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

На седници Дисциплинског судије Српске лиге „Запад“, 
одржаној 13.10.2022.год, донете су следеће 

 

 
ОДЛУКЕ 

 
ИСКЉУЧЕЊА ИГРАЧА У 9.КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ „ЗАПАД“ (08/09.10.2022): 

Јовановић Јордан  ФК Смедерево 1924 1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.54. ДП ФСС 
Тасић Жељко  ФК Млади Радник 1926  1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.54. ДП ФСС 
Стојановић Михајло  ФК Слога Бајина Башта  2 утакмице 
Псовање и вређање судије, чл.54. ДП ФСС 

 
 
 
 
 
 

Казне теку од 09/10.10.2022.године. 

 
 
 
 
 
 
 

1. На основу чл.91. и чл.95, а у вези чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије 
кажњава се ОФК“Михајловац“ из Михајловца новчаном казном у износу од 50.000,00 
динара (педесетхиљада динара) због занемаривања обавеза и неизвршавања одлука 
органа савеза, недостављања комплетног снимка са првенствене утакмице 9.кола 
ОФК“Михајловац“ Михајловац - ФК“Рађевац“ Крупањ, одигране 09.10.2022.године у 
Михајловцу.  

 
2. На основу члана 64. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се 

ФК“Слога“ из Краљева НОВЧАНОМ КАЗНОМ у износу од 50.000 динара због слабе 
организације првенствене утакмице 09. кола одигране у Краљеву, између ФК“Слога“ 
Краљево – ФК“Полет“ Љубић, јер су се налазила НН лица у рестриктивном простору по 
завршетку утакмице где су исти псовали и упућивали претње судијама утакмице.  

 
3. На основу члана 54. Дисиплинског правилника ФС Србије, кажњава се 

председник клуба ФК“Слога“ Краљево, Милан Кесић, НОВЧАНОМ КАЗНОМ у 
износу од 20.000 динара, јер је приликом досуђеног казненог ударца, а и по завршетку 
утакмице ушао у терен и жустро негодовао због судијских одлука. 

 
4. На основу члана 63. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се 

ФК“Смедерево 1924“ из Смедерева НОВЧАНОМ КАЗНОМ у износу од 50.000 динара 
због пропуста у организацији првенствене утакмице 09. кола одигране у Смедереву, 
између ФК“Смедерево 1924“ Смедерево – ФК“Борац 1926“ Чачак, где је од стране 
домаћих навијача на почетку утакмице упаљено 20-ак бакљи и неколико димних кутија. 



Такође, у 7, 30, 31, 33, 55 и 85. минуту упаљене су петарде. У 31 и 40 минуту упаљене су 
две бакље. Сва пиротехничка средства нису убаци
нису ометала сам ток игре, па сходно томе утакмице није прекидана.
 

5. На основу члана 54. 
стручног штаба ФК“Полет“ Љубић 
30.000,00 динара, због протествовања и упућивања погрдних речи судијама 
првенственој утакмици ФК“Слога“ Краљево 
08.10.2022.године у Краљеву.  
 
 
 

правна поука: против ове одлуке може се поднети жалба Комисији за жалбе ФСР 
Западне Србије у року од 48 часова од дана пријема Одлуке на званичној адреси 
електронске поште клуба, уз уплату таксе од 8.000,00 динара на жиро 
1165-38. 

 
 
 
 

   
     

                                

Такође, у 7, 30, 31, 33, 55 и 85. минуту упаљене су петарде. У 31 и 40 минуту упаљене су 
две бакље. Сва пиротехничка средства нису убацивана у ограђени део терена за игру и 
нису ометала сам ток игре, па сходно томе утакмице није прекидана. 

54. Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава
стручног штаба ФК“Полет“ Љубић ВУЈИЧИЋ ЗОРАН новчаном казном у

протествовања и упућивања погрдних речи судијама 
ФК“Слога“ Краљево - ФК“Полет“ Љубић, одиграној 

 

против ове одлуке може се поднети жалба Комисији за жалбе ФСР 
не Србије у року од 48 часова од дана пријема Одлуке на званичној адреси 

електронске поште клуба, уз уплату таксе од 8.000,00 динара на жиро – рачун савеза 150

  Дисциплински судија Српске лиге „Запад“
                                                                         Зоран Јанковић 

 

Такође, у 7, 30, 31, 33, 55 и 85. минуту упаљене су петарде. У 31 и 40 минуту упаљене су 
вана у ограђени део терена за игру и 

кажњава се шеф 
новчаном казном у износу од 

протествовања и упућивања погрдних речи судијама на 
ФК“Полет“ Љубић, одиграној 

против ове одлуке може се поднети жалба Комисији за жалбе ФСР 
не Србије у року од 48 часова од дана пријема Одлуке на званичној адреси 

рачун савеза 150-

Српске лиге „Запад“ 
 


