
Општински фудбалски 
савез Владимирци 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

20. НОВЕМБАР  2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



-1- 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

1. УВОДНИ  ДЕО 
  

  

На седници секретиријата ОФС Владимирци  у Владимирцима 

03.08.2020,поштујући одлуке највиших надлежних здраствених и 

спортских/фудбалских органа Републике Србије,почетак јесењег дела 

првенства за такмичарску 2020/2021 годину предвиђен је за 29/30 

август 2020 године. 

Жреб за напред наведено такмичење биће организован без присуства 

клубова,због пандемије вируса КОВИД-19.Распоред и остале 

појединости биће прослеђене клубовима путем мејл адресе и 

телефонских порука. 

КУП ОФС ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020 годину 

Почетак КУП такмичења планиран је за 22/23.08.2020 годину. 

Учешће у Куп такмичењу није обавезно.Обавезују се клубови да се до 

ПЕТКА 07.08.2020 године изјасне о свом учешћу у истом такмичењу 

путем мејл адресе ofsvladimirci@gmail.com или поруком на телефон 

секретара Савеза 062/315-213 

 У консултацији са клубовима учесницима такмичења технички секретар је 

израдио распоред такмичења 

Констатовано је да ће лига имати 12 учесника од којих ФК „БЕЛПОС“ из Белотића све 

своје утакмице као домаћин игра СУБОТОМ према утврђеној сатници. ФК „СПАРТА“ 

ће своје утакмице играти НЕДЕЉОМ на игралишту у Белотићу.Остале утакмице играће 

се НЕДЕЉОМ ПРЕ ПОДНЕ и НЕДЕЉОМ ПО ПОДНЕ и свака екипа ће бити 

равномерно заступљена тојест покушаћемо да свака екипа имаа приближно исти број 

утакмица  ПРЕ ПОДНЕ и ПОПОДНЕ. 

 

 ПРВЕНСТВО ОФЛ је почело 06.09.2020 године а завршило се 

одигравањем 11.кола 15.11.2020 године 

 

 Канцеларија савеза је урадила нов распоред који су прихватили представници 

клубова и првенство је коначно почело. 

 
 

 

 

   

mailto:ofsvladimirci@gmail.com


Делегирање службених лица и све  одлуке  доносио сам потпуно самостално, 

примењујући Правилнике ФСС, о чему су клубови учесници такмичења,  ОФС 

Владимирци обавештавани  путем  издатих  4  БИЛТЕНА  у току првенства. 

 

2. ТАКМИЧАРСКИ  ДЕО 
 

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

 

 

 

• Све утакмице су одигране осим утакмице  3. кола у Јаловику између                           

ФК „ПОЛЕТА“(Јаловик) и ФК „МЛАДОСТ 2013“(Јазовник) која је 

прекинута у 80.минуту при резултату 4:1 за ФК „ПОЛЕТ“(Јаловик) због 

напуштања терена гостујучих играча незадовољни одлуком судије 

утакмице и иста је регистрована постигнутим резултатом 4:1 за ФК 

„ПОЛЕТ“ из Јаловика. 

 

 

1. ДИСЦИПЛИНСКИ  ДЕО 
 

 Дисциплином играча  могу бити задовољни, с обзиром на претходну јесењу 

сезону. 

 У јесењем делу укупно је изречено 181 јавнe опоменe, 8.играча искључено је  због 

друге јавне опомене, и 7. Играча је директних  искључења . 

  

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

у зависности од тежине учињеног прекршаја, осим : 

 

1. ИЛИЋ МИЛАНА , играча ФК„ПОЛЕТ“ из Јаловика, спортска 

легитимација број 527.  Који јена основу  члана  57.члана и члана 

59.ДП ФСС,   кажњен  забраном играња у трајању од 6.(шест) месеци. 

 
Казна тече од 02.11. 2020. године. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ИЛИЋ МИЛАН играч ФК „ПОЛЕТА“(Јаловик) је искључен из игре у 82 
минуту, на утакмици 9. кола                                                                                         
ФК „ПОЛЕТ“ Јаловик : ФК „СЛОГА 1949“ (Матијевац)- игране 
01.11.2020.године у Јаловику. Искључен је због међусобног ударања са 
противничким играчем и пљувања главног судије на терену након изречене 
казне, а затим пљувања главног судије поред аут линије. Исти такође није 
доставио Изјаву затражену у Билтену бр.3 0д 06.11.20 

 

 

 

 

 

 



Новчаном казном кажњен је: 

 

1. ФК „МЛАДОСТ 2013“ (Јазовник) 
кажњава се на основу члана 66.ДП ФСС, кажњава се новчаном казном у 
износу од 30.000,оо динара(тридесет хиљада). 
  а на основу члана 40 ДП ФСС изречена дисциплинска казна се 
неће извршити уколико извршилац не учини нови 
дисциплински прекршај у року од 6.(ШЕСТ) месеци. 
 
