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И З В Е Ш Т А Ј 
 

1. УВОДНИ  ДЕО 
  

  

На седници ИО ОФС Владимирци  у Владимирцима 29.07.2021,именован сам за 

директора ОФЛ „ВЛАДИМИРЦИ“ и Куп такмичења ОФС Владимирци за такмичарску  

2021/2022 годину. 

 Конференција клубова одржана 12.08.2021 године уз присуство свих 

претставника клубова.Учешће у такмичењу узело је 12 клубова који су и завршили 

јесењи део првенства. 

 Такмичење је почело 29.08.2021 одигравањем првог кола , а утакмице 12.кола 

јесењег дела првенства нису игране него једногласном одлуком свих 12 клубова 

одиграће се у пролеће пред почетак пролећнег дела првенства. 

 Клубови су упознати са одлуком ИО ОФС о начину доставе службене 

документације(Билтени, Одлуке, Обавештења,…), који ће се објављивати на сајту ОФС 

Владимирци, а клубовима ће бити уручивани путем Емајл адресе коју су доставили у 

Упитника на конференцији клубова. 

КУП ОФС ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021 годину 

Учешће у Куп такмичењу није обавезно.Клубови су се изјаснили о 

свом учешћу у истом такмичењу путем Емајл адресе 

ofsvladimirci@gmail.com и учешће је узело 9 клубова. Почетак КУП 

такмичења планиран је за 08.09.2021 године. 

Учесници: 

1. ФК *ЈЕДИНСТВО  ВЛАДИМИРЦИ 1924*  Владимирци 

2. ФК *МРОВСКА*  Мровска 

3. ФК *ТРЕШЊЕВКА*  Трбушац 

4. ФК *СЛОГА*  Крнић 

5. ФК *ДОБРАВА*  Вукошић 

6. ФК*ПОЛЕТ* Јаловик   
7. ФК*ВЕРКО*  Суво Село    
8. ФК*БОБОВИК*Бобовик 

9.  ФК *ПЕТРОВАЦ-74*  Кујавица    
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1.коло Купа играно у СРЕДУ 08.09.2021 у 16,оо часова 
 

1. ФК“СЛОГА-Крнић “ : ФК“ДОБРАВА“ Вукошић…………3:3(1:2) – (КУ) 6:7 

 

2. ФК“ТРЕШЊЕВКА“  : ФК“ПЕТРОВАЦ-74“ Кујавица……4:0(2:0) 

 

3. ФК“МРОВСКА“Мровска :ФК“ПОЛЕТ“Јаловик………….1:2(1:0) 

 

4. ФК „ЈЕДИНСТВО ВЛАДИМИИРЦИ 1924“ Слободан 

 

5. ФК“БОБОВИК“ :ОДУСТАО на извлачењу парова 

 

6. ФК „ВЕРКО“:ОДУСТАО на извлачењу парова 

 

2.коло Купа играно у СРЕДУ 22.09.2021 у 15,3о часова 
 

1. ФК“ДОБРАВА“ : ФК“ТРЕШЊЕВКА“ …………………………. 0:4(0:2) 

 

2. ФК“ПОЛЕТ“ : ФК“ЈЕДИНСТВО ВЛАДИМИРЦИ 1924“……. 3:5(0:3) 

 

 

Финална утакмица Купа ОФС Владимирци играна 27.10.2021 г. у14,3о у 

Владимирцима 

 

ФК „ЈЕДИНСТВО ВЛАДИМИРЦИ 1924“ : ФК „ТРЕШЊЕВКА“ ….  5;1Б (1:0) 

 

 

Победник Купа ФСС на подручју ОФС Владимирци за 

2021.годину је ФК „ЈЕДИНСТВО ВЛАДИМИРЦИ 1924“ из 

Владимираца 

 

ПРВЕНСТВО ОФЛ је почело 06.09.2020 године а завршило се одигравањем 

10.кола 31.10.2021 године. 

 Констатовано је да ће лига имати 12 учесника од којих 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 има приближно исти број утакмица  ПРЕ 

ПОДНЕ и ПОПОДНЕ. 

 Канцеларија савеза је урадила распоред сходно извученим такмичарским 

бројевима.  
 

