ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 16.10.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1. ТЕРЗИЋ ВУК
члан
ФК „БАТАЈНИЦА“
забраном играња 4 ( четри ) првенствене или куп утакмице, због повреде правила из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 10.10.2019 године између
ФК“БАТАЈНИЦА“ и ФК „13.МАЈ“ добио црвени картон , а ФК“Батајница“ новчаном
казном у износу од 2.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 10.10.2019 године, на првенственој утакмици четврте лиге УВФКБГД, између екипа
ФК“Батајница“ и ФК“13.Мај“, главни судија је играчу домаће екипе Терзић Вуку
бр.сл.легитимације 2836 доделио директан црвени картон због неспортског понашања, које се
огледа у томе што га је исти псовао и претио му незадовољан његовом одлуком, упутивши му
велики број увредљивих речи, што је констатовано и у извештају судије, чиме је учињен
прекршај из чл.54 ДПУВФКБГД- Ко се неспортски понаша према играчу свог или противничког
тима, судији, фудбалском раднику, руководствима фудбалских организација и гледаоцима, за
време игре, после игре на игралишту или ван њега, а у вези са фудбалским спортом, казиће се
забраном играња од 1-4 утакмице.Приликом доношења одлуке, у обзир су узете све чињенице
догађаја, те је одлука донета као у диспозитиву .
Казна тече од 11.10.2019 године.
Казна је уписана у легитимацију играча.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке незадовољна страна може уложити жалбу Комисији за
жалбе у року од 8 дана од објављивања или пријема одлуке, уз доказ о уплати прописане таксе
у износу од 4.000,00 динара (чл.50 тачка 1.Пропозиција за првенство лига фудбалских клубова
ветерана на територији ФСБ за такмичарску сезону 2019/2020).
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа
Београду, 18.10.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

e-mail:veterani@uvfkbgd.rs , tel. 063/234199, 063/288417 , 063/339400

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 16.10.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
САНДИЋ ДЕЈАН
члан
ФК „ДУГА“
забраном играња 4 ( четри ) првенствене или куп утакмице, због прекршаја из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 11.10.2019 године између ФК“ГСП
ПОЛЕТ“ и ФК „ДУГА “ добио црвени картон , а ФК“Дуга“ новчаном казном у износу од
2.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 11.10.2019 године, на првенственој утакмици друге лиге УВФКБГД, између екипа ФК“ГСП
Полет“ и ФК“Дуга“, главни судија је играчу гостујуће екипе Сандић Дејану бр.сл.легитимације
1429 доделио директан црвени картон због неспортског понашања, које се огледа у томе што
га је исти псовао и претио му незадовољан његовом одлуком, упутивши му велики број
увредљивих речи, што је констатовано и у извештају судије, чиме је учињен прекршај из чл.54
ДПУВФКБГД- Ко се неспортски понаша према играчу свог или противничког тима, судији,
фудбалском раднику, руководствима фудбалских организација и гледаоцима, за време игре,
после игре на игралишту или ван њега, а у вези са фудбалским спортом, казиће се забраном
играња од 1-4 утакмице.Приликом доношења одлуке, у обзир су узете све чињенице догађаја,
те је одлука донета као у диспозитиву .
Казна тече од 12.10.2019 године.
Казна је уписана у легитимацију играча.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке незадовољна страна може уложити жалбу Комисији за
жалбе у року од 8 дана од објављивања или пријема одлуке, уз доказ о уплати прописане таксе
у износу од 4.000,00 динара (чл.50 тачка 1.Пропозиција за првенство лига фудбалских клубова
ветерана на територији ФСБ за такмичарску сезону 2019/2020).
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа
Београду, 18.10.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

e-mail:veterani@uvfkbgd.rs , tel. 063/234199, 063/288417 , 063/339400

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 16.10.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
ШЕКУЛАРАЦ СИМО
члан
ФК „ПЛАВИ 2000“
забраном играња 1 ( једне ) првенствене или куп утакмице, због повреде правила из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 10.10.2019 године између ФК“ПЛАВИ
2000“ и ФК“ТАУРУНУМ“ добио црвени картон , а ФК“Плави 2000“ новчаном казном у
износу од 2.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 10.10.2019 године, на првенственој утакмици прве лиге УВФКБГД, између екипа
ФК“Плави2000“ и ФК“Таурунум“ главни судија је играчу домаће екипе Шекуларац Сими
бр.сл.легитимације 2295 доделио други жути, односно црвени картон због неспортског
понашања-безобзирних стартова, што је констатовано и у извештају судије, чиме је учињена
повреда чл.54 ДПУВФКБГД- Ко се неспортски понаша према играчу свог или противничког
тима, судији, фудбалском раднику, руководствима фудбалских организација и гледаоцима, за
време игре, после игре на игралишту или ван њега, а у вези са фудбалским спортом, казиће се
забраном играња од 1-4 утакмице.Приликом доношења одлуке, у обзир су узете све чињенице
догађаја, те је одлука донета као у диспозитиву .
Казна тече од 17.10.2019 године.
Казна је уписана у легитимацију играча.
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа

