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  Службени билтен – 6 - 15            МЕЂУОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА  ГРУПА “СЕВЕР”                                                                                                         
  15. јун 2016.године 

 

           Комесар за такмичење  Међуопштинске  фудбласке лиге Група “Север”  је 15. јуна 2016. 
године  разматрао приспеле материјале везане за такмичење ове лиге и донео  одговарајуће 
одлуке, које објављује у овом службеном билтену: 
 

   1. Коначна  табела МФЛ “Група “Север”  у првенству такмичарске 2015/2016.године 
 

1. ФК,,Јухор”  Главинци 30 20 4   6 68  :  36 64 

2. ФК,,Ресавац”  Суботица 30 19 5   6 89  :  48 62 

3. ФК “Винорача” Винорача 30 19 4   7 72  :  40 60(-1) 

4. ФК ,,Урсуле”  Урсуле 30 18 3   9 67  :  44 57 

5. ФК “Младост” Дубље 30 15 4 11 60  :  49 49 

6. ФК ,,Морава” Кочино Село 30 15 3 12   63  :  50 48 

  7. ОФК ,,Коларе”  Коларе 30 14 5 11 63  :  55 47 

  8. ФК,,Осаоница,, Багрдан 30 14 4 12 51  :  39 46 

  9. ФК ,,Младост” Гложане 30 13 5 12 48  :  46 44 

10. ФК ,,Шумадинац” Драгово 30 12 4 14 73  : 69 40 

11. ФК ,,Слога” Вољавче 30 12 4 14 55  :  56 40 

18. ФК ,,Црни Врх” Деоница 30 12 4 14 53  :  59 40 

19. ФК ,,Купиновац” Купиновац 30 12 0 18 54  :  79 36 

14. ФК ,,Благотин” Белушић 30 10 5 15 49  :  63 35 

15. ФК ,,Напредак” Старо Ланиште 30   4 2 24  31  :  92 10 ( -4) 

16. ФК ,,Будућност”  Ђуринац 30   2 2 26  29  :100   8 
 

Као што се из наведене табеле види највише успеха у првенству МФЛ Група ”Север” у 
такмичарској 2015/2016.години је имао ФК “Јухор” из Главинаца који је освојио прво место и 
тиме стекао права играња у вишем степену такмичења, односно у Окружној фудбалској лиги 
ФСПО. Поред ФК “Јухор” из Главинаца у складу са Пропозицијама такмичења Окружне и 
Међуопштинске фудбалске лиге ФСПО, у виши степен такмичења пласирао се и ФК “Ресавац” 
из Суботице.  
  На основу пласмана у такмичарској 2015/2016.години такмичење у нижи степен 
такмичења, односно у Оштинске фудбалске лиге настављају ФК “Будућност” из Ђуринца, ФК 
“Напредак” из Старог Ланишта и ФК “Благотин” из Белушића. 
 

 У  Главинцима је 10.јуна 2016.године одиграна ревијална утакмица између ФК”Јухор” из 
Главинаца и Репрезентације МФЛ Група “Север”. Утакмица је одиграна у организацији ФК 
“Јухор” из Главинаца и завршена је победом Репрезентације резултатом 5 : 3. 

Пре почетка ове утакмице уручен је пехар фудбалском клубу “Јухор” из Главинаца за 
освојено прво место у МФЛ Група “Север” за такмичарску 2015/2016.годину. Пехар је уручио 
Милојковић Топлица, потпредседник ИО ФСПО.  

Такође је уручен пехар најефикаснијем стрелцу ове лиге Петровић Александру, играчу 
ФК “Шумадинац” из Драгова, који је постигао 26 погодака. Пехар је уручио Нешић Иван, 
комесар за делегирање службених лица ове лиге. 

По завршетку утакмице организовано је заједничко дружење свих учесника утакмице и 
гостију у Дому културе у Главинцима, у веома доброј организацији ФК “Јухор” из Главинаца. 

