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СЕКРЕТАРИЈАТ ИО ФСВ        
Број : 211-6/2020 
Нови Сад, 30.07.2020. године 
 

 На основу члана 78. Статута Фудбалског савеза Војводине, а у складу са одредбама 
Дисциплинског правилника ФС Србије (Службени лист ФСС ''Фудбал'', ванредни број 3. од 
15.06.2017. године) и Одлукaма Извршног одбора ФС Србије о висини новчаних казни које се 
могу изрећи клубовима, играчима, тренерима, судијама и другим спортским радницима, 
Секретаријат Извршног одбора ФС Војводине на седници одржаној 30. јула 2020. године 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НОВЧАНИХ КАЗНИ КОЈЕ СЕ МОГУ ИЗРЕЋИ КЛУБОВИМА, ИГРАЧИМА, 

ТРЕНЕРИМА,СУДИЈАМА И ДРУГИМ СПОРТСКИМ РАДНИЦИМА У ТАКМИЧАРСКОЈ 2020/2021  
 

 

Члан 1. 
У вези изрицања казни из члана 53. Дисциплинског правилника ФС Србије у складу са 

одлукама Извршног одбора ФС Србије: 
Износи новчаних казни који се могу изрећи клубовима износе 
- за клубове Српске лиге од 5.000,00 до 250.000,00 динара 
- за клубове нижих лига од 3.000,00 до 100.000,00 динара 

 

 Износи новчаних казни који се могу изрећи играчима, тренерима, судијама и другим 
спортским радницима износе : 

- за Српску лигу од 3.000,00 до 150.000,00 динара 
- за ниже лиге од 2.000,00 до 25.000,00 динара 

 

Члан 2. 
 Утврђује се износ новчаних казни које се могу изрећи фудбалским клубовима који изврше 
дисциплински прекршај из члана 83. Дисциплинског правилника ФСС у распону од 1.000.000,00 
до 10.000.000,00 динара. 
 

Члан 3. 
 Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се клуб Српске лиге Војводине у чијем 
тиму на истој утакмици буде опоменуто најмање 5 играча или три играча буду искључена. За 
сваки следећи жути картон на истој утакмици додаје се казна од 2.000,00 динара. 
 

Члан 4. 
 Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се клуб Војвођанске фудбалске лиге чијем 
тиму на истој утакмици буде опоменуто најмање 5 играча или три играча биду искључена. За 
сваки следећи картон на истој утакмици додаје се казна од 1.000,00 динара. 
 

Члан 5. 
 Евиденцију картона добијених на једној утакмици дужни су да воде клуб и такмичарски 
орган ФС Војводине. 
 За примену ове Одлуке надлежан је Дисциплински судија одговарајуће лиге. 
 

Члан 6. 
 За све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се одговарајући прописи ФС 
Србије. 
 

Чан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

         Председник ФС Војводине 

                  Драган Симовић,с.р. 


