
 
 
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА 
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
Бр.287 – 26.10.2022.године 
Крагујевац 
 
 

На седници Дисциплинског судије Зонских лига ФСР Западне Србије 
одржаној 26.10.2022.год, донете су следеће 

 
ОДЛУКЕ 

 
 

ИСКЉУЧЕЊА ИГРАЧА У 9.КОЛУ ЗОНСКИХ ЛИГА (15/16.10.2022): 
 

„ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 
Ибрахимовић Едис ФК Јошаница 3 утакмицe 
Неспортско понашање према судији, чл.54. ДП ФСС 

 
 „ЗАПАДНО-МОРАВСКА“ :  

Слатина Харис ФК Јасен 4 утакмице 
Неспортско понашање (псовање), чл.54. ДП ФСС 
Жиговић Милхад ФК Јасен 4 утакмице 
Неспортско понашање (псовање), чл.54. ДП ФСС 

 
Казнe теку од 16/17.10.2022.године. 

 
 
 

ИСКЉУЧЕЊА ИГРАЧА У 10.КОЛУ ЗОНСКИХ ЛИГА (22/23.10.2022): 
 

„ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 
Мурић Амсал ОФК Рас 1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.52. ДП ФСС 
Османовић Емир ОФК Рас 1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.52. ДП ФСС 
Шаћировић Мирза ФК Јошаница 1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.52. ДП ФСС 

 
 „ЗАПАДНО-МОРАВСКА“ :  

Фајт Иван ФК Кеј 4 утакмице 
Неспортско понашање према противничком играчу, чл.54. ДП ФСС 

 
 „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“:  

Филиповић Миодраг ФК Слобода(Л) 1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.52. ДП ФСС 
Турковић Никола ФК РСК 4 утакмице 
Неспортско понашање према судијама, чл.54. ДП ФСС 



Гајић Иван ФК Шумадија(А) 4 утакмице 
Насилно понашање према противничком играчу, чл.54. ДП ФСС 
Димитријевић Петар ОФК Аранђеловац 1979 1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.52. ДП ФСС 

 
 „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“:  

Обрадовић Ђорђе ФК Врело Спорт 1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.52. ДП ФСС 
Марковић Никола ФК Раднички Клупци 1 утакмица 
Други жути картон на утакмици, чл.52. ДП ФСС 

 
Казнe теку од 23/24.10.2022.године. 

 
1. На основу чл.38, 63. и 64. Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава се ФК“РСК“ 
из Раброва НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 динара, а због пропуста у 
организацији првенствених утакмица ФК“РСК“-ОФК“Аранђеловац 1979“, одигране 
11.09.2022.године у Раброву и ФК“РСК“-ФК“Омладинац“(Шетоње), одиграној 
09.10.2022.године у Раброву (присуство страних лица у рестриктивном простору за време 
утакмице и улазак странг лица у терен за игру). 
 

2. На основу чл.63.Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава се ОФК“ДИВЦИ“ из 
Диваца НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 20.000,00 динара, а због пропуста у 
организацији првенствене утакмице ОФК“Дивци“-ФК“Раднички“(Ваљево), одиграној 
09.10.2022.године у Дивцима (продаја алкохолних пића током утакмице у клупском 
бифеу). 
 

3. На основу чл.64. Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава се ФК“РИБНИЦА“ 
из Мионице НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000,00 динара, а због пропуста 
у организацији првенствене утакмице ФК“Рибница“-ФК“Качер“, одиграној 
15.10.2022.године у Мионици (гађање помоћног судије из публике лименкама и 
флашицама). 
 

4. На основу чл.91, а у вези чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се 
ФК“ГОЧ“ из Врњачке Бање новчаном казном у износу од 5.000,00 динара (петхиљада 
динара) због занемаривања обавеза које проистичу из Правилника о фудбалским 
такмичењима ФСС на првенственој утакмици ФК”Бане 1931”-ФК”Гоч”, одиграној 
23.10.2022.године у Рашкој (клуб није имао представника на утакмици). 
 

