ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Бр.170 – 12.05.2022.године
Крагујевац

На седници Дисциплинског судије Зонске лиге „Шумадијско-рашка“,
одржаној 12.05.2022.год, донете су следеће

ОДЛУКЕ
ИСКЉУЧЕЊА ИГРАЧА У 20.КОЛУ ЗОНСКЕ ЛИГЕ
„ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ (30.04/01.05.2022):
ФК Корићани
Алексић Филип
1 утакмицa
Други жути картон на утакмици, чл.54. ДП ФСС
ФК Корићани
Станојевић Драган
1 утакмицa
Други жути картон на утакмици, чл.54. ДП ФСС
ФК Јошаница
Садовић Семир
3 утакмице
Неспортско понашање према противничком играчу, чл.54. ДП ФСС
Казне теку од 01/02.05.2022.године.
ИСКЉУЧЕЊА ИГРАЧА У 21.КОЛУ ЗОНСКЕ ЛИГЕ
„ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ (07/08.05.2022):
ФК Полет(Р)
Гушани Суад
2 утакмице
Неспортско понашање према противничком играчу, чл.54. ДП ФСС
Казне теку од 08/09.05.2022.године.

1. На основу чл.54, а у вези са чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава се
БИОРАЦ ЖАРКО, представник клуба ФК“Корићани“, новчаном казном у износу од
5.000,00 динара, због неспортског понашања за време првенствене утакмице
ФК“Корићани“-ФК“Јошаница“, одиграној 01.05.2022.године у Корићанима.
2. На основу чл.127. Дисциплинског правилника ФСС ПОКРЕЋЕ СЕ
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК против помоћног тренера ФК“Корићани“
ТОДОРОВИЋ МИЛАДИНА, а због основане сумње да је починио дисциплински
прекршај из чл.68а. ДП ФСС када је у 79.минуту утакмице ФК“Корићани“-ФК“Јошаница“,
одиграној 01.05.2022.године у Корићанима, позаво играче своје екипе да одбију да наставе
утакмицу незадовољни одлукама судије, а због чега је прекид трајао 2 минута. Изјаву
Тодоровић Миладина поводом навода у пријави доставити до понедељка
16.05.2022.године.
3. На основу чл.54, а у вези са чл.9. Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава се
ВУЈСИЋ НЕНАД, представник клуба ФК“Карађорђе“ из Рибнице, новчаном казном
у износу од 5.000,00 динара, због неспортског понашања за време првенствене утакмице

ФК“Карађорђе“-ФК“Тутин
Тутин“, одиграној 07.05.2022.године у Рибници, 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 12.05.2022.године.
Напомена:: рок за плаћање новчане казне по Одлуци Дисциплинског судије је 15 дана од
дана правоснажности одлуке на жиро
жиро-рачун савеза бр.150-1165-38.
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
жиро-рачун Савеза 150-1165-38.
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Дисциплински судија
Зоран Јанковић

