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Комисија за жалбе Фудбалског савеза региона Западне Србије 
Мијаиловић Милан-председник, 
одржаној 24.10.2022.године, решавајући 
Одлуку Дисциплинског судије зонских лига
Пропозиција такмичења зонских лига ФСРЗС

 
 

 

 

На основу члана 
ФК“Шумадија“ из Аранђеловца
Дисциплинског судије зонских лига бр.270

 
 

На одлуку Дисциплинског судије зонских лига бр.
благовременом року жалбу је уложио
при чему је утврђено да је жалба 

Комисија је на седници одржаној дана 24.10
из свих жалбених навода и том приликом утврдила да је првостепени орган правилно и 
потпуно утврдио чињенично стање и на тако утврђено чињенично ста
одговарајући пропис, изрекавши минималне казне предвиђене Дисциплинским 
правилником ФСС, а узимајући у обзир као олакшавајућу околност дисциплински досије 
клуба и тренера.  

 
 
Достављено: 
-ФК“Шумадија“ Аранђловац
-Архиви Савеза 
 
 

 
    
    
    

Комисија за жалбе Фудбалског савеза региона Западне Србије 
председник, Драгићевић Драган и Вуловић Игор
.године, решавајући по жалби ФК“Шумадија

Дисциплинског судије зонских лига бр.270 од 13.10.2022.године
такмичења зонских лига ФСРЗС, донела је 

О Д Л У К У 

На основу члана 149. Дисциплинског правилника ФСС
Аранђеловца као НЕОСНОВАНА и потврђује

нског судије зонских лига бр.270 од 13.10.2022.године.

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дисциплинског судије зонских лига бр.270 од 
благовременом року жалбу је уложио и уредно таксирао ФК“Шумадија
при чему је утврђено да је жалба допуштена и изјављена од стране 

а је на седници одржаној дана 24.10.2022.године разматрала уложену жалбу 
из свих жалбених навода и том приликом утврдила да је првостепени орган правилно и 

врдио чињенично стање и на тако утврђено чињенично ста
одговарајући пропис, изрекавши минималне казне предвиђене Дисциплинским 
правилником ФСС, а узимајући у обзир као олакшавајућу околност дисциплински досије 

Аранђловац 

     Комисија за жалбе
     Мијаиловић Милан
      

Комисија за жалбе Фудбалског савеза региона Западне Србије у саставу: 
Драгићевић Драган и Вуловић Игор-чланови, на седници 

Шумадија“ из Аранђеловца на 
.2022.године, сходно чл.39. 

правилника ФСС ОДБИЈА СЕ жалба 
као НЕОСНОВАНА и потврђује у целости Одлука 

.2022.године. 

од 13.10.2022.године, у 
Шумадија“ из Аранђеловца, 

 овлашћеног лица.  
.2022.године разматрала уложену жалбу 

из свих жалбених навода и том приликом утврдила да је првостепени орган правилно и 
врдио чињенично стање и на тако утврђено чињенично стање применио 

одговарајући пропис, изрекавши минималне казне предвиђене Дисциплинским 
правилником ФСС, а узимајући у обзир као олакшавајућу околност дисциплински досије 

Комисија за жалбе 
Мијаиловић Милан, председник 