5. На основу чл.97. Дисциплинског правилника ФСС кажњава се ФК“САВИНАЦ 1933“ 
из Висибабе НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000,00 ДИНАРА, а због 
неиспуњавања минимума услова за стручно-педагошки рад у клубу зонске лиге (играње 
утакмице без присутног лиценцираног шефа стручног штаба сениорске екипе више од 2 
кола у току једне такмичарске сезоне). 
 

6. На основу чл.91, а у вези чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се 
ФК“МОРАВА“ из Велике Плане, новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, а због 
занемаривања обавеза које проистичу из Пропозиција такмичења на првенственим 
утакмицама зонских лига ФСРЗС (клуб није обезбедио медицинску заштиту током 
утакмице).. 
 

7. На основу чл.38, 39, 63а. и 64. Дисциплинског правилника ФС Србије и чл.29. 
Пропозиција такмичења зонских лига ФСРЗС, кажњава се ФК“ЦЕР“ из Петковице 
ЗАБРАНОМ ОДИГРАВАЊА 2(две) УТАКМИЦЕ НА СВОМ ИГРАЛИШТУ у 
Петковици и на свим игралиштима удаљеним мање од 30км од Петковице због 



пропуста у организацији првенствених утакмица ФК“Цер“-ОФК“Осечина“, одиграној 
09.10.2022.године у Петковици и ФК“Цер“-ФК“Задругар“, одиграној 22.10.2022.године у 
Петковици, а на основу чл.40. изречена дисциплинска казна се неће извршити 
уколико извршилац не учини исти дисциплински прекршај у року од 1 (једне) године. 
Казна тече од 26.10.2022.године.  
 

8. На основу чл.38, 39, 63а. и 64, а у вези чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије, 
кажњава се ФК“ЦЕР“ из Петковице новчаном казном у износу од 20.000,00 динара, а 
због пропуста у организацији првенствених утакмица ФК“Цер“-ОФК“Осечина“, одиграној 
09.10.2022.године у Петковици и ФК“Цер“-ФК“Задругар“, одиграној 22.10.2022.године у 
Петковици. 
 

9. На основу чл.39. и чл.64. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се 
ОФК“АРАНЂЕЛОВАЦ 1979“ из Аранђеловца ЗАБРАНОМ ОДИГРАВАЊА 3(три) 
УТАКМИЦЕ НА СВОМ ИГРАЛИШТУ у Аранђеловцу и на свим игралиштима 
удаљеним мање од 30км од Аранђеловца, а због пропуста у организацији првенствене 
утакмице: ОФК“Аранђеловац 1979“-ФК“Поморавље 1946“, одиграној 16.10.2022.године у 
Аранђеловцу, а на основу чл.40. изречена дисциплинска казна се неће извршити 
уколико извршилац не учини исти дисциплински прекршај у року од 1 (једне) године. 
Казна тече од 26.10.2022.године. 
 

10. На основу чл.63. и чл.64, а у вези са чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије 
кажњава се ОФК“АРАНЂЕЛОВАЦ 1979“ из Аранђеловца НОВЧАНОМ КАЗНОМ У 
ИЗНОСУ ОД 30.000,00 динара, а због пропуста у организацији првенствене утакмице 
ОФК“Аранђеловац 1979“-ФК“Поморавље 1946“, одиграној 16.10.2022.године у 
Аранђеловцу. 
 

11. Налаже се клубу ОФК“Аранђеловац 1979“ из Аранђеловца да забрани приступ и 
пролазак гледалаца кроз рестриктиван простор испред службених просторија пре, за 
време и по завршетку утакмице. 
 

