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БИЛТЕН КУПА ФСС НА ТЕРИТОРИЈИ
ФС ГРАДА НОВОГ САДА
Број 8

НОВИ САД, 5. ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ

ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ
ФК „ФРУШКОГОРАЦ“ Сремска Каменица
На основу члана 68. ДП ФСС, због тога што је на утакмици полуфинала Купа ФСС на териториј и
ФС Града Новог Сада између ФК "ТСК" из Темерина и ФК "Фрушкогорац" из Сремске
Каменице, која је играна у среду, 28. септембра 2022. године на игралишту „ТСК“-а у Темерину,
екипа ФК „Фрушкогорац“ напустила терен за игру и тиме у 73. минуту изазвала прекид утакмице,
кажњава се ФК „ФРУШКОГОРАЦ“ из Сремске Каменице новчаном казном од 100.000 (сто
хиљада) динара. Казна тече од 05. 10. 2022. године. Казну платити у року од 15 дана од дана
објављивања овог билтена.

ФК „ФРУШКОГОРАЦ“ Сремска Каменица
На основу члана 68. ДП ФСС, због тога што је на утакмици полуфинала Купа ФСС на териториј и
ФС Града Новог Сада између ФК "ТСК" из Темерина и ФК "Фрушкогорац" из Сремске
Каменице, која је играна у среду, 28. септембра 2022. године на игралишту „ТСК“-а у Темерину,
наговорио играче ФК „Фрушкогорац“ да напусте терен за игру, чиме је у 73. мину ту изазван прек ид
утакмице, кажњава се спортски директор и верификовани представник клуба у систему „Комет“
ВЛАДИМИР ТЕШАНОВИЋ забраном вршења функција у трајању од 12 (дванаест) м ес еци. Казна
тече од 05. 10. 2022. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против свих горе наведених одлука дисциплинског судије донетих у првом степену одлу чива ња ,
све заинтересоване стране имају право улагања жалби другостепеном органу, односно Комисиј и за
жалбе Фудбалског савеза Града Новог Сада. Рок за подношење жалби је 48 (четрдесет осам) часова од
пријема првостепених одлука, објављених и достављених свим заинтересованим странама искљу чиво
путем билтена, који је званично службено гласило. Жалбе се достављају препоручено путем поште.
Уз жалбу обавезно доставити доказ о уплаћеној такси за жалбу у износу од 3.000 д инара. Овај
износ се уплаћује на рачун ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГРАДА НОВОГ САДА број: 340-1835-51.

Комесар за такмичење:

Дисциплински судија:

Срђан Кизић, с.р.

Милан Живковић, с.р.
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