Достављено:
- 1 x ФК “Плави 2000“
- 1 x архива увфкбгд
Београду, 18.10.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

e-mail:veterani@uvfkbgd.rs , tel. 063/234199, 063/288417 , 063/339400

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 16.10.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
ВУКИЋЕВИЋ ВЕЛИМИР
члан
ФК „ГСП ПОЛЕТ“
забраном играња 2 ( две ) првенствене или куп утакмице, због пoвреде правила из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 14.10.2019 године између
ФК“ВИНЧА“ и ФК“ГСП ПОЛЕТ“ добио црвени картон , а ФК“ГСП Полет“ новчаном
казном у износу од 2.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 14.10.2019 године, на првенственој утакмици друге лиге УВФКБГД, између екипа
ФК“Винча“ и ФК“ГСП Полет“, главни судија је играчу гостујуће екипе Вукићевић Велимиру
бр.сл.легитимације 1139 доделио директан црвени картон због неспортског понашања, које се
огледа у томе што га је исти псовао и претио му незадовољан његовом одлуком, упутивши му
велики број увредљивих речи, што је констатовано и у извештају судије, чиме је учињен
прекршај из чл.54 ДПУВФКБГД- Ко се неспортски понаша према играчу свог или противничког
тима, судији, фудбалском раднику, руководствима фудбалских организација и гледаоцима, за
време игре, после игре на игралишту или ван њега, а у вези са фудбалским спортом, казиће се
забраном играња од 1-4 утакмице.Приликом доношења одлуке, у обзир су узете све чињенице
догађаја, те је одлука донета као у диспозитиву .
Казна тече од 15.10.2019 године.
Казна је уписана у легитимацију играча.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке незадовољна страна може уложити жалбу Комисији за
жалбе у року од 8 дана од објављивања или пријема одлуке, уз доказ о уплати прописане таксе
у износу од 4.000,00 динара (чл.50 тачка 1.Пропозиција за првенство лига фудбалских клубова
ветерана на територији ФСБ за такмичарску сезону 2019/2020).
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа
Београду, 18.10.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

e-mail:veterani@uvfkbgd.rs , tel. 063/234199, 063/288417 , 063/339400

Комесар за дисциплину Удружења ветерана фудбалских клубова Београда, решавајући о
дисциплинском прекршају ФК“Републички органи“, на својој седници одржаној 16.10.2019 године,
донео је
ОДЛУКУ
К А Ж Њ A В А
1.

С Е

Фудбалски клуб „Републички органи“ члан 4-Б лиге УВФКБгд

Због повреде правила из чл 71. ДП УВФКБГД
- Новчаном казном у износу од 2.000,00 ( две хиљаде ) динара.
2.

Овлашћени представник клуба Василески Здраве

Због повреде правила из чл 71. ДП УВФКБГД
- Новчаном казном у износу од 2.000,00 ( две хиљаде ) динара.
Наведени износ треба уплатити на жиро рачун 205-184414-37 у складу са чл.10
Дисциплинског правилника УВФКБГД, у року од 15 дана по добијању ове одлуке.
3.

Фудбалски клуб „Републички органи“ члан 4-Б лиге УВФКБгд

Због повреде правила из чл 71. ДП УВФКБГД
- са 1 ( једним) негативним бодом.

О б р а з л о ж е њ е:

Дана 16.10.2019 године Комесар за такмичење УВФКБГД је, решавајући по жалби ФК“Рушањ“
на регуларност првенствене утакмице Четврте Б лиге која се дана 14.10.2019 године одиграла
између екипа ФК“Рушањ“ и ФК“Републички органи“ и која је завршена резултатом 2:2, донео
одлуку да се утакмица региструје службеним резултатом 3:0 у корист ФК“Рушањ“ јер је у
поступку доказано да је за гостујућу екипу наступао Нишић Максим који није имао право
наступа, с обзиром да је исти активан играч сениорског тима ФК“Дунав“-Велико Село.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке незадовољна страна може уложити жалбу Комисији за
жалбе у року од 8 дана од објављивања или пријема одлуке, уз доказ о уплати прописане таксе
(чл.50 тачка 1.Пропозиција за првенство лига фудбалских клубова ветерана на територији ФСБ
за такмичарску сезону 2018/2019).
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа.
Достављено:
- 1 x ФК “Републички органи“
- 1 x архива увфкбгд

Београду, 18.10.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА
БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 16.10.2019. године -

