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И З В Е Ш Т А Ј 
 

1. УВОДНИ  ДЕО 
  

 Јесењи  део првенства такмичарске  2019 / 2020. године  требало је да почне у 

суботу 24. 08. 2018. године, а  завршен у недељу 03. 11. 2019. године, одигравањем 

утакмица  11. кола.Али како се на Конференцији клубова пре извлачења такмичарских 

бројева представник ФК „ДРАГОЈЕВЦА“ Предраг Мијатовић се изјаснио да његова 

екипа неће учествовати у новом првенству, јер нема довољан број играча за такмичење, 

што због одласка из клуба што због одласка на рад у иностранство, а и нема 

заинтересованих  да воде екипу,јер досадашњи председник клуба Раденко Богдановић 

му је као секретару клуба предао печат и не жели више да води клуб. 

Констатовано је да ће лига имати 12 учесника од којих ФК „БЕЛПОС“ и ФК 

„СПАРТА“ ће своје утакмице играти СУБОТОМ, а остале екипе НЕДЕЉОМ пре 

подне.У сваком колу играће се једна утакмица НЕДЕЉОМ ПО ПОДНЕ и свака екипа 

ће бити заступљена. 

Извршни одбор је на Седници одржаној 20.08.2019 године једногланом одлуком 

присутних чланова прихватио  Захтев ФК „ДРАГОЈЕВЦА“ бр.98/19 од 20.08.2019 

године и уврстио га  у такмичење ОФЛ „ВЛАДИМИРЦИ“ за такмичарску 2019/2020 

годину. 

Одлажен је почетак првенства за 7.дана и исто почиње 31.08/01.09.2019 године, а 

завршава се одигравањем  утакмица 13.кола 24.11.2015.године. 

 ФК „ДРАГОЈЕВЦУ“ се даје такмичарски број 13 и направиће се нов распоред 

који ће благовремено бити достављен председницима клубова.Уколико клубови не 

прихвате ово решење заказати Конференцију клубова за ЧЕТВРТАК 22.08.2019 године 

у Владимирцима са почетком у 19,3о часова, где ће бити извучени нови такмичарски 

бројеви. 

 Канцеларија савеза је урадила нов распоред који су прихватили представници 

клубова и првенство је коначно почело. 
 

2. ТАКМИЧАРСКИ  ДЕО 
 

 Јесењи део је почело 13 клубова,а завршило 12  клубова. 

 

• ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“(Драгојевац), је на основу члана 52. и 53. ТП ФСС, 
брисан се из такмичења  а  његове до сада одигране утакмице сматраће      се 
као да нису одигране.       

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“ (Драгојевац) није својом кривицом одиграо 2 (две)    

утакмице, и то у 5. колу против ФК „МЛАДОСТ 2013“ у Јазовнику и у 6.колу против      

ФК „ВЕРКА“(Суво Село) у Драгојевцу,па  је сходно  ТП ФСС донета Одлука као у 

диспозитиву. 

„Сматра се да је клуб одуста од такмичења, ако својом кривицом није 

одиграо две утакмице у току такмичења  у истој такмичарској сезони, и обе су 

регистроване службеним резултатом 3:0 (пар- форфе)“ у крист противничког 

клуба. 



• На основу члана 54. ТП ФСС и члана 70. ДП ФСС кажњава се           

ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“ из Драгојевца искључењем из будућих 

такмичења у трајању од две такмичарске сезоне. 

 

Није одиграно ПЕТ (5) утакмице 

 

1. Утакмица 1.кола ФК „БЕЛПОС“(Белотић):ФК „МЛАДОСТ“(Звезд) није 

играна, јер у време предвиђено за одигравање утакмице није се појавила 

гостујућа екипа, па је  сходно члану 47.ТП ФСС утакмица регистрована са 

3:0(пар-форфе) у корист ФК „БЕЛПОС“ из Белотића. 