12. На основу чл.91. и 114. Дисциплинског правилника ФСС кажњава се делегат 
МАРИНКОВИЋ НЕНАД из Велике Плане ЗАБРАНОМ ОБАВЉАЊА ДУЖНОСТИ 
У ТРАЈАЊУ ОД 6(шест) месеци, а због занемаривања обавеза, неизвршавања обавеза 
и дужности, као и подношења непотпуног извештаја са утакмице ОФК“Аранђеловац 
1979“-ФК“Поморавље 1946“, одиграној 16.10.2022.године у Аранђеловцу. Казна тече од 
26.10.2022.године. 
 

13. На основу чл.39, чл.63а. и чл.64. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се 
ФК“ЦРНОКОСА“ из Косјерића ЗАБРАНОМ ОДИГРАВАЊА 3(три) УТАКМИЦЕ 
НА СВОМ СТАДИОНУ у Косјерићу и на свим игралиштима удаљеним мање од 30км 
од Косјерића, а због пропуста у организацији и инцидената за време првенствене 
утакмице у Косјерићу: ФК„Црнокоса“-ФК“Омладинац“(Заблаће), одигране дана 
08.10.2022.године, а на основу чл.40. изречена дисциплинска казна се неће извршити 
уколико извршилац не учини исти дисциплински прекршај у року од 1 (једне) године. 
Казна тече од 26.10.2022.године. 
 

14. На основу чл.39, чл.63а. и чл.64, а у вези чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије, 
кажњава се ФК“ЦРНОКОСА“ из Косјерића новчаном казном у износу од 30.000,00 
динара, а због пропуста у организацији и инцидената за време првенствене утакмице у 
Косјерићу: ФК„Црнокоса“-ФК“Омладинац“(Заблаће), одигране дана 08.10.2022.године. 
 

15. На основу чл.54, а у вези са чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава се 
РАШИЋ ЗОРАН, представник клуба ФК“Шумадија“ из Аранђеловца, новчаном 
казном у износу од 5.000,00 динара, а због искључења на првенственој утакмици 
ФК“Шумадија“-ОФК“Аранђеловца 1979“, одиграној 22.10.2022.године у Аранђеловцу.  
 



16. На основу чл.54, а у вези са чл.9.
ВУЛЕВИЋ ДРАГАН, тренер ФК“Јасен“ из Бродарева, 
10.000,00 динара, због неспортског понашања на првенственој утакмици
ФК“Јасен“, одиграној 16.10.2022.године у Коњевићима.
 

17. На основу чл.64. Дисциплинског 
Белановице ЗАБРАНОМ ОДИГРАВАЊА 2
СТАДИОНУ у Белановици и на свим игралиштима удаљеним мање од 30км од 
Белановице због пропуста у организацији и 
Белановици: ФК„Качер“-
тече од 26.10.2022.године.
Налаже се клубу ФК“Качер
ФСРЗС, до понедељка 31.
одигравање наредне утакмице коју клуб игра као домаћин, које мора бити удаљено 
минимум 30км од игралишта у 
зонског степена такмичења. 
 

18. На основу чл.127. и чл.138, а у вези са чл.64. Дисциплинског 
правилника ФСС ПОКРЕЋЕ СЕ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ПРОТИВ ФК"КЕЈ" 
ИЗ ЧАЧКА И СУСПЕНДУЈЕ СЕ игралиште ФК“КЕЈ“ у Парменцу,
организацији и инцидената за време утакмице ФК“Кеј“
23.10.2022.године у Парменцу.
Налаже се клубу ФК“Кеј“ да, сходно чл.29. Пропозиција такмичења зонских лига ФСРЗС, 
до понедељка 31.08.2022.године до 12 часова достави место и игралиште за одигравање 
наредне утакмице коју клуб игра као домаћин, које мора бити удаљено минимум 30км од 
игралишта у Парменцу и регистровано за одигравање утакмица зонског степена 
такмичења. 
Налаже се клубу да до понедељка 31.08.2021.године до 12 часова достави писану изјаву 
поводом инцидената на утакмици ФК“Кеј“
23.10.2022.године у Парменцу.
 
