
 
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА 
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
Бр.185 – 17.05.2023.године 
Крагујевац 
 
 

На седници Директора лиге млађих категорија ФСРЗС,Одржаној 
17.05.2023 год, донете су следеће 

 

ОДЛУКЕ 
 

ИСКЉУЧЕЊА ИГРАЧА ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА (13/14.05.2023): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Петровић Павле ФК Карађорђе Кв  1  утакмица 

Други жути картон       чл.52.  ДП ФСС                    кадети 

Милентијевић Василије   ФК Бане 1931  4 утакмица 
Неспортско понашање, чл.54. ДП ФСС                    кадети 
Поповић Ђорђе ФК Јасеница 2017  1 утакмица 
Други жути картон,       чл.52. ДП ФСС                    кадети 
Младеновић Мако ФК Златибор  1 утакмица 
Други жути картон ,      чл.52. ДП ФСС                   пионири 
Јечменица Данило ФК Златибор 1 утакмица 
Други жути картон,       чл.52. ДП ФСС                   пионири 
Матовић Петар ФК Ифа Титан 3 утакмица  
Насилно понашање, чл.57/39. ДП ФСС                   пионири 
Нумановић Ахмед ФК АС 6 утакмица  
Насилно понашање      чл.57 ДП ФСС                     пионири 
Радојичић Никола  ФК Слога ББ 1 утакмица 
Неспортско понашање, чл.54 ДП ФСС                     кадети 
   

 

   
 
   
 
   
 
   
 



 
На основу  члана 91.

ФК“Бубамара 91“ из Краљева
хиљада динара ) због занемаривања обавеза које проистичу из Правилника о фудбалским 
такмичењима на првенственој утакмици 16.кола Друге Кадетске лиге Западно
група „Б“, између ФК“Бубамара 91“ 
године у Краљеву.  
 
 

На основу  члана 91.
ФК“Качер“ из Белановице новчаном казном у износу од 10000,оо динара ( десет хиљада 
динара ) због занемаривања обавеза к
такмичењима на првенственој утакмици Друге Кадетске лиге Колубарско
група између ФК“Мачва“ – ФК“Качер „ из Белановице одигране 14.05.2023 године у 
Шапцу.  

 
 
На основу  члана 91.

ФК“Полимље “ из Пријепоља
хиљада динара ) због занемаривања обавеза које проистичу из Правилника о фудбалским 
такмичењима на првенственој утакмици 26.кола Пионирске лиге Западно
између ФК“Полимље“ – ФК“Златибор „  Чајетина, одигране 15.05.2023 године у 
Пријепољу.  
 
 
                                                Казне теку од
 
Напомена: рок за плаћање новчане казне по Одлуци Дисциплинског судије је 15 дана 
дана правоснажности одлуке на жиро
 

Правна поука: против одлука Дисциплинског судије може се уложити жалба Комисији за 
жалбе ФСР Западне Србије у року од 
таксе од 8.000,00 динара на жиро
 
референт ФСРЗС 
Владимир Чађеновић 
                                                                                                      
                                                                                                    

члана 91. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се
ФК“Бубамара 91“ из Краљева новчаном казном у износу од 10000,оо динара ( десет 

занемаривања обавеза које проистичу из Правилника о фудбалским 
такмичењима на првенственој утакмици 16.кола Друге Кадетске лиге Западно
група „Б“, између ФК“Бубамара 91“ – ФК“Јединство 2017 „  Тутин, одигране 13.05.2023 

члана 91. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се
новчаном казном у износу од 10000,оо динара ( десет хиљада 

занемаривања обавеза које проистичу из Правилника о фудбалским 
такмичењима на првенственој утакмици Друге Кадетске лиге Колубарско

ФК“Качер „ из Белановице одигране 14.05.2023 године у 

члана 91. Дисциплинског правилника ФС Србије, кажњава се
ФК“Полимље “ из Пријепоља новчаном казном у износу од 5000,оо динара ( пет 

занемаривања обавеза које проистичу из Правилника о фудбалским 
такмичењима на првенственој утакмици 26.кола Пионирске лиге Западно-Моравска

ФК“Златибор „  Чајетина, одигране 15.05.2023 године у 

Казне теку од 15.05.2023 год 

: рок за плаћање новчане казне по Одлуци Дисциплинског судије је 15 дана 
дана правоснажности одлуке на жиро-рачун савеза бр.150-1165-38.                        

: против одлука Дисциплинског судије може се уложити жалба Комисији за 
жалбе ФСР Западне Србије у року од 48(сати) дана од дана пријема Одлуке уз уплату
таксе од 8.000,00 динара на жиро-рачун Савеза бр.150-1165-38. 

                                                                                                      Директор лига: 
                                                                                                    Милановић Дарко

равилника ФС Србије, кажњава се  
новчаном казном у износу од 10000,оо динара ( десет 

занемаривања обавеза које проистичу из Правилника о фудбалским 
такмичењима на првенственој утакмици 16.кола Друге Кадетске лиге Западно-Моравска 

К“Јединство 2017 „  Тутин, одигране 13.05.2023 

равилника ФС Србије, кажњава се  
новчаном казном у износу од 10000,оо динара ( десет хиљада 

оје проистичу из Правилника о фудбалским 
такмичењима на првенственој утакмици Друге Кадетске лиге Колубарско-Мачванска 

ФК“Качер „ из Белановице одигране 14.05.2023 године у 

Србије, кажњава се  
новчаном казном у износу од 5000,оо динара ( пет 

занемаривања обавеза које проистичу из Правилника о фудбалским 
Моравска група, 

ФК“Златибор „  Чајетина, одигране 15.05.2023 године у 

: рок за плаћање новчане казне по Одлуци Дисциплинског судије је 15 дана од 
                         

: против одлука Дисциплинског судије може се уложити жалба Комисији за 
) дана од дана пријема Одлуке уз уплату 

  
Милановић Дарко 


