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На седници Дисциплинског судије Српске лиге „Запад“, 
одржаној 17.05.2023.год, донете су следеће 

 
 
 

ОДЛУКЕ 
 
 
 
 

1. На основу члана 57. Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава се играч 
ФК“Мачва 1929“ из Богатића, ПУЗИЋ НИКОЛА неиграњем четири /4/ првенствене 
утакмице, због насилног понашања и ударања противничког играча у 45.минуту 
првенствене утакмице 26.кола Српске лиге Запад између ФК“Мачва 1929“ Богатић - 
ФК“Таково“ Горњи Милановац, одиграној 13.05.2023.године у Богатићу. Казна тече од 
14.05.2023.године. 

 
2. На основу члана 57. Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава се играч 

ФК“Таково“ из Горњег Милановца, ЈОЧОВИЋ ДИМИТРИЈЕ неиграњем четири /4/ 
првенствене утакмице, због насилног понашања и ударања противничког играча у 
45.минуту првенствене утакмице 26.кола Српске лиге Запад између ФК“Мачва 1929“ 
Богатић - ФК“Таково“ Горњи Милановац, одиграној 13.05.2023.године у Богатићу. Казна 
тече од 14.05.2023.године. 

 
3. На основу чл. 97. Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава се 

ФК“Будућност“ из Ариља новчаном казном у износу од 20.000,оо динара 
(двадесетхиљада динара) због неизвршавања стручнопедагошких обавеза, на тај начин 
што на трећој узастопној званичној утакмици, међу пријављеним службеним лицима 
клуба, се не налази тренер по Правилнику о стручном раду ФСС, који поседују 
одговарајуће дозволе за рад тренера. 

 
4. На основу чл. 97. Дисциплинског правилника ФС Србије кажњава се 

ФК“Таково“ из Горњег Милановца новчаном казном у износу од 10.000,оо динара 
(десетхиљада динара) због неизвршавања стручнопедагошких обавеза, на тај начин што на 
трећој узастопној званичној утакмици, међу пријављеним службеним лицима клуба, се не 
налази тренер по Правилнику о стручном раду ФСС, који поседују одговарајуће дозволе 
за рад тренера. 

 
5. На основу члана 65. Дисциплинског правилника ФС Србије обавезује се 

ФК“БУДУЋНОСТ“ из Ариља да надокнади штету ОФК“Михајловац“ из Михајловца 
у износу од 500,оо динара, због оштећења на лименој огради која раздваја тунел и 
публику, које је направио, по завршетеку утакмице, играч гостујуће екипе Баћо Николић. 



 
 
 

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 – рачун савеза 150-
1165-38. 
   
      Дисциплински судија Српске лиге „Запад“ 

                                                                         Зоран Јанковић 