 

 

2. Утакмица 5.кола ФК„МЛАДОСТ 2013“:ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“ 

није играна, јер у време предвиђено за одигравање утакмице екипа гостију се 

неоправдано није појавилана терену у Јазовнику, па је  сходно члану 47.ТП ФСС 

утакмица регистрована са 3:0(пар-форфе) у корист ФК „МЛАДОСТ 2013“ из 

Јазовника. 

 

 

3. Утакмица 6.кола ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“: ФК„ВЕРКО“ није играна, јер у време 

предвиђено за одигравање утакмице екипа домаћих се неоправдано није појавила 

на терену у Драгојевцу, нити је своје непојављивање оправдала, па је  сходно 

члану 47.ТП ФСС утакмица регистрована са 3:0(пар-форфе) у корист ФК 

„ВЕРКА“ из Сувог Села. 

 

4. Утакмица 10. кола ФК“БЕЛПОС“-ФК „МЛАДОСТ 2013“(Јазовник)  није 

играна јер се ФК“МЛАДОСТ 2013“ није појавио у Белотићу  у време заказано за 

почетак сусрета из неоправданих разлога.Иста је на основу чл.47. ТП ФСС, 

регистрована службеним резултатом 3:0 у корист ФК“БЕЛПОС“ (Белотић). 

 

5. Утакмица12.кола ФК „БЕЛПОС“:ФК „ТОРПЕДО“(Лојанице) није играна, јер 

у време предвиђено за одигравање утакмице није се појавила гостујућа екипа, па 

је  сходно члану 47.ТП ФСС утакмица регистрована са 3:0(пар-форфе) у корист 

ФК „БЕЛПОС“ из Белотића. 

 

 

Прекинутео  је ШЕСТ(6)  утакмица: 

 

1. ФК*ПЕТРОВАЦ-74* (Кујавица):ФК*ДРАСГОЈЕВАЦ*, 

       утакмица 71. кола, прекинута је у 33 минуту, при резултату  

      6:0  због недовљног броја играча ФК „ДРАГОЈЕВЦА“(екипа 

      због повреде играча остала са 6.играча) 

      Утакмица је, на основу  члана  47.  ТП ФСС, регистрована је 

службеним резултатом 6:0у корист ФК *ПЕТРОВАЦ-74*. 

 

 

2. ФК*МЛАДОСТ 2013* (Јазовник):ФК*ПОЛЕТ* (Јаловик), 

       утакмица 3. кола, прекинута је у 77 минуту, при резултату  

        0 :3  због недовљног броја играча ФК „МЛАДОСТ 2013“ (екипа 

      због и повреда остала са 6.играча) 



 

Утакмица је, на основу  члана  47.  ТП ФСС, регистрована је 

постигнутим резултатом 3:0 у корист ФК *ПОЛЕТ*(Јаловик). 

 

 

3. ФК*СПАРТА*(Каона):ФК*МЛАДОСТ*(Звезд), 

       утакмица 8. кола, прекинута је у 33 минуту, при резултату  

       0:0  због недовљног броја играча ФК „МЛАДОСТ“ из Звезда 

       (екипазбог повреде играча остала са 6.играча) 

      Утакмица је, на основу  члана  47.  ТП ФСС, регистрована је 

      службеним резултатом 3:0у корист ФК *СПАРТА*(Каона). 

 

 

4. ФК*СЛОГА 1949* (Матијевац):ФК*МЛАДОСТ 2013* (Јазовник), 

       утакмица 8. кола, прекинута је у 54 минуту, при резултату  

        7 : 0  због недовљног броја играча ФК „МЛАДОСТ 2013“(екипа 

      због повреда остала са 6.играча) 

      Утакмица је, на основу  члана  47.  ТП ФСС, регистрована је 

      постигнутим резултатом 7:0у корист ФК *СЛОГА 1949*(Матијевац). 