  
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, и завршило 12  клубова. 

 

• Све утакмице су одигране осим утакмице                                                     

5.кола ФК „БЕЛПОС“ : ФК „БОБОВИК“ која није играна и коју сам  на 
основу члана 47 ТП ФСС региструје по службеној дужности са 3:0(пар-
форфе) у корист ФК „БОБОВИКА“ а ФК „БЕЛПОС“ казнио 
одузимањем 1 бода. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У време заказано за почетак утакмице на терену у Белотићу појавио се 
председник клуба ФК „БЕЛПОС“(Белотић) Драган Гајић и рекао да домаћа 
екипа  не може да окупи довољан број играча за одигравање утакмице и да неће 
изаћи на терен, па је одлука као у диспозитиву. 
 

. Утакмица 1.кола ФК „ПОЛЕТ“:ФК „ПРОВО 2015“сам на основу члана    

63 тачка 5 ТП ФСС регистровао службеним резултатом 3:0(пар-форфе) у 
корист ФК „ПРОВА 2015“ 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ   

 
На основу  увида у Записнике утакмица и достављених изјава, 

утврђено је да на утакмици ФК „ПОЛЕТ“(Јаловик)-ФК „ПРОВО 2015“ ,  
наступио играч  Кнежевић Немања спортска легитимација бр.410, а 
који није имао право наступа, јер се налазио под забраном наступа због 
искључења на утакмици 22.кола првенства ОФЛ „Владимирци“ 
такмичарска 2020/2021  година, па је донета Одлука као у диспозитиву. 

 

 

 

3. ДИСЦИПЛИНСКИ  ДЕО 
 
Због евидентних пропуста у 1 колу казнио сам : 

 

1. ФК „ПОЛЕТ“ (Јаловик), кажњава се на основу члана 71, тачка 13 и 

тачка 14  ДП ФСС новчаном казном у износу од 10.000,оо 

динара и одузимањем 1 (једног) бода. 

 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

На основу покренутог Дисциплинског поступка, увидом у Записник 
утакмице и достављених изјава, утврђено је да на утакмици 1.кола  
између ФК „ПОЛЕТ“(Јаловик)-ФК „ПРОВО 2015“(Прово), играч 

             Кнежевић Немања спортска легитимација бр.410 
није имао право наступа, сходно члану 71 став 8 ДП ФСС а у  

вези са чланом 63 тачка 5 ТП ФСС па је донета Одлука као у  
диспозитиву. 

 



2. КОСАНИЋ ИВАН, овлашћени представник клуба на  
      утакмици ФК „ПОЛЕТ“(Јаловик)-ФК „ПРОВО 2015“(Прово),  
      кажњава се на основу члана 71, тачка 10 ДП ФСС забраном вршења 
      функције у трајању од (4) четири месеца 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Казна је изречена јер је као овлашћени представник клуба на 
утакмици ФК „ПОЛЕТ“(Јаловик)-ФК „ПРОВО 2015“(Прово), 
омогућио наступ играча Кнежевић Немањи, спортска 
легитимација бр.410, који није имао право наступа, сходно члану 
71 став 8  ДП ФСС па је донета Одлука као у диспозитиву.  

 
3.  Кнежевић Немања,играч ФК „ПОЛЕТА“ (Јаловик), спортска 

легитимација бр. 410,кажњава се на основу члана 71, тачка 9  ДП 
ФСС новчаном казном у износу од 5.000,оо динара 

 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Казна је изречена јер је на утакмици ФК „ПОЛЕТ“(Јаловик)-ФК „ПРОВО 
2015“(Прово), наступио иако није имао право наступа, јер се налазио под 
казном забране наступа због искључења на утакмици 22.кола првенства ОФЛ 
„Владимирци“ такмичарске 2020/2021 године, па је донета Одлука као у 
диспозитиву. 
 
 

Дисциплином играча  могу бити задовољни, с обзиром  да сам очекивао 

већу недисциплину. 

 У јесењем делу укупно је изречено 182 јавнe опоменe, 8 играча искључено је  због 

друге јавне опомене, и 4  играча је директно  искључено . 

