
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА 
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
Бр.270 – 13.10.2022.године 
Крагујевац 
 
 

На седници Дисциплинског судије Зонских лига ФСР Западне Србије 
одржаној 13.10.2022.год, донете су следеће 

 
ОДЛУКЕ 

 
 

ИСКЉУЧЕЊА ИГРАЧА У 7.КОЛУ ЗОНСКИХ ЛИГА (01/02.10.2022): 
 

„ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 
Јакшић Павле ФК Мокра Гора 2 утакмице 
Неспортско понашање према противничком играчу, чл.54. ДП ФСС 
Павловић Зоран ФК Будућност(Р) 3 утакмице 
Неспортско понашање према противничком тренеру, чл.54. ДП ФСС 
Јакшић Синиша ФК Мокра Гора-тренер 3 утакмице 
Неспортско понашање према противничком играчу, чл.54. ДП ФСС 

 
 „ЗАПАДНО-МОРАВСКА“ :  

 
 „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“:  

Стојковић Александар ФК Рудар(С) 4 утакмице 
Неспортско понашање према судији, чл.54. ДП ФСС 

 
 „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“:  

Ристић Драгиша ФК Цер 5 утакмицa   
Насилно понашање (ударање противничког играча), чл.57. ДП ФСС 

 
Казнe теку од 02/03.10.2022.године. 

 
 
 

ИСКЉУЧЕЊА ИГРАЧА У 8.КОЛУ ЗОНСКИХ ЛИГА (08/09.10.2022): 
 

„ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 
Станојевић Драган ФК Србија 1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.54. ДП ФСС 

 
 „ЗАПАДНО-МОРАВСКА“ :  

Гукић Мирослав ФК Савинац 1933 1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.54. ДП ФСС 
Томић Станко ФК Лазарица 2 утакмице 
Неспортско понашање према судији, чл.54. ДП ФСС 
Павловић Сретен ФК Лазарица 4 утакмице 
Неспортско понашање (пљување), чл.54. ДП ФСС 



 
 „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“:  

НЕМА 
 

 „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“:  

Антонић Филип 
ФК Јединство Владимирци 
1924 

1 утакмица   

Спречавање очигледне прилике за постизање поготка прекршајем, чл.54. 
ДП ФСС 

 
Казнe теку од 09/10.10.2022.године. 

 
 
1.На основу чл.91, а у вези чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се 
ФК“СПАРТАК 1976“ из Трнаве новчаном казном у износу од 5.000,00 динара 
(петхиљада динара) због занемаривања обавеза које проистичу из Правилника о 
фудбалским такмичењима на првенственој утакмици ФК”Спартак 1976”-ФК”Златар”, 
одиграној 17.09.2022.године у Чачку. 
 

2.На основу чл.91, а у вези чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се 
ФК“ЗЛАТАР“ из Нове Вароши новчаном казном у износу од 5.000,00 динара 
(петхиљада динара) због занемаривања обавеза које проистичу из Правилника о 
фудбалским такмичењима на првенственој утакмици ФК”Спартак 1976”-ФК”Златар”, 
одиграној 17.09.2022.године у Чачку. 
 

3. На основу чл.91. и чл.97, а у вези чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава 
се ФК“ШУМАДИЈА“ из Аранђеловца, ОФК“АРАНЂЕЛОВАЦ 1979“ из 
Аранђеловца, ФК“КАЧЕР“ из Белановице, ФК“ЈОШАНИЦА“ из Новог Пазара, 
ФК“СРБИЈА“ из Илићева, ОФК“РАС“ из Новог Пазара, ФК“ПОЛИМЉЕ“ из 
Пријепоља, ФК“ЗЛАТАР“ из Нове Вароши, ФК“ЈАСЕН“ из Бродарева и 
ФК“СПАРТАК 1976“ из Трнаве новчаном казном у износу од 5.000,00 динара због 
занемаривања и неизвршавања обавеза из Правилником о стручном раду ФС Србије 
(недолазак лиценцираног тренера на обевезни семинар пред почетак такмичарске 
2022/23.године и недостављање благовремено оправдања за недолазак). 
 