Казна тече од21.09.2020 г. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

На утакмицеи 3. кола ФК*ПОЛЕТ* - ФК *МЛАДОСТ 2013* у Јаловика 

игра је прекинута у 80.минуту при резултату 4:1 за ФК „ПОЛЕТ“ из Јаловика. 

После досуђеног казненог ударца за домаћу екипу који је изведен и реализован 

гостујући играчи су напустили терен и нису наставили утакмицу. 

 

2. АДАМОВИЋ МАРКО, физиотерапеут ФК ,,ПОЛЕТА“ из Јаловика, 

кажњава се на основу члана 7. став 2. ДП ФСС  

новчаном казном у износу од 5.000,оо (пет хиљада)   динара а на     

основу члана 40 ДП ФСС изречена дисциплинска казна се неће 

извршити уколико извршилац не учини нови дисциплински 

прекршај у року од 6.(ШЕСТ) месеци. 

Казна тече од 02.11.2020 г. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

АДАМОВИЋ МАРКО физиотерапеут ФК „ПОЛЕТА“(Јаловик) је на 

утакмици 9.кола искључен из игре у 63 минуту због псовања и вређања 

помоћника судије утакмице, на утакмици 9. кола ФК „ПОЛЕТ“ 

Јаловик : ФК „СЛОГА 1949“ (Матијевац)- игране 01.11.2020.године 

у Јаловику. 

3. МИТРОВИЋ ПРВОСЛАВА овлашћени претставника ФК „МЛАДОСТ 

2013“ из Јазовника на утакмици 3.кола у Јаловику између ФК „ПОЛЕТ“ и 

ФК „МЛАДОСТ 2013“ покушао је да спречи напуштање терена његових 

играча у 80.минуту па се на основу члана 68 ДП ФСС кажњава забраном 

вршења функције  у трајању од 6.(шест) месеци,  а на основу члана 40 

ДП ФСС изречена дисциплинска казна се неће извршити уколико 

извршилац не учини нови 

 

Казна тече од21.09.2020 г. 
 

 



4.  ДЕЛЕГАТИ 
 

 У току јесењег дела првенства 2020/2021 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. 

 

Делегати који  су направили тежи пропуст нису кажњени су необављањем дужнусти 

од једног циклуса и то: 

• Јовановић Владимир 

• Стојадиновић Раде 

• Пајић Никола 

• Урошевић Зоран 

Сви они су дозволили наступ играчу ФК ЈЕДИНСТВА 2014 из Бељина, Мијатовић 

Јовану иако исти није имао специјални лекарски преглед. 

 

1. 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) а указивао сам и поверење младим 

судијама, 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  4.БИЛТЕН-а. 

 

 Честитам  ФК *СЛОГА 1949*(Матијевац)  на заслужено освојеној титули  

јесењег првака за такмичарску 2020/2021 годину. 



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

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

 

ПРЕГЛЕД ОПОМЕНА И ИСКЉУЧЕЊА 

 

Редни 

број 

Клуб и место Жути картони Искључења 

због два жута 

Директна 

искључења 

1 СКУПЉЕН 2013-Скупљен 7 нема нема 

2 БЕЛПОС - Бeлотић 7 нема нема 

3 БОБОВИК-Бобовик 8 1 нема 

4 СПАРТА-Каона 11 2 нема 

5 ПОЛЕТ-Јаловик 11 нема 1 

6 ЈЕДИНСТВО 2014-Бељин 12 нема 1 

7 СЛОГА 1949-Матијевац 16 нема 1 

8 МЛАДОСТ-Звезд 17 нема 1 

9 ТОРПЕДО-Лојанице 18 1 1 

10 ВЕРКО-Суво Село 19 нема нема 

11 ХАЈДУК-Дебрц 27 1 1 

12 МЛАДОСТ 2013-Јазовник 28 3 1 

 

 

 

 

ТАБЕЛА ОФЛ „ВЛАДИМИРЦИ“ 
 

 

 

У Крнулама    20.11.2020                                                                   ДИРЕКТОР ЛИГЕ, 

                                                                                                              Јаковљевић Милан с. 

 

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

1. *СЛОГА 1949* Матијевац 11 10 1 0 34:2 31 

2. *ПОЛЕТ* Јаловик 11 9 2 0 33:4 29 

3. *ВЕРКО* Суво Село 11 6 4 1 26:15 22 

4. *БОБОВИК* Бобовик 11 6 1 4 40:19 19 

5. *МЛАДОСТ* Звезд 11 5 3 3 27:20 18 

6. *ТОРПЕДО* Лојанице 11 5 2 4 23:15 17 

7. *МЛАДОСТ 2013* Јазовник 11 5 0 6 24:25 15 

8. *ЈЕДИНСТВО 2014* Бељин 11 2 3 6 17:33 9 

9. *СПАРТА* Каона 11 3 0 8 19:41 9 

10. *ХАЈДУК* Дебрц 11 1 5 5 15:24 8 

11. *СКУПЉЕН 2013* Скупљен 11 1 2 8 8:39 5 

12. *БЕЛПОС* Белотић 11 1 1 9 9:38 4 