 

 Искључени играчи су кажњавани ригорозно, придржавајући се одредаба 

ДП ФС Србије : 

 
1. БУРНАЋ ДАЛИБОР, играча ФК„ПЕТРОВАЦ -74“ из Кујавице, 

спортска легитимација број 26.кажњава се на основу члана 59. ДП 

ФСС  забраном играња од 1.(ЈЕДНЕ) године. 

Казна тече од 01.11. 2021. године. 
 

                          О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

       Казна је изречена зато што је  на утакмици 10.кола првенства ОФЛ 
„Владимирци“ између ФК „ПЕТРОВЦА-74“- ФК „ВЕРКА“  игране 
31.10.2021.године у Кујавици, у 87 минуту ударио лактом противничког играча 
у пределу главе, а потом након искључења напао првог помоћника судије 
утакмице, вређајући га, псујући и претећи.Том приликом се унео у лице првом 
помоћнику судије утакмице и главом га ударио у пределу десног ока па је 
одлука као у диспозитиву. 

 



 
 

2. ПОПОВИЋ ЛУКА ,играча ФК„СПАРТЕ“из Каоне, спортска 

легитимација број 889. кажњава се на основу члана  57. Став 1. ДП 

ФСС  забраном играња од 4.(ЧЕТИРИ) утакмице. 

Казна тече од 11.10. 2021. године. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

       Казна је изречена због ударања противничког играча ногом  
       у прекиду игре, а да он није био у поседу лопте на утакмици 7 кола 

               ФК „СКУПЉЕН 2013“- ФК „СПАРТА“  игране 10.10.2021.године у  
                Скупљену. 
 

 
3. РАДУКИЋ МАРКО играча ФК„ПЕТРОВАЦ-74“ из Кујавице, 

спортска легитимација број 230. кажњава се на основу члана                      

57. Став 1. ДП ФСС  забраном играња од 4.(ЧЕТИРИ) утакмице. 

 
Казна тече од 04.10. 2021. године. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
       Казна је изречена због ударања противничког играча отвореном шаком 

у току игре, а да он није био у поседу лопте на утакмици 6.кола 
ФК „ХАЈДУК“- ФК „ПЕТРОВАЦ-74“  игране 03.10.2021.године у Дебрцу. 
 

 
 

4. БРАНКОВИЋ САША,  играч ФК „ПОЛЕТА“(Јаловик), спортска 

легитимација број 239 кажњава се на основу члана 54. ДП ФСС, 

Став 3. забраном играња од 3.(ТРИ) утакмице. 

 
Казна тече од 13.09. 2021. године. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Казна је изречена због вређања првог помоћника судије 
утакмице(псовање и гађање лоптом) на утакмици 3.кола                      
ФК „ХАЈДУК“ (Дебрц) -  ФК „ПОЛЕТ“(Јаловик) игране 
12.09.2021.године у Дебрцу. 

 
 

  
 



5.ТОДОРОВИЋ МАРКО ,играча ФК„БОБОВИКА“из Бобовика, 

спортска легитимација број 253. кажњава се на основу члана  56. Став 1. ДП 

ФСС  забраном играња од 5.(ПЕТ) утакмица. 

 
Казна тече од 11.10. 2021. године. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
       Казна је изречена због погибељне игре на  противничког играча  
       на утакмици 9.кола 

               ФК „БОБОВИК“- ФК „ПОЛЕТ“  игране 24.10.2021.године у  
               Владимирцима. 
 
              Казна тече од 25.10. 2021. године. 
 

 
 

1. Решавајући по ДОПИСУ  ФК „ПОЛЕТА“(Јаловик) бр.149/21 од 

14.09.2021 године покренуо сам дисциплински поступак против          - 

ФК „ПЕТРОВЦА-74“ из Кујавице,                                                                                                

-овлашћеног преставника  клуба МИЛИНКОВИЋ МИЛЕНКА                                                   

- ФК „БОБОВИКА“ из Бобовика 

-овлашћеног преставника клуба ЕРАКОВИЋ ДРАГАНА 
 

 На основу уредно достављених Изјава бр.152-21 од 20.09.2021  године,и 
бр.151/21 од 17.09.2021 године  одбацио сам Допис ФК„ПОЛЕТА“(Јаловик) 

бр.194/21 од 14.09.2021 и обуставио сам покренути дисциплински 
поступак на основу члана 140 ДП ФСС  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

  

Обавестио сам ФК „ПОЛЕТ“ да своја сазнања о поменутој утакмици које су  
навели у свом Допису и СМС  поруке доставите истражним органима МУП-а  
Србије –полицијској станици Владимирци, јер директор лиге и ОФС 
Владимирци нису истражни орган. 
 