 

 

5. ФК*ЈЕДИНСТВО 2014*(Бељин):ФК*МЛАДОСТ* (Звезд), 

       утакмица 10. кола, прекинута је у 61 минуту, при резултату  

       6:0 , због недовљног броја играча ФК „МЛАДОСТ“ (Звезд)  

       (екипа због повреде играча остала са 6.играча) 

      Утакмица је, на основу  члана  47.  ТП ФСС, регистрована је 

      службеним резултатом 3:0 у корист ФК *ПОЛЕТ*(Јаловик). 

 

 

6. ФК*ВЕРКО*(Суво Село):ФК*БЕЛПОС*(Белотић), 

       утакмица 11. кола, прекинута је у 46 минуту, при резултату  

       4:0  због недовљног броја играча ФК „БЕЛПОС“ из Белотића 

       (екипазбог повреде играча остала са 6.играча) 

      Утакмица је, на основу  члана  47.  ТП ФСС, регистрована је 

      службеним резултатом 4:0 у корист ФК *ВЕРКО*(Суво Село). 

 

 

7. ДИСЦИПЛИНСКИ  ДЕО 
 

 Дисциплином играча  могу бити задовољан у односу на прошлу јесењу сезону 

такмичарске 2018/2019 године,иако је и то за дискусију јер велики број утакмица није 

играно(5), апре истека регуларног тока билон је шест(6) утакмица.  

 У јесењем делу укупно је изречено 157 јавних опомена, 9.играча је директно 

искључено, а због друге јавне опомене добијене на истој утакмици било је                     

6.  искључења . 

  

 Искључени играчи су кажњавани од једне  до четири  утакмице забране играња, 

у зависности од тежине учињеног прекршаја. 

 

 



Новчане казне: 

Нисам новчано кажњавао ни клубове ни играче, једино ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“ из 

Драгојевца на основу члана 70. ДП ФСС, пошто је неоправдано одустао од такмичења, 

дужан је да подмири трошкове које је проузроковао својим одустајањем, а висину тих 

трошкова, на образложен захтев оштећених страна, утврђује надлежни дисциплински 

орган. 

 

Казном одузимања бодова кажњени су: 

 

 

1. ФК „МЛАДОСТ“(Звезд)кажњава се, на основу чл.60. Тачка 2. Пропозиција 

такмичења, у вези са чл.54.ТП ФСС а због неоправданог неодласка на утакмицу 

1.кола у Белотић против ФК „БЕЛПОС“, одузимањем 1 (једног) негативног бода 

 

2.  ФК„ДРАГОЈЕВАЦ“(Драгојевац) кажњава се, на основу чл.60. Тачка 2. 

Пропозиција такмичења, а у вези са чл. 54.ТП ФСС, одузимањем 1 (једног) 

негативног бода, због неоправданог неодласка на утакмицу 5.кола у Јазовник 

против ФК „МЛАДОСТ 2013“ 

 

3. ФК „МЛАДОСТ 20'13“(Јазовник) кажњава се, на основу чл.60. Тачка 2. 

Пропозиција такмичења, у вези са чл.54.ТП ФСС а због неоправданог неодласка 

на утакмицу 10.кола у Белотић против ФК „БЕЛПОС“, одузимањем 1 (једног) 

негативног бода 

 

 

4. ФК „ТОРПЕДО“(Лојанице)кажњава се, на основу чл.60. Тачка 2. Пропозиција 

такмичења, у вези са чл.54.ТП ФСС а због неоправданог неодласка на утакмицу 

12.кола у Белотић против ФК „БЕЛПОС“, одузимањем 1 (једног) негативног 

бода 

 

 

4.  ДЕЛЕГАТИ 
 

 У току јесењег дела првенства 2019/2020 на листи се налазило 8 делегата  ОФЛ 

,а повремено сам  по потреби користио и делегате са виших листа.  Одређивање 

делегата сам вршио искључиво по свом нахођењу при чему је ангажовање било на 

основу њиховог рада и извештаја. Пропусти делегата на појединим утакмицама су били 

евидентни и недопустиви, нарочито мислим  на искусне делегате,о чему посебну 

пажњу треба повести при формирању предлога за листе у наредном делу првенства.  