4.На основу чл.127. Дисциплинског правилника ФС Србије, ПОКРЕЋЕ СЕ 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ПРОТИВ ОФК“ДИВЦИ“ из Диваца, а због пропуста 
у организацији утакмице ОФК“Дивци“-ФК“Раднички“(Ваљево), одиграној 08.10.2022.год. 
у Дивцима (продаја алкохолних пића за време утакмице у бифеу и гледалишту у стакленој 
амбалажи). Изјаву клуба, као и Комесара за безбедност Селенић Владимира и делегата 
Перановић Љубомира поводом навода у пријави доставити до уторка 18.10.2022.године. 
 

5.На основу чл.127. Дисциплинског правилника ФС Србије, ПОКРЕЋЕ СЕ 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ПРОТИВ ФК“ЦРНОКОСА“ из Косјерића, а због 
пропуста у организацији утакмице ФК“Црнокоса“-ФК“Омладинац“(Заблаће), одиграној 
08.10.2022.год. у Косјерићу (коришћење пиротехничких средстава, гађање противничких 
играча лименкама и другим ситним предметима, поливање водом службених лица 
приликом изласка са терена за игру). Изјаву клуба, као и Комесара за безбедност 
Морачанин Милинка поводом навода у пријави доставити до уторка 18.10.2022.године. 
 

6.На основу чл.127. Дисциплинског правилника ФС Србије, ПОКРЕЋЕ СЕ 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ПРОТИВ ФК“РСК“ из Раброва, а због пропуста у 
организацији утакмице ФК“РСК“-ФК“Омладинац“(Шетоње), одиграној 09.10.2022.год. у 
Раброву (улазак НН лица у терен за игру у 90+2.минуту утакмице, одгуривање играча и 
прекид утакмице у трајању од 2 минута). Изјаву клуба, као и Комесара за безбедност 



Лукић Радослава, делегата 
Маје и Стаменковић Душана
18.10.2022.године. 
 

7.На основу чл.127. 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
организацији утакмице ФК“
(коришћење пиротехничких средстава у току утакмице
безбедност клуба на утакмици
18.10.2022.године. 
 

8.На основу чл.127. 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
занемаривања обавеза на утакмици ФК“
08.10.2022.године у Липама
клубова поводом навода у пријави
 

9.На основу чл.127. Дисциплинског правилника ФСС
против ФК“САВИНАЦ 1933“ из Висибабе,  
стручно-педагошки рад у клубу 
стручног штаба сениорске екипе више од 2 кола).
 

10.На основу чл.38, чл.39
се ФК“ШУМАДИЈА“ из 
такмичарској сезони 202
ДИНАРА, а због одбијања наставка утакмице и 
пропуста у организацији
01.10.2022.године у Аранђеловцу
 

11.На основу чл.38, чл.39
се ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША
ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ У ТРАЈАЊУ ОД 6(ШЕСТ) МЕСЕЦИ
наговарања играча своје екипе да привремено 
према службеним лицима у службеним просторијама по завршетку утакмице
ФК“Шумадија“-ФК“Слога 33
06.10.2022.године. 
 

12.На основу члана 64. 
такмичења зонских лига 
ОДИГРАВАЊА 2 (две) првенствене УТАКМИЦЕ НА СВОМ СТАДИОНУ у 
на свим игралиштима удаљеним мање од 30км од 
организације првенствен
08.10.2022. године у Гружи

 
Напомена: рок за плаћање новчане казне по Одлуци Дисциплинског судије је 15 дана од 
дана правоснажности одлуке на жиро
 
Правна поука: против ове одлуке може се 
Србије у року од 48 часова
клуба, уз уплату таксе од 8.000,00 динара на жиро
 

 

делегата Спасић Александра и судија Радојевић Дејана, Милошевић 
ћ Душана поводом навода у пријави доставити до уторка 

 Дисциплинског правилника ФС Србије, 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ПРОТИВ ФК“ЦЕР“ из Петковице

ФК“Цер“-ОФК“Осечина“, одиграној 09.10.2022.
коришћење пиротехничких средстава у току утакмице). Изјаву клуб

едност клуба на утакмици поводом навода у пријави доставити до уторка 

 Дисциплинског правилника ФС Србије, 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ПРОТИВ ФК“СЛОБОДА
занемаривања обавеза на утакмици ФК“Слобода“-ФК“Борац 1932“, одиграној 

Липама (у записнику утакмице није уписан представник клуба
у пријави доставити до уторка 18.10.2022.године.