 

 
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
 

 
 
 

54, а у вези са чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије
ВУЛЕВИЋ ДРАГАН, тренер ФК“Јасен“ из Бродарева, новчаном казном у

због неспортског понашања на првенственој утакмици
ФК“Јасен“, одиграној 16.10.2022.године у Коњевићима. 

Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се
ЗАБРАНОМ ОДИГРАВАЊА 2(две) УТАКМИЦЕ НА СВОМ 

СТАДИОНУ у Белановици и на свим игралиштима удаљеним мање од 30км од 
пропуста у организацији и инцидената за време 

-ФК“Раднички“(Ваљево), одиграној дана 23
ине. 

Качер“ да, сходно чл.29. Пропозиција такмичења зонских лига 
ФСРЗС, до понедељка 31.08.2022.године до 12 часова достави место и игралиште за 
одигравање наредне утакмице коју клуб игра као домаћин, које мора бити удаљено 
минимум 30км од игралишта у Белановици и регистровано за одигравање утакмица 
зонског степена такмичења.  

На основу чл.127. и чл.138, а у вези са чл.64. Дисциплинског 
ПОКРЕЋЕ СЕ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ПРОТИВ ФК"КЕЈ" 

СУСПЕНДУЈЕ СЕ игралиште ФК“КЕЈ“ у Парменцу,
организацији и инцидената за време утакмице ФК“Кеј“-ФК“Савинац 1933“, одиграној 
23.10.2022.године у Парменцу. Суспензија тече од 26.10.2022.године
Налаже се клубу ФК“Кеј“ да, сходно чл.29. Пропозиција такмичења зонских лига ФСРЗС, 
до понедељка 31.08.2022.године до 12 часова достави место и игралиште за одигравање 
наредне утакмице коју клуб игра као домаћин, које мора бити удаљено минимум 30км од 

лишта у Парменцу и регистровано за одигравање утакмица зонског степена 

Налаже се клубу да до понедељка 31.08.2021.године до 12 часова достави писану изјаву 
поводом инцидената на утакмици ФК“Кеј“-ФК“Савинац 1933“, одиграној 

рменцу. 

: рок за 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

равилника ФС Србије кажњава се 
новчаном казном у износу од 

због неспортског понашања на првенственој утакмици ФК“Јединство“-

равилника ФС Србије, кажњава се ФК“КАЧЕР“ из 
) УТАКМИЦЕ НА СВОМ 

СТАДИОНУ у Белановици и на свим игралиштима удаљеним мање од 30км од 
инцидената за време првенствене утакмице у 

23.10.2022.године. Казна 

“ да, сходно чл.29. Пропозиција такмичења зонских лига 
08.2022.године до 12 часова достави место и игралиште за 

одигравање наредне утакмице коју клуб игра као домаћин, које мора бити удаљено 
и регистровано за одигравање утакмица 

На основу чл.127. и чл.138, а у вези са чл.64. Дисциплинског 
ПОКРЕЋЕ СЕ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ПРОТИВ ФК"КЕЈ" 

СУСПЕНДУЈЕ СЕ игралиште ФК“КЕЈ“ у Парменцу, а због пропуста у 
ФК“Савинац 1933“, одиграној 

Суспензија тече од 26.10.2022.године. 
Налаже се клубу ФК“Кеј“ да, сходно чл.29. Пропозиција такмичења зонских лига ФСРЗС, 
до понедељка 31.08.2022.године до 12 часова достави место и игралиште за одигравање 
наредне утакмице коју клуб игра као домаћин, које мора бити удаљено минимум 30км од 

лишта у Парменцу и регистровано за одигравање утакмица зонског степена 

Налаже се клубу да до понедељка 31.08.2021.године до 12 часова достави писану изјаву 
ФК“Савинац 1933“, одиграној 

: рок за 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 

 


