
 

 

ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ СРПСКЕ ЛИГЕ БЕОГРАД 

- Седница одржана 23.03.2023. године.- 

 

КАЖЊАВАЈУ СЕ: 

- Јованчић Дамјан, члан ФК ''ТОРЛАК'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по члану 

22 ДП ФСС. 

- Лекић Матија, члан ФК ''БРОДАРАЦ'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по члану 

22 ДП ФСС. 

- Иванић Ненад, члан ФК ''РАДНИЧКИ'' (О) са 1 (једном) утакмицом забране играња по 

члану 22 ДП ФСС. 

- Милојевић Марко, члан ФК ''СИНЂЕЛИЋ'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по 

члану 18 и 54 ДП ФСС. 

- Раонић Иван, члан ФК ''РАДНИЧКИ'' (О) са 1 (једном) утакмицом забране играња по 

члану 54 ДП ФСС. 

- Због прекршаја из члана 53 у вези са чланом 43 ДП ФСС у 18 колу кажњавају се: 

ФК ''УШЋЕ НОВИ БЕОГРАД'' – 8.000 динара (пет опомена поновљен прекршај) 

ФК ''ПРВА ИСКРА'' – 10.000 динара (пет опомена поновљен прекршај) 

 

- Због прекршаја из члана 54 ДП ФСС кажњава се ФК ''РАДНИЧКИ'' (О) новчаном казном у 

износу од 10.000 динара због неспортског понашања и искључења тренера Саше 

Стојадиновића на утакмици 18 кола РАДНИЧКИ (О) – ПРВА ИСКРА. 

- Због прекршаја из члана  63 ДП ФСС у вези са чланом 17 став 1 алинеја 13 Пропозициија 

за такмичење Српске лиге новчаном казном у износу од 20.000 динара кажњава се ФК 

''РАДНИЧКИ'' (О) – слаба организација утакмице 18 кола РАДНИЧКИ – ПРВА ИСКРА 

(неадекватно обезбеђен рестриктивни простор, непредузимање мера и поред довољног 

броја ангажованих редара). 

-  Кажњава се ФК ''РАДНИЧКИ'' (О) забраном одигравања 1 (једне) утакмице без 

присуства  публике сходно члану 64 ДП ФСС у вези са чланом 17 Пропозиција за 

такмичење Српске лиге 

- Због пекршаја из члана 54 а у вези са чланом 23 ДП ФСС учињеног на утакмици 17 кола 

БАСК ТЕК – ОФК БЕОГРАД кажњава се члан управе (подпредседник) ФК ''БАСК ТЕК'' Ненад 

Пауновић забраном вршења свих функција у фудбалском спорту у трајању од 6 (шест) 

месеци. 

- Због прекршаја из члана 63 ДП ФСС у  вези са чланом 17 став 1 алинеја 13) Пропозиција за 

првенство Српске лиге за такмичарску сезону 2022/2023 у 17 колу на утакмици БАСК ТЕК – 



ОФК БЕОГРАД кажњава се ФК ''БАСК ТЕК'' новчаном казном у износу од 50.000 динара – 

слаба организација утакмице.  

 

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ ЗОНСКЕ ЛИГЕ БЕОГРАД 

- Седница одржана  22.03.2023. године.- 
 
 
КАЖЊАВАЈУ СЕ: 
 
- Белаћевић Угљеша, члан ФК ''ШУШЊАР'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по 
члану 54 и 22 ДП ФСС. 
 
- Због прекршаја из члана 54 ДП ФСС кажњава се ФК ''НАПРЕДАК'' новчаном казном у 
износу од 8.000 динара због искључења представника клуба Мушицки Илије на утакмици 
17 кола. 
 
- Због прекршаја из члана 64 ДП ФСС кажњава се ФК ''ШУШЊАР'' новчаном казном у 
износу од 15.000 динара  због вређања службених лица од стране руководства клуба на 
утакмици 17 кола. 

 

 

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

-  Седница одржана 22.03.2023. године.- 

 

КАЖЊАВАЈУ СЕ: 

 

- Аничић Страхиња, члан ФК ''УМКА'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по члану 

54/22 ДП ФСС. 

- Крцуновић Александар, члан ФК ''ВИНЧА'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по 

члану 54%22 ДП ФСС. 

- Кнежевић Иван, члан ФК ''ВРЧИН'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по члану 

54/22 ДП ФСС. 

- Јеринић Милош, члан ОФК ''ЗАБРЕЖЈЕ''  са 2 (две) утакмице забране играња по члану 

54/22 ДП ФСС. 

