
 

 

ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ СРПСКЕ ЛИГЕ БЕОГРАД 

- Седница одржана 17.03.2023.година.- 

 

КАЖЊАВАЈУ СЕ: 

-  Због прекршаја из члана 53 у вези са чланом 43 ДП ФСС кажњава се ФК ''УШЋЕ НОВИ 

БЕОГРАД''  због пет опомена (поновљен прекршај) на утакмици 17 кола новчаном казном у 

износу од 6.000 динара. 

- Због прекршаја из члана 63 у вези са чланом 54 ДП ФСС кажњава се ФК ''СИНЂЕЛИЋ'' због 

неспортског понашања овлашћеног представника клуба Марка Максимовића, због чега 

је и организација утакмице оцењена слабом оценом, новчаном казном у износу од 10.000 

динара. 

 

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ ЗОНСКЕ ЛИГЕ БЕОГРАД 

- Седница одржана 14.03.2023. године.- 

 

КАЖЊАВАЈУ СЕ: 

- Петровић Филип, члан ФК ''КОСМАЈ''  са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54 ДП 
ФСС. 
- Лутовац Алекса,  члан ФК ''БАРАЈЕВО'' са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54 
ДП ФСС. 
- Николић Милан, члан ФК ''БОЛЕЧ'' са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54 ДП 
ФСС. 
- Арамбашић Стефан,  члан ФК ''ЛЕШТАНЕ'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по 
члану 54 и 22 ДП ФСС. 
 
-  Због прекршаја из члана 54 ДП ФСС кажњава се ФК ''НАПРЕДАК'' (М) новчаном казном у 
износу од 20.000 динара  - неспортско понашање и искључење тренера Грчић Драгана – 
више пута поновљен прекршај. 
 
-  Због прекршаја из члана 54 ДП ФСС кажњава се ФК ''ЛЕШТАНЕ''  новчаном казном у 
износу од 5.000 динара  - неспортско понашање и искључење Комесара за безбедност 
Радослава Урошевића. 
 
-  Због прекршаја из члана 54 ДП ФСС кажњава се ФК ''СРЕМЧИЦА''  новчаном казном у 
износу од 5.000 динара  - неспортско понашање и искључење тренера Мирослава 
Шиканића. 
 
- Због  прекршаја из члана 53 ДП ФСС у 16 колу кажњавају се: 
 
 ФК ''КОМГРАП''  - 6.000 динара (пет опомена трећи пут) 



 ФК ''НАПРЕДАК'' – 3.000 динара (пет опомена) 
 ФК ''СРЕМЧИЦА'' – 4.000 динара (пет опомена други пут) 
 ФК ''ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ММЛ'' – 6.000 динара (пет опомена трећи пут) 
 
 

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ЛИГЕ ГРУПА ''А'', ''Б'' И ''Ц'' 

- Седница одржана 14.03.2023. године.- 

 

 

КАЖЊАВАЈУ СЕ: 

 

- Стојановић Михајло, члан ФК ''БСК 1926'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по 

члану 54 ДП ФСС. 

 

- Због прекршаја из члана 53 ДП ФСС у 14  колу кажњавају се: 

 

  ФК ''ШУМАДИЈА'' (Ш) – 15.000 динара (пет опомена поновљен прекршај четврти пут) 

  ФК ''РАДНИЧКИ'' (Р) – 5.000 динара (пет опомена поновљен прекршај други пут) 

  ФК ''КРТИНСКА'' – 3.000 динара (пет опомена) 

 

Опомиње се  по члану 63/91 ДП ФСС СФУ РОЈКОВАЦ јер овлашћени представник клуба 

није био присутан на клупи него у публици. 

 

 

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ МЕЂУОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА ''А'', ''Б'' И ОЛ 

БАРАЈЕВО 

- Седница одржана 15.03.2023. године.- 

 

КАЖЊАВАЈУ СЕ: 

- Васић Душан, члан ФК ''ПАЛИЛУЛАЦ'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по члану 

22 ДП ФСС. 

- Због прекршаја из члана 54 ДП ФСС кажњава се тренер ФК ''БРАВО'' Петровић Ђорђе 

забраном вршења функције у фудбалском спорту у трајању од 3 (три) утакмице. 

- Због прекршаја из члана 63 ДП ФСС кажњава се ФК ''РЕКРЕАТИВО 011'' новчаном казном 

у износу од 5.000 динара – слаба организација утакмице 14 кола РЕКРЕАТИВО 011 – 

ВЕЛИКА МОШТАНИЦА  (улазак навијача у терен). 

- Опомиње се ФК ''РАКОВИЦА'' због пропуста  у организацији утакмице 14 кола РАКОВИЦА 

– СВЕТИ СТЕФАН (паљење пиротехничких средстава). 

 