К А Ж Њ A В А Ј У

С Е

Чланови ФК „ШЕЋЕРАНАЦ“, РАЉИЋ ВЛАДИМИР забраном играња 8 ( осам ) месеци
првенствених или куп утакмица, због повреде правила из чл. 59
ДПУВФКБГД, и
ТРИФУНОВИЋ НЕМАЊА забраном играња 2 ( две ) првенствене или куп утакмице, због
повреде правила из чл. 54 ДПУВФКБГД зато што су на утакмици одиграној дана 09.10.2019
године између ФК“ШЕЋЕРАНАЦ“ и ФК“БОРАЦ“ добили црвене картоне , а
ФК“Шећеранац“ новчаном казном у износу од 4.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 09.10.2019 године, на првенственој утакмици друге лиге УВФКБГД, између екипа
ФК“Шећеранац“ и ФК“Борац“ главни судија је играчу домаће екипе Раљић Владимиру
бр.сл.легитимације 3070 прво доделио жути, а затим и директан црвени картон због
неспортског понашања-насилно понашање према судији приликом искључења и након тога,
што је констатовано и у извештају судије, чиме је учињена повреда члан 59. ДПУВФКБГДИграч који физички нападне судију, члана и представника фудбалске организације и клуба на
игралишту или ван игралишта у вези са фудбалским спортом, казниће се забраном играња у
трајању од шест месеци до годину дана, док је његов саиграч Трифуновић Немања
бр.сл.легитимације 1668 учинио повреду правила из чл.54 ДПУВФКБГД- Ко се неспортски
понаша према играчу свог или противничког тима, судији, фудбалском раднику, руководствима
фудбалских организација и гледаоцима, за време игре, после игре на игралишту или ван њега,
а у вези са фудбалским спортом, казиће се забраном играња од 1-4 утакмице.Приликом
доношења одлуке, у обзир су узете све чињенице догађаја, те је одлука донета као у
диспозитиву .
Казна тече од 16.10.2019 године.
Казне су уписане у легитимације играча.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке незадовољна страна може уложити жалбу Комисији за
жалбе у року од 8 дана од објављивања или пријема одлуке, уз доказ о уплати прописане таксе
у износу од 4.000,00 динара (чл.50 тачка 1.Пропозиција за првенство лига фудбалских клубова
ветерана на територији ФСБ за такмичарску сезону 2019/2020).
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа.

e-mail:veterani@uvfkbgd.rs , tel. 063/234199, 063/288417 , 063/339400

Достављено:
- 1 x ФК “Шећеранац“
- 1 x архива увфкбгд
Београду, 18.10.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

e-mail:veterani@uvfkbgd.rs , tel. 063/234199, 063/288417 , 063/339400

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 16.10.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
ШТУЛОВИЋ ВЛАДИМИР
члан
ФК „СВЕТИ СТЕФАН“
забраном играња 1 ( једне ) првенствене или куп утакмице, због повреде правила из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 15.10.2019 године између екипа ФК
„СВЕТИ СТЕФАН“ и ФК“БУСК“ добио црвени картон , а ФК“Свети Стефан“ новчаном
казном у износу од 2.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 15.10.2019 године, на првенственој утакмици прве лиге УВФКБГД, између екипа ФК“Свети
Стефан“ и ФК“БУСК“, главни судија је играчу домаће екипе Штуловић Владимиру
бр.сл.легитимације 2519 доделио други жути, односно црвени картон због неспортског
понашања-безобзирних стартова, што је констатовано и у извештају судије, чиме је учињена
повреда чл.54 ДПУВФКБГД- Ко се неспортски понаша према играчу свог или противничког
тима, судији, фудбалском раднику, руководствима фудбалских организација и гледаоцима, за
време игре, после игре на игралишту или ван њега, а у вези са фудбалским спортом, казиће се
забраном играња од 1-4 утакмице.Приликом доношења одлуке, у обзир су узете све чињенице
догађаја, те је одлука донета као у диспозитиву .
Казна тече од 16.10.2019 године.
Казна је уписана у легитимацију играча.
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа

Достављено:
- 1 x ФК „Свети Стефан“
- 1 x архива увфкбгд
Београду, 18.10.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

e-mail:veterani@uvfkbgd.rs , tel. 063/234199, 063/288417 , 063/339400

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 16.10.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
ГРБИЋ ДУШАН
члан
ФК „ТАУРУНУМ“
забраном играња 1 ( једне ) првенствене или куп утакмице, због повреде правила из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 10.10.2019 године између ФК“ПЛАВИ
2000“ и ФК“ТАУРУНУМ“ добио црвени картон , а ФК“Таурунум“ новчаном казном у
износу од 2.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 10.10.2019 године, на првенственој утакмици прве лиге УВФКБГД, између екипа
ФК“Плави2000“ и ФК“Таурунум“ главни судија је играчу гостујуће екипе Грбић Душану
бр.сл.легитимације 3396 доделио други жути, односно црвени картон због неспортског
понашања-безобзирног старта и приговарања, што је констатовано и у извештају судије, чиме
је учињена повреда чл.54 ДПУВФКБГД- Ко се неспортски понаша према играчу свог или
противничког тима, судији, фудбалском раднику, руководствима фудбалских организација и
гледаоцима, за време игре, после игре на игралишту или ван њега, а у вези са фудбалским
спортом, казиће се забраном играња од 1-4 утакмице.Приликом доношења одлуке, у обзир су
узете све чињенице догађаја, те је одлука донета као у диспозитиву .
Казна тече од 17.10.2019 године.
Казна је уписана у легитимацију играча.
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа

Достављено:
- 1 x ФК “Таурунум“
- 1 x архива увфкбгд
Београду, 18.10.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

e-mail:veterani@uvfkbgd.rs , tel. 063/234199, 063/288417 , 063/339400