 
 

2.  Решавајући по  по примљеном ДОПИСУ  ФК „ПОЛЕТА“(Јаловик) 

бр.154/21 од 21.09.2021 године донеосам следећу 

 

ОДЛУКУ 
 

Одбацује се ДОПИС ФК „ПОЛЕТА“ бр.154/21 од 21.09.2021 године као 

неоснован. Допис није жалба, а такса за жалбу није уплаћена  у предвиђеном 

року.На основу чињеница  утакмица 4.кола ФК „ПОЛЕТ“: ФК „ПЕТРОВАЦ-

74“ региструје се постигнутим резултатом 2:3 у корист ФК 

„ПЕТРОВЦА-74“(Кујавица) 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Наводи из Дописа ФК „ПОЛЕТА“ и позивање на члан 63, тачка 8 нису 
уважени јер екипа ФК „ПЕТРОВЦА -74“ није извршила недозвољен број замена 
играча(дозвољен број замена је 5.играча) него су делегат,судија утакмице и 
овлашћени представник  ФК „ПЕТРОВЦА-74“направили превид у  броју 
прекида како каже Привремени Амадман на ПРАВИЛО 3-замена играча, па 
поменута утакмица се не може регистровати службеним резултатом.Увидом у 
информације о платним трансакцијама констатовано је да уплата Ђурић 
Милана није спроведена у предвиђеном року(Извод банке бр.107 од 
23.09.2021) 

 

 

 

 

 

3. На основу члана 63 члана, 9  и члана 51 ДП ФСС казнио сам  ФК 
„ПЕТРОВАЦ-74“ из Кујавице новчаном казном у износу од 
15.000,оо(петнаест  хиљада динара) динара. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

       Казна је изречена зато што је  на утакмици 10.кола првенства ОФЛ 
„Владимирци“ између ФК „ПЕТРОВЦА-74“- ФК „ВЕРКА“  игране 
31.10.2021.године у Кујавици, у 87 минуту дошло до инцидента када је 
искључени играч ФК „ПЕТРОВЦА-74“ ударио лактом противничког играча у 
пределу главе, а потом након искључења напао првог помоћника судије 
утакмице, вређајући га ,псујући и претећи.Том приликом се унео у лице првом 
помоћнику судије утакмице и главом га ударио у пределу десног ока па је 
одлука као у диспозитиву. 

За свако искључење играча,тренера, функционера и службених лица 
одговоран је клуб, па је стога одлука као у диспозитиву. 

 
4. На основу члана 63, члана 9 и члана 51  ДП ФСС казнио сам                                

ФК „БОБОВИК“ из Бобовика новчаном казном у износу од 

15.000,оо(петнаест хиљада динара) динара. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

       Казна је изречена зато што је  по завршетку  утакмици 9 кола 
првенства ОФЛ „Владимирци“ између ФК „БОБОВИКА“- ФК „ПОЛЕТА“  
игране 24.10.2021.године у Владимирцима, дошло до инцидента у „тунелу“ 
када је овлашћени претставник ФК „БОБОВИКА“ Кузмановић Драган вређао 
псовао, претио и затвореном шаком ударио првог помоћника судије утакмице 
Ђурић Филипа.  

За свако искључење играча,тренера, функционера и службених лица 
одговоран је клуб, па је стога одлука као у диспозитиву. 
 



                                                                                                                                       

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. 

 

Делегат који  је направио тежи пропуст  кажњен је необављањем дужнусти од једног 

циклуса тако да сам 
На основу члана 91.  ДП ФСС, казнио: СТОЈАДИНИНОВИЋ РАДЕ    забраном 

вршења  функције делегата у трајању од једног циклуса(четири кола).  

Казна тече од 11.10. 2021. године. 
 