. Дисциплинског правилника ФСС покреће се дисциплински поступак 
против ФК“САВИНАЦ 1933“ из Висибабе,  а због неиспуњавања минимума услова за 

педагошки рад у клубу зонске лиге (играње утакмице без лиценцираног шефа 
стручног штаба сениорске екипе више од 2 кола). 

39, чл.64. и чл.68.а. Дисциплинског правилника ФС Србије
“ из Аранђеловца ОДУЗИМАЊЕМ 3(три

такмичарској сезони 2022/23. и НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 1
одбијања наставка утакмице и привременог прекида

пропуста у организацији утакмице ФК“Шумадија“-ФК“Слога 33
Аранђеловцу.   

39, чл.54. и чл.68.а. Дисциплинског правилника ФС Србије
ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША, шеф стручног штаба ФК“Шумадија

ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ У ТРАЈАЊУ ОД 6(ШЕСТ) МЕСЕЦИ
наговарања играча своје екипе да привремено прекину утакмицу и неспортског понашања 
према службеним лицима у службеним просторијама по завршетку утакмице

Слога 33“, одигране 01.10.2022.године у Аранђеловцу

64. Дисциплинског правилника ФС Србије
такмичења зонских лига кажњава се ФК“ГРУЖА“ из 

(две) првенствене УТАКМИЦЕ НА СВОМ СТАДИОНУ у 
на свим игралиштима удаљеним мање од 30км од Груже, а 

првенствене утакмице ФК“Гружа“-ФК“Будућност“(Ресник)
Гружи. Казна тече од 13.10.2022.године. 

плаћање новчане казне по Одлуци Дисциплинског судије је 15 дана од 
дана правоснажности одлуке на жиро-рачун савеза бр.150-1165-38. 

: против ове одлуке може се поднети жалба Комисији за жалбе ФСР Западне 
часова од дана пријема Одлуке на званичној адреси електронске поште 

уз уплату таксе од 8.000,00 динара на жиро-рачун Савеза 150

Спасић Александра и судија Радојевић Дејана, Милошевић 
у пријави доставити до уторка 

ког правилника ФС Србије, ПОКРЕЋЕ СЕ 
Петковице, а због пропуста у 

.10.2022.год. у Петковици 
). Изјаву клуба, као и Комесара за 

у пријави доставити до уторка 

г правилника ФС Србије, ПОКРЕЋЕ СЕ 
СЛОБОДА“ из Липа, а због 

Борац 1932“, одиграној 
у записнику утакмице није уписан представник клуба). Изјаву 

.2022.године. 

креће се дисциплински поступак 
због неиспуњавања минимума услова за 

(играње утакмице без лиценцираног шефа 

равилника ФС Србије кажњава 
три) БОДА у текућој 

и НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 100.000,00 
прекида утакмице, као и 
Слога 33“, одигране 

равилника ФС Србије кажњава 
Шумадија“ из Аранђеловца, 

ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ У ТРАЈАЊУ ОД 6(ШЕСТ) МЕСЕЦИ, а због 
и неспортског понашања 

према службеним лицима у службеним просторијама по завршетку утакмице 
Аранђеловцу. Казна тече од 

равилника ФС Србије и чл.29. Пропозиција 
“ из Груже ЗАБРАНОМ 

(две) првенствене УТАКМИЦЕ НА СВОМ СТАДИОНУ у Гружи и 
а због прекида и слабе 

ФК“Будућност“(Ресник) одигране  

плаћање новчане казне по Одлуци Дисциплинског судије је 15 дана од 
 

жалба Комисији за жалбе ФСР Западне 
на званичној адреси електронске поште 

150-1165-38. 

Дисциплински судија 
Зоран Јанковић 

 