Поједине делегата морао сам чак и кажњавати, што опоменом,последњом 

опоменом и забраном обављања дужности 

 

5. СУДИЈЕ 
 

 Делегирање судија сам вршио за свако коло појединачно што је ПЕТКОМ 

службено излазило на сајту ФС Владимирци. Судије са виших листа, које су биле 

ангажоване, а по договору са ОФС Шабац обавештаване су посебно телефонски преко 

директора лиге или из канцеларије ОФС Владимирци. 



Морам посебно да истакнем да ове јесени нисам имао помоћ од  ФС Шапца јер и код њих 

је евидентан недостатак судијског кадра, па се дешавало да ни утакмице 

Међуопштинских лига нису биле покривене са судијском тројком, а камоли Општинских 

лига. 

 Радио сам потпуно самостално, у оквиру својих надлежности, и имао сам пуну 

сарадњу са свим клубовима и канцеларијом ОФС Владимирци.           

 Судије су током првенства свој део посла обављали  добро, али са  неуједначеним 

критеријумом, са неколико примедби клубова. Терет  првенства изнели су проверене 

судије (Димитријевић Жељко,Вујковић Рајко,Марковић Илија,Марковић Небојша, 

Симеуновић Мирослав, Чокановић Марко,Остојић Далибор) а указивао сам и поверење 

младим судијама (Стефановић Марко,Чолић Ђорђе,Марковић Драган) које су га 

искористиле и успешно водиле поверене им утакмице. 

             

 6.ЗАВРШНИ   ДЕО 
 

 Сарадња са канцеларијом  ОФС Владимирци изузетно коректна и веома успешна. 

Сарадња са канцеларијом ОФС Шабац и ССОС ОФС Шапца изузетно коректна и јавно 

се захваљујем на помоћи коју су ми пружили. 

Сарадња са средствима информисања веома добра, уз благовремено и тачно 

информисање свих клубова о свим мојим одлукама, презентиране  кроз  5. *БИЛТЕН-а*. 

 

 Честитам  ФК *ПЕТРОВЦУ-74*(Кујавица)  на заслужено освојеној титули  

јесењег првака за такмичарску 2019/2020 годину. 

 Свим клубовима желим  пријатан и леп одмор, да се успешно припреме за 

пролећни део првенства, са циљем остварења што бољих такмичарских резултата. 

 
ТАБЕЛА ОФЛ „ВЛАДИМИРЦИ“ Јесењи део 2018/2019 година 

 

 

 
У Крнулама    29.11.2019                                                                  ДИРЕКТОР ЛИГЕ, 

                                                                                                              Јаковљевић Милан с. 

 КЛУБ        Место Од.  Поб.    Нер. Пор. Г.раз. Бод. 

1. *ПЕТРОВАЦ-74* Кујавица 11 8 3 0 32:11 27. 

2. *ВЕРКО* Суво Село 11 8 1 2 35:10 25. 

3. *ПОЛЕТ* Јаловик 11 7 3 1 25:10 24. 

4. *СЛОГА 1949* Матијевац 11 7 1 3 32:14 22. 

5. *ЈЕДИНСТВО 2014* Бељин 11 6 3 2 21:10 21. 

6. *СПАРТА* Каона 11 6 0 5 29:18 18. 

7. *СКУПЉЕН 2013* Скупљен 11 3 2 6 17:28 11. 

8. *БЕЛПОС* Белотић 11 3 2 6 14:33 11. 

9. *ХАЈДУК* Дебрц 11 3 1 7 16:20 10. 

10. *ТОРПЕДО*(-1) Лојанице 11 2 4 5 19:34 9. 

11. *МЛАДОСТ*(-1) Звезд 11 2 1 8 10:35 6. 

12. *МЛАДОСТ 2013*(-1) Јазовник 11 0 1 10 05:32 0. 

13. *ДРАГОЈЕВАЦ* Драгојевац 0 0 0 0 0 0. 