-  Мирковић Дејан, члан ФК ''ВИС'' са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54/22 ДП 

ФСС. 

- Митровић Немања, члан ФК ''ВИС'' са 3 (три) утакмице забране играња по члану 54/22 

ДП ФСС. 

 

- Због прекршаја из члана 53 ДП ФСС у 15 колу кажњавају се: 

 

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

  ФК ''РОЈКОВАЦ'' – 15.000 динара (пет опомена четврти пут) 

 



-  Због прекршаја из члана 9/63/64 ДП ФСС у 14 колу на утакмици ВРАНИЋ – БСК 1926 

кажњава се ФК ''ВРАНИЋ'' новчаном казном у износу од 5.000 динара,  пропусти у раду 

редарске службе због чега је судија два пута прекидао игру. Први пут да опомене 

Комесара за безбедност, други пут да би искључио редара који је вређао помоћног судију. 

 

- Због прекршаја из члана 91 ДП ФСС кажњава се ФК ''ВИС'' новчаном казном у износу од 

3.000 динара.јер су искључени играчи одбили да напишу изјаве поводом искључења. 

 

- Због прекршаја из члана 91 ДП ФСС кажњава се ФК ''ВИНЧА'' новчаном казном у износу 

од 3.000 динара јер искључени играч није хтео да напише изјаву поводом искључења. 

 

 

- Због прекршаја из члана 90 ДП ФСС кажњава се ФК ''БРАТСТВО'' новчаном казном у 

износу од 8.000 динара, јер нису имали тренера на утакмици 15 кола (поновљен 

прекршај). 

 

-  Због прекршаја из члана 79/91/114 ДП ФСС кажњава се делегат Симић Срђан забраном 

вршења свих дужности у организацији ФСБ  у трајању од 2 (два) месеца због пропуста у 

вршењу делегатске дужности на утакмици 14 кола ВРАНИЋ – БСК 1926. 

 

 

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

БАРАЈЕВО 

- Седница одржана 22.03.2023. године – 

КАЖЊАВАЈУ СЕ: 

- Јанковић Стефан, члан ФК ''НОВИ БЕОГРАД'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по 

члану 54 ДП ФСС. 

- Шарчевић Марко, члан ФК ''ВЕЛИКА МОШТАНИЦА'' са 2 (две) утакмице забране играња 

по члану  54 ДП ФСС. 

- Димитров Алекса, члан ФК ''МИЉАКОВАЦ'' са 3 (три) утакмице забране  играња по члану 

54 ДП ФСС. 

-  Срђеновић Никола, члан ФК '’13 МАЈ ЗЕМУН'' са  3 (три) утакмице забране играња по 

члану 54 ДП ФСС. 

-  Новаков Александар, члан ФК ''ДЕДИЊЕ БГД'' са 1 (једном) утакмицом забране играња 

по члану 54 ДП ФСС. 

- Бајрами Авдуш, члан ФК ''ШУМАДИНАЦ'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по 

члану 22 ДП ФСС. 

- Петровић Немања, члан ФК ''БОРАЦ 1923'' са 1 (једном) утакмицом забране играња по 

члану 22 ДП ФСС. 



- Рамановић Стефан, члан ФК ''РЕСНИК'' са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54 

ДП ФСС. 

- Због прекршаја из члана 63 ДП ФСС у 15 колу на утакмици ФК ''МИЉАКОВАЦ'' – ФК '’13 

МАЈ ЗЕМУН''  новчаном казном у износу од 10.000 динара кажњава се ФК ''МИЉАКОВАЦ'' 

– слаба организација утакмице (недовољан број редара, необезбеђен пут службеним 

лицима). 

- Опомиње се ФК ''СВЕТИ СТЕФАН због ситних пропуста у организацији утакмице 15 кола 

по члану 63 ДП ФСС. 

- Због прекршаја из члана 53 ДП ФСС у 15 колу кажњавају се: 

  ФК ''ЛУГ 2020'' – 3.000 динара (осам опомена) 

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

 

 

 

 

НАПОМЕНА:   

Клубови Српске лиге су у обавези да своје новчане казне из 16 и 17 кола измире 

најкасније до уторка 28.03.2023.године. 

Клубови Зонске лиге (16 коло), Прве београдске лиге (14 коло) и Међуопштинске лиге 

(14 коло) су у обавези да своје новчане казне измире најкасније до уторка 

28.03.2023.године.  