 



 
 
2. Остале одлуке 
 
Комесар за такмичење је разматрао Приговор који је уложио ФК “Винорача” из 

Винораче на регуларност такмичења у МФЛ “Север” у првенству такмичарске 2015/2016. 
године и донео следећу  

 

О Д Л У К У 
 

Одбија се приговор ФК “Винорача” из Винораче као неоснован, јер је у поступку 
утврђено да наводи у Приговору ФК “Винорача” нису тачни. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ФК “Винорача” из Винораче је благовремено уложио приговор на регуларност 
такмичења у првенству Меуопштинске фудбалске лиге Група  “Север” (у даљем тексту МФЛ 
“Север") у такмичарској 2015/2016.години. 
 

У приговору ФК “Винорача” из Винораче  истиче да фудбалски клубови који се такмиче у 
МФЛ “Север” са територије ФСО Свилајнац немају организовано такмичење млађих категорија 
што су обавезни у складу са Пропозицијама фудбалских такмичења клубова Окружне и   
Међуопштинске фудбалске лиге Фудбалског савеза Поморавског округа за такмичарску 
2015/2016.годину.(У даљем тексту Пропозиције). Наиме по Пропозицијама је предвиђено у 
члану 75 став 4 да сви фудбалски клубови који се такмиче у Међуопштинској фудбалској лиги 
ФСПО мора да имају најмање једну своју екипу млађих узрастних категорија укључену у 
званично првенствено такмичење ових категорија на било ком степену такмичења.  
У вези са тим оспоравају ФК”Ресавац” из Суботице, који је освојио друго место у МФЛ “Север”, 
напредовање  у виши степен такмичења. 
 

Фудбалски савез општине Свилајнац (у даљем тексту ФСОС) је у одговору на Приговор 
ФК “Винорача” из Винораче истакао да  је ФСОС организовао такмичење млађих категорија и 
то Пионирску фудбалску лигу за такмичарску 2015/2016.годину у којој се такмичи шест 
фудбалских клубова од тога  пет фудбалских клубова који се такмиче у МФЛ “Север” 
(“Младост” Гложане, “Ресавац” Суботица, “Младост” Дубље, “Будућност” Ђуринац и 
“Купиновац” Купиновац) и једна екипа која се такмичи у Општинској лиги ФСОС  (”Виноградар” 
Црквенац).Такође су истакли да је такмичење организовано по двоструком бод систему да је 
почело 27.септембра 2015.године и завршава се 19.06.2016.године. 
 

Комесар за такмичење је разматрао све наводе ФК “Винорача” из Винораче, 
документацију којом располаже ФСПО и одговор ФСО Свилајнац у вези са приговором и 
констатовао да је приговор ФК “Винорача” из Винораче неоснован и донео одлуку као у 
диспозитиву. 
 

Правна поука: Незадовољна страна има право  жалбе Комисији за жалбе Фудбалског савеза 
Поморавског округа  у року од осам дана од дана пријема билтена.   
 

                                                                                                           КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 
                                                                                                          Сима Симић с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Дисциплинске мере:  
 

      Дисциплински судија је 08. јуна 2016.године разматрао материјале везане за такмичење у 
Окружној фудбалској лиги и донео одговарајуће одлуке које објављује у овом службеном 
билтену:  
 

1.1.  Пешић Александар (502), играч ФК “Младост” из Дубља због искључења на утакмици 
ФК “Младост” Дубље – ФК “Морава” Кочино Село, која је одиграна 04.06.2016 .године у Дубљу 
кажњава се забраном играња у трајању од 4 (четири) првенствене и КУП утакмице на основу 
члана 57. Дисциплинског правилника ФС Србије. Казна тече од 08.06.2016.године. 
 

                                                                                               ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА 
                                                                                                    Мирослав Симић с.р. 
 
 
 
 
 


