
  ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА

34000 Крагујевац ● Кнеза Милоша 31 ● П.фах 19 ● Телефон
Матични број: 06

 
Број: 287 
Датум: 26.10.2022.године 
 
На основу чл.129. ДП ФСС, а на основу писаних извештаја службених лица са првенствене 
утакмице „Шумадијско-рашке
ФК“Будућност“ (Ресник), донео сам
 

о ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
1.ФК“Корићани“ из Корићана
2.Биорац Жарка, заступника 
3.ФК“Будућност“ из Ресника
4.Лекић Живорада, заступника
а због постојања основане сумње да су учинили дисциплински прекршај из чл.80.
Дисциплинског правилника
ФК“Корићани“-ФК“Будућност
наведене утакмице у корист ФК“
 

У својим писаним извештајима 
-да за време одигравања утакмице није било борбеног духа код играча обе екипе
држале лопту у свом поседу по више минута, а да их противнички играчи нису нападали, чак 
и када су гости имали негативан резулта
-да је у паузи између два дела игре дошло до расправе у гостујућој свлачионици између 
играча гостујуће екипе и тренера, а који су били незадовољни и нису желели да наставе 
играње утакмице у другом делу.
Такође, у прилогу се достављају и видео записи са утакмице из другог дела игре, када 
гостујући играчи, и поред негативног резултата не желе да 
измене резултат у своју корист, већ 
ногама на својој половини терена за игру, као и 
дела игре где се чује расправа гостујућих играча и тренера у свлачионици
На основу напред наведеног, донео сам 
 
Достављено: 
1.ФК“Корићани“ Корићани 
2.Биорац Жарку, заступнику ФК“
3.ФК“Будућност“ Ресник 
4.Лекић Живораду, заступнику
 
 
 
     
     
 

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА

ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
34000 Крагујевац ● Кнеза Милоша 31 ● П.фах 19 ● Телефони: 034/310-989, 324

Матични број: 06879667 ● ПИБ: 101579241 ● Жиро-рачун: 150-1165
Електронска пошта: fsrzs@verat.net ● Web сајт: www.fsrzs.com

На основу чл.129. ДП ФСС, а на основу писаних извештаја службених лица са првенствене 
рашке“ зоне одигране 23.10.2022. између ФК“

), донео сам 

ОДЛУКУ 
ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА против: 

Корићана 
 ФК“Корићани“ 

Ресника 
заступника ФК“Будућност“ из Ресника 

а због постојања основане сумње да су учинили дисциплински прекршај из чл.80.
Дисциплинског правилника ФСС, учешће у нерегуларности првенствене утакмице 

Будућност“(Ресник), и то тако што су унапред договорили исход 
ведене утакмице у корист ФК“Корићани“. 

Образложење 
У својим писаним извештајима службена лица наводе: 
да за време одигравања утакмице није било борбеног духа код играча обе екипе

држале лопту у свом поседу по више минута, а да их противнички играчи нису нападали, чак 
имали негативан резултат), 

да је у паузи између два дела игре дошло до расправе у гостујућој свлачионици између 
играча гостујуће екипе и тренера, а који су били незадовољни и нису желели да наставе 
играње утакмице у другом делу. 

е достављају и видео записи са утакмице из другог дела игре, када 
гостујући играчи, и поред негативног резултата не желе да крену у напад и евентуално 
измене резултат у своју корист, већ фудбалски нелогично и неразумно држе лопту у својим 
ногама на својој половини терена за игру, као и видео запис начињен у току паузе између два 
дела игре где се чује расправа гостујућих играча и тренера у свлачионици
На основу напред наведеног, донео сам одлуку као у диспозитиву. 

ФК“Корићани“ 

заступнику ФК“Будућност“ Ресник 

             Дисциплински судија
         Јанковић Зоран
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На основу чл.129. ДП ФСС, а на основу писаних извештаја службених лица са првенствене 
између ФК“Корићани“ и 

а због постојања основане сумње да су учинили дисциплински прекршај из чл.80. 
ФСС, учешће у нерегуларности првенствене утакмице 

то су унапред договорили исход 

да за време одигравања утакмице није било борбеног духа код играча обе екипе (екипе су 
држале лопту у свом поседу по више минута, а да их противнички играчи нису нападали, чак 

да је у паузи између два дела игре дошло до расправе у гостујућој свлачионици између 
играча гостујуће екипе и тренера, а који су били незадовољни и нису желели да наставе 

е достављају и видео записи са утакмице из другог дела игре, када 
крену у напад и евентуално 

фудбалски нелогично и неразумно држе лопту у својим 
запис начињен у току паузе између два 

дела игре где се чује расправа гостујућих играча и тренера у свлачионици, а у вези . 

Дисциплински судија   
Јанковић Зоран 


