са  
      утакмица против ФК „ЗАБЛАЋЕ“, у износу од 7. 000, 00 динара, донета  
      је Одлука као у диспозитиву. 

 

3. ФК „МЕТЛИЋ“ (Метлић), кажњава на основу члана 95  ДП ФСС 
забраном регистрације (трансфера) нових играча свих узраста у 
трајању од 3 (три) месеца. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Како нисте измирили финансијске обавезе службеним лицима   
      у износу од 5. 500, 00 динара, донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
 

Техн. секретар,                                ТАКМИЧАРСКО-ДИСЦИПЛИНСКИ  
      КОМЕСАР, 

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


