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Службени билтен - 25 - 18        МЕЂУОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА  ГРУПА “ЈУГ”                                                                                                         
21. децембар 2016.године 

      

           Комесар за такмичење  Међуопштинске  фудбалске лиге Група “Југ”  је 21.децембра 
2016. године  разматрао доспеле материјале везане за такмичење у овој лиги и донео  
одговарајуће одлуке, које објављује у овом службеном билтену: 
 

2. Т а б е л а: 
 

1. ФК”Земљорадник” Стрижа 15  11 2 2  50  :  23      35 

2. ФК “Младост” Сикирица 15  11 1 3  33  :  20      34 

3. ФК “Јавор” Сладаја 15  10 1 4  46  :  29      31 

4. ФК “Омладинац” Шалудовац 15 9 1 5  36  :  29      28 

5. ФК “Рудар”  Стењевац 15 7 5 3  38  :  20      26 

6. ФК “Моравац 2015. Крушар 15 7 3 5  38  :  28      24 

  7. ФК “Борац 1805 “ Паљане”  15 6 4 5  26  :  21      22 

  8. ФК “Омладински” Параћин 15 6 4 4  20  :  14      21 (-1,1 без бодова) 

  9. ФК “Рудар” Сењски Рудник 15 5 5 5  19  :  18      20 

10. ФК “Шумадија”  Трешњевица 15 5 4 6  34  :  36      19 

11. ФК “Исток - 63”  Плана 15 4 6 5  27  :  20      18 

12. ФК “Раднички” Текија 15 3 3 9  23  :  55      12 

13. ФК “Напредак” Својново 15 4 1  10  23  :  42      11(-2) 

14. ФК “Моравац” Горње Видово 15 3 2  10  21  :  47      10(-1) 

15. ФК “Супска” Супска 15 2 4 9  17  :  32      10 

16. ФК “15.август 1950”  Ломница 15 2 2  10  21  :  38 7 (-1,1 без бодова)  
 

                                                                                               КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ  
                                                                                                      Мома Радуновић  с.р. 
 

      Дисциплински судија је 21.децембра 2016.године разматрао материјале везане изјаве 
играча против којих је покренут дисциплински поступактакмичење у Међуопштинској фудбалској 
лиги и донео одговарајуће одлуке које објављује у овом службеном билтену:  
 

1. Дисциплинске  мере: 
 

1.1. ФК “15.август 1950” из Ломнице због  учешћа играча и гледалаца овог клуба у 
нередима на утакмици ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је 
одиграна 13.11.2016. године у Ломници и прекида исте кажњава се забраном играња 4 (четири) 
првенствене утакмице на свом терену у Ломници на основу члана 64 Дисциплинског правилника 
ФС Србије a у складу са чланом 7 Дисциплинског правилника ФС Србије.  
Казна тече од 16.11.2016.године. 
 

Позива се ФК”15.август 1950” из Ломнице  да достави податке о терену на коме ће играти своје 
утакмице док је под казном. Терен мора да буде удаљен од Ломнице најмање 10 (десет) 
километара и мора да буде примљен за одигравање утакмица овог ранга такмичења. Такође 
треба доставити и писмену сагласност фудбалског клуба који је власник или корисник тог 
терена. Податке доставити најкасније до 01.марта 2017.године. 
 

1.2. ФК “15.август 1950” из Ломнице због  слабе организације утакмице ФК “15.август 1950” 
Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је одиграна 13.11.2016. године у Ломници кажњава 
се новчаном казном у износу од 10.000,оо (десет хиљада) динара  на основу члана 63 
Дисциплинског правилника ФС Србије a у складу са чланом 7 Дисциплинског правника ФС 
Србије. Казну уплатити на рачун ФСПО најкасније до 27.12.2016.године. 
 
 



 
1.3. Јеремић Раде, представник ФК “15.август 1950” из Ломнице, због  учешћа у нередима 
на утакмици ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је одиграна 
13.11.2016. године у Ломници и прекида исте кажњава се забраном обављања свих функција у 
фудбалском спорту у трајању од  6 (шест) месеци на  основу члана 61 Дисциплинског 
правилника ФС Србије.Казна тече од 16.11.2016.године. 
 

