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Регистрација утакмица 22. кола
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3.

Одлуке комесара за такмичење

рб

Одлука

1.




ФК “Омладинац“ (Нови Бановци) утакмице као домаћин у такмичарској 2020./21.
сезони играће у Белегишу.
СК “'Тиса“ (Адорјан) утакмице као домаћин у такмичарској 2020/21. сезони играће у
Кањижи.

4.

Одлуке дисциплинског судије

рб

Одлука

1.

Кажњава се ФК''БАЧКА 1901“ из Суботице новчаном казном у износу од 200.000,00
динара (словима: двестахиљада динара) због прекршаја из члана 68а став 1 Правилника о
изменама и допунама дисциплинског правилника ФСС, тачније напуштања терена играча
овог клуба у току трајања утакмице 20. кола СЛВ и прекида меча ОМЛАДИНАЦ“ ФК''БАЧКА 1901'' одигране 06. 03. 2021. године у Новим Бановцима.

2.

Кажњава се Срдић Дејан , шефа стручног штаба ФК''БАЧКА 1901“ из Суботице забраном
вршења тренерског посла у трајању од 6 месеци због повлачења своје екипе са терена и
прекида меча у трајању од 10 минута одласком у свлачионицу у току трајања утакмице 20.
кола СЛВ ФК'' ОМЛАДИНАЦ“ - ФК''БАЧКА 1901'' одигране 06. 03. 2021 у Новим Бановцима.

3.

Новаковић Мирослав, представник клуба ФК''1. МАЈ'' кажњава се новчаном казном у
износу од 6.000,00 динара. На основу изјаве Новаковић Мирослава представника клуба
ФК''1. МАЈ'' и извештаја делегата Момчиловић Зорана са првенствене утакмице 23. кола
Српске фудбалске лиге Војводине између ФК „РАДНИЧКИ ЗРЕЊАНИН“ - ФК“ 1. МАЈ“
одигране 20. 03. 2021. године у Зрењнину Новаковић Мирослав, представник клуба ФК''1.
МАЈ' је искључен са утакмице због неспортског понашања, односно коришћења
непристојних, увредљивих и погрдних речи.

4.

Јокановић Слободан, шеф стручног штаба ФК''СЛОГА'' кажњава се новчаном казном у
износу од 10.000,00 динара. На основу изјаве Јокановић Слободана шефa стручног штаба
ФК''СЛОГА'' и извештаја делегата Родеан Маријана, као и извештаја судија са утакмице
Пјевац Душана, Рађен Предрага, Грујић Марка и Димовски Марка са првенствене утакмице
23. кола Српске фудбалске лиге Војводине између ФК „СЛОГА“ - ФК“ ОМЛАДИНАЦ“
одигране 20. 03. 2021. године у Чонопљи Јокановић Слободан, шеф стручног штаба
ФК''СЛОГА'', је искључен са утакмице због неспортског понашања односно коришћења
непристојних, увредљивих и погрдних речи. На основу предметних извештаја утврђено је
да Јокановиоћ Слободан после искључења није хтео одмах да по протоколу напусти
утакмицу, а после утакмице је и вербално вређао судије.
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5.

6.

7.

8.

5.
1.

Покреће се дисциплински поступак против ФК „СЛОГА“ Чонопља због дешавања за
време и после фудбалске утакмице 23. кола СЛВ ФК''СЛОГА''Чонопља ФК''ОМЛАДИНАЦ'' Нови Бановци одигране 20. 03. 2021 у Чонопљи, односно слабе
организације меча као и не придржавања епидемиолошких мера.
Суспендује се стадион ФК „СЛОГА“ Чонопља до окончања поступка.
Позива се ФК „СЛОГА“ Чонопља да у року од 8 дана достави писану изјаву Фудбалском
савезу Војводине и изјасни се на наводе који им се стављају на терет.
У случају недостављања изјаве у остављеном року од стране ФК''СЛОГА“ из Чонопље
смтраће се као да је изјава достављена, а све у складу са чланом 129 Дисциплинског
правилника ФС Србије.
Ребић Марко играч ФК''СЛОГА“ Чонопља кажњава се забраном играња на 2 (две)
првенствене-куп утакмице. На основу извештаја са утакмице делегата Родеан Марјана , на
утакмици 23. кола СЛВ ФК „СЛОГА“ - ФК“ ОМЛАДИНАЦ“ одигране 20. 03. 2021. године у
Чонопљи овлашћених чланом 127. ДП ФСС, покренут је дисциплински поступак против
Ребић Марка играча ФК''СЛОГА'' који је у 68. минуту утакмице искључен због коришћења
непристојних, увредљивих и погрдних речи.
Казна почиње да тече од 21.03.2021.године.
Бјелица Никола, играч ФК''РАДНИЧКИ ЗРЕЊАНИН'' кажњава се забраном играња на 1
(једној) првенственој-куп утакмице. На основу извештаја са првенствене утакмице 23. кола
Српске фудбалске лиге Војводине ФК''РАДНИЧКИ ЗРЕЊАНИН'' - ФК „1. МАЈ“ одигране 20.
03. 2021. године, кажњени играч је искључен због два жута картона. Ценећи наводе из
извештаја делегата и изјаве кажњеног играча и применом чланова 18-22 и члана 52
Дисциплинског правилника ФС Србије (Службени лист ФСС ''Фудбал'' ванредни број 3. од
15.06.2017. године) играча следује аутоматска суспензија забраном играња на 1 (једној)
првенственој-куп утакмице.
Казна почиње да тече од 21.03.2021. године.
КАЖЊАВА СЕ ФК „КОЗАРА“ (Банатско Велико Село) новчаном казном у износу од
10.000,00 динара (словима: десетхиљада динара) због прекршаја из члана 53.
Дисциплинског правилника ФСС учињеног изрицањем 5 (пет) жутих картона играчима овог
клуба на првенственој утакмици 23. кола Српске лиге ВОЈВОДИНА између ФК „Динамо
1945“ (Панчево) и ФК „КОЗАРА“ (Банатско Велико Село) одигране 20. марта 2021. године у
Панчеву.

Обавештења
Подсећају се клубови да имају обавезу да у што краћем року доставе снимке утакмица.
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