                          О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Обављајући дужност делегата на утакмици 7.кола првенства     ОФЛ „ВЛАДИМИРЦИ“ 

између ФК „СКУПЉЕНА 2013“ и ФК „СПАРТЕ“ игране 10.10.2021 године у 

Скупљену,направио је следеће пропусте: 

• По завршетку утакмице узео спортске легитимације домаће екипе и 

однео их кући. 

• Спортску легитимацију искљученог играча ФК „СПАРТЕ“ 

број 889.(Поповић Лука) узео и изгубио-накнадно нашао и доставио 

• Прву страну Записника(оргинал) није узео, како каже заборавио у 

просторији за састављање Записника у Скупљену. 

• У свом делегатском Извештају констатовао је да је организација слаба, 

без редарске службе, а при том нема документ клуба домаћина о 

редарској служби и овлашћење клуба за представника клуба на тој 

утакмици,  

па је изречена казна као у диспозитиву.  

 
 
 

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 ФС МО 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. 



 Уз молбу да за дерби утакмицу ФК „БОБОВИК“:ФК „ПОЛЕТ“ суде судије са 

више листе,канцеларија ОФС Владимирци се писаним путем обратила ФС Мачванског 

округа и ту утакмицу су судиле судије са зонског степена такмичења,веома успешно и 

без примедби оба клуба. 

 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.  

Молим ИО ОФС и ССОС ОФС Владимирци да за следећу годину пре 

подношења конкурса клубова за средства, повећају цену ангажовања службених 

лица на општинској лиги.(ускладити са општинским лигама Шапца, Лознице, 

Богатића,Крупња и Љубовије)  

             

 6.ЗАВРШНИ   ДЕО 
 

 У раду и техничком вођењу лиге изузетну и коректну  помоћ сам имао од 

бившег техничког секретара Петра Лукића, који ми је стајао на располагању када год 

сам му се обратио и који ми је омогућио успешну сарадњу са канцеларијом ФС МО, 

ОФС Шабац и ССОС ОФС Шапца. 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 *БОБОВИКУ*(Бобовик)  на заслужено освојеној титули  јесењег 

првака за такмичарску 2021/2022 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 БЕЛПОС - Бeлотић 7 / / 

2 ТОРПЕДО-Лојанице 9 / / 

3 СКУПЉЕН 2013-Скупљен 10 3 / 

4 ЈЕДИНСТВО 2014-Бељин 15 / / 

5 МЛАДОСТ-Звезд 17 1 / 

6 ВЕРКО-Суво Село 17 / / 

7 ХАЈДУК-Дебрц 13 1 / 

8 ПРОВО 2015 18 / / 

9 ПОЛЕТ-Јаловик 21 1 1-(3 утакмице) 

10 СПАРТА-Каона 14 / 1-(4 утакмице) 

11 БОБОВИК-Бобовик 11 1 1-(5 утакмица) 

12 ПЕТРОВАЦ-74 26 1 1-(4 утакмице) 

1-(1 година) 
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ТАБЕЛА ОФЛ „ВЛАДИМИРЦИ“ 
 

 

 

У Јаловику    07.12.2021                                                                  ДИРЕКТОР ЛИГЕ, 

                                                                                                              Дарко Гајић с.р. 

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

1. *БОБОВИК* Бобовик 10 9 0 1 46:4 27 

2. *ПОЛЕТ*(-1) Јаловик 10 7 1 2 33:4 21 

3. *ХАЈДУК* Дебрц 10 6 2 2 33:5 20 

4. *ПЕТРОВАЦ-74* Кујавица 10 6 2 2 32:14 20 

5. *ПРОВО 2015* Прово 10 6 1 3 20:22 19 

6. *ЈЕДИНСТВО 2014* Бељин 10 5 1 4 19:17 16 

7. *ВЕРКО* Суво Село 10 5 1 4 18:18 16 

8. *МЛАДОСТ* Звезд 10 4 1 5 13:25 13 

9. *ТОРПЕДО* Лојанице 10 2 1 7 12:23 7 

10. *БЕЛПОС*(-1) Белотић 10 2 0 8 13:31 5 

11. *СКУПЉЕН 2013* Скупљен 10 1 1 8 8:41 4 

12. *СПАРТА* Каона 10 1 1 8 8:46 4 