1.4.   Божић Предраг, тренер ФК”15.август 1950” из Ломнице због  учешћа у нередима на 
утакмици ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је одиграна 
13.11.2016. године у Ломници и прекида исте кажњава се забраном обављања свих функција у 
фудбалском спорту у трајању од  6 (шест) месеци на  основу члана 61 Дисциплинског 
правилника ФС Србије.Казна тече од 16.11.2016.године. 
 

1.5. Протић Сузан, комесар за безбедност ФК “15.август 1950” из Ломнице  због  учешћа у 
нередима на утакмици ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је 
одиграна 13.11.2016. године у Ломници и прекида исте кажњава се забраном обављања свих 
функција у фудбалском спорту у трајању од  6 (шест) месеци на  основу члана 61 
Дисциплинског правилника ФС Србије.Казна тече од 16.11.2016.године. 
 

1.6.  Вучковић Слађан (305) играч ФК “15.август 1950” из Ломнице због  учешћа у 
нередима на утакмици ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је 
одиграна 13.11.2016. године у Ломници и прекида исте, као и због наступа на утакмици ФК 
”Рудар” Сењски Рудник – ФК”15.август 1950” Ломница, која је одиграна 20.11.2016.године у 
Сењском Руднику  кажњава се јединственом казном забране играња свих утакмица у 
фудбалском спорту у трајању од  6 (шест) месеци на  основу члана 58  и члана 71 
Дисциплинског правилника ФС Србије.Казна тече од 16.11.2016.године. 
 

1.7. Калезић Немања (34), играч ФК “Омладински” из Параћина због  неспортског 
понашања на утакмици ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је 
одиграна 13.11.2016. године у Ломници. кажњава се забраном играња у трајању од 4 (четири) 
првенствене и КУП утакмикце на основу члана 54 Дисциплинског правилника ФС Србије. 
Казна тече од 16.11. 2016.године. 
 

1.8. ФК “Омладински” из Параћина због  кашњења на утакмицу ФК “15.август 1950” Ломница 
– ФК “Омладински” Параћин, која је одиграна 13.11.2016. године у Ломници кажњава се 
новчаном казном у износу од 10.000,оо (десет хиљада) динара  на основу члана 90 
Дисциплинског правилника ФС Србије. Казну уплатити на рачун ФСПО најкасније до 
27.12.2016.године. 
 

1.9. Милић Драган, делегат због занемаривања обавеза, Стефановић Александар, судија 
утакмице и Темељковски Марко, помоћни судија утакмице збо достављања 
контрадикторних изјава са утакмице ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” 
Параћин, која је одиграна 13.11.2016. године у Ломници кажњавају се забраном обављња 
дужности у трајању од 1 (један) месец на основу члана 90 Дисциплинског правилника ФС 
Србије. Казна тече од 30.11.206.године. 
 

1.10. Обуставља се дисциплински поступак против Станојевић Данијела (315), Милојевић 
Младена (324),  Ивковић Давида (625) играча ФК “15.август 1950” из Ломнице и  
Трифуновић Николе (1249) и  Милошевић Милоша (731) играча ФК “Омладински” из 
Параћина због недостатка доказа.  
 

1.11. ФК “Омладински” из Параћина због  наступа Вемић Николе (953), играча овог клуба 
на утакмици ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је одиграна 
13.11.2016. године у Ломници а имао је аутоматску забрану играња због изречене  четири 
опомене кажњава се одузимањем 1 (једног) позитивног бода на основу члана 71 Дисциплинског 
правилника ФС Србије. Казна тече од 16.11.206.године. 
 

1.12. Вемић Никола (953), играч ФК “Омладински” из Параћина због наступа на утакмици 
ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је одиграна 13.11.2016. године у 
Ломници а имао је аутоматску забрану играња због изречене  четири опомене. кажњава се 
забраном играња свих фудбалских утакмица у трајању од 2 (два) месеца на основу члана 71 
Дисциплинског правилника ФС Србије. Казна тече од 16.11. 2016.године. 



