
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
Бр.140  – 11.03.2022.године 
Крагујевац 

На седници Дисциплинског судије 
одржаној

 
 
 

ИСКЉУЧЕЊА ИГРАЧА 
Џелебџић Марко 
Неопрезан старт отвореним ђоном, чл.54

                     
  Казне

 

 
 
 
1. На основу чл.63 и 132.

ФК“РСК“ из Раброва новчаном казном у износу
организације утакмице 16. кола одигране у Раброву између ФК“РСК“ Раброво 
ФК“Будућност„ Ариље, где је у
минута, јер је у ограђени део терена ушла публика, вређала и претила судијама утакмице.

 
 
 
 

 

Правна поука: против ове одлуке може се поднети жалба Комисији за жалбе ФСР 
Западне Србије у року од 48 часо
електронске поште клуба, уз уплату таксе од 8.000,00 динара на жиро 
1165-38. 

 
 
 
 
 

 
     
                                                                                                     

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА 

 
а седници Дисциплинског судије Српске лиге „Запад“, 

држаној 11.03.2022.год, донете су следеће 
 
 
 

ОДЛУКЕ 
 

 У 16.КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ „ЗАПАД“ (05/06.03.2022
 ФК Слога Бајина Башта   2 утакмиц

Неопрезан старт отвореним ђоном, чл.54. ДП ФСС 

Казне теку од 06.03.2022.године.     

63 и 132. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се
новчаном казном у износу од 40.000,00 динара

организације утакмице 16. кола одигране у Раброву између ФК“РСК“ Раброво 
ФК“Будућност„ Ариље, где је у 89. минуту дошло до прекида утакмице у трајању од 5
минута, јер је у ограђени део терена ушла публика, вређала и претила судијама утакмице.

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 – рачун савеза 150

        Дисциплински судија Српске лиге „Запад“
                                                                                                     Зоран Јанковић  

05/06.03.2022): 
утакмице 

равилника ФС Србије, кажњава се 
динара због слабе 

организације утакмице 16. кола одигране у Раброву између ФК“РСК“ Раброво – 
89. минуту дошло до прекида утакмице у трајању од 5-6 

минута, јер је у ограђени део терена ушла публика, вређала и претила судијама утакмице. 

против ове одлуке може се поднети жалба Комисији за жалбе ФСР 
ва од дана пријема Одлуке на званичној адреси 

рачун савеза 150-

Српске лиге „Запад“ 
 