 
 
 

1.13. Трандафиловић Милош, представник  ФК “Омладински” из Параћина због наступа  
Вемић Николе на утакмици  ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је 
одиграна 13.11.2016. године у Ломници а имао је аутоматску забрану играња због изречене  
четири опомене. кажњава се забраном обављања свих функција у фудбалском спорту у 
трајању од 4 (четири) месеца на основу члана 71 Дисциплинског правилника ФС Србије.  
Казна тече од 16.11. 2016.године. 
 

1.14. ФК “15.август 1950” из Ломнице због  наступа Вучковић Слађана (305), играча овог 
клуба на утакмици  ФК “Рудар” Сењски Рудник - ФК “15.август 1950” Ломница, која је одиграна 
20.11.2016. године у Сењском Руднику а имао је аутоматску забрану играња због изречене  
парне опомене. кажњава се одузимањем једног позитивног бода на основу члана 71 
Дсциплинског правилника ФС Србије.Казна тече од 23.12.2016.године. 
 

1.15. Марјановић Љубиша, представник ФК “15.август 1950” из Ломнице због  наступа 
Вучковић Слађана (305), играча овог клуба на утакмици  ФК “Рудар” Сењски Рудник - ФК 
“15.август 1950” Ломница, која је одиграна 20.11.2016. године у Сењском Руднику а имао је 
аутоматску забрану играња због изречене  парне опомене. кажњава се забраном обављања 
свих функција у фудбалском спорту у трајању од 4 (четири) месеца на основу члана 71 
Дисциплинског правилника ФС Србије. Казна тече од 23.11. 2016.године. 
 

Правна поука: За све напред изречене казне незадовољна страна има право  
жалбе Комисији за жалбе ФСПО у року од осам дана од дана пријема билтена.   
 
 

                                                                                                            ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА 
    Станојловић Зоран с.р  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.9. Калезић Немања (34), играч ФК “Омладински” из Параћина због  непристојног 
понашања на утакмици ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је 
одиграна 13.11.2016. године у Ломници кажњава се забраном играња свих фудбалских 
утакмица  у трајању од  ____ месеци на основу члана 84 Дисциплинског правилника ФС 
Србије.Казна тече од _____.. 
. 
 
1.10. ФК “Омладински” из Параћина због  наступа Вемић Николе (953), играча овог клуба 
на утакмици ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је одиграна 
13.11.2016. године у Ломници а имао је аутоматску забрану играња због изречене  четири 
опомене кажњава се одузимањем 1 (једног) позитивног бода на основу члана 71 Дисциплинског 
правилнка ФС Србије. Казн атече од 30.11.206.године. 
 
1.11. Вемић Никола (953), играч ФК “Омладински” из Параћина због наступа на утакмици 
ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је одиграна 13.11.2016. године у 
Ломници а имао је аутоматску забрану играња због изречене  четири опомене. кажњава се 
забраном играња свих фудбалских утакмица у трајању од 2 (два) месеца на основу члана 71 
Дисциплинског правилника ФС Србије. Казна тече од 30.11.2016.године. 
 

1.12. Трандафиловић Милош, представник  ФК “Омладински” из Параћина због наступа  
Вемић Николе на утакмици  ФК “15.август 1950” Ломница – ФК “Омладински” Параћин, која је 
одиграна 13.11.2016. године у Ломници а имао је аутоматску забрану играња због изречене  
четири опомене кажњава се забраном обављања свих функција у фудбалском спорту у трајању 
од 4 (четири) месеца на основу члана 71 Дисциплинског правилника ФС Србије.  
Казна тече од 30.11.2016.године. 
 
 

Правна поука: За све напред изречене казне незадовољна страна има право  
жалбе Комисији за жалбе ФСПО у року од осам дана од дана пријема билтена.   
 
 

                                                                                                            ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА 
    Станојловић Зоран с.р  

 
 

                                                                                                                            


