ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 18.09.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
ВУЛЕТИЋ АЛЕКСАНДАР
члан
ФК „БЕОГРАД“
забраном играња 2 ( две ) првенствене или куп утакмице, због повреде правила из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 16.09.2019 године између екипа
ФК“БЕОГРАД“ и ФК „БОРАЦ“-Остружница добио црвени картон , а ФК“Београд“
новчаном казном у износу од 2.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 16.09.2019 године, на првенственој утакмици друге лиге УВФКБГД, између екипа
ФК“Београд“ и ФК“Борац“, главни судија је играчу домаће екипе Вулетић Александру
бр.сл.легитимације 3606 доделио директан црвени картон због неспортског понашања, које се
огледа у томе што га је исти псовао незадовољан његовом одлуком, упутивши му велики број
увредљивих речи,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 17.09.2019 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.

Достављено:
- 1 x ФК „Београд“
- 1 x архива увфкбгд
Београду, 18.09.2019

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 18.09.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
КОПУНОВИЋ ВЕЛИБОР
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 12.09.2019 године између
ФК“РЕСНИК“ и ФК“ПЛАВИ 2000“ 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 12.09.2019 године, на првенственој утакмици прве лиге УВФКБГД, између екипа
ФК“Ресник“ и ФК“Плави 2000“, главни судија је играчу гостујуће екипе Копуновић Велибору
бр.сл.легитимације 1591 доделио други жути, односно црвени картон због неспортског
понашања, које се огледа у томе што је исти дошао у, прво вербални ,а затим и у физички
сукоб са играчем домаће екипе, 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 13.09.2019 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, 18.09.2019

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 18.09.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
СТОШИЋ МИОДРАГ
члан
ФК „СВЕТИ СТЕФАН“
забраном играња 2 ( две ) првенствене или куп утакмице, због повреде правила из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 12.09.2019 године између екипа
ФК“ТАУРУНУМ“ и ФК „СВЕТИ СТЕФАН“ 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 12.09.2019 године, на првенственој утакмици прве лиге УВФКБГД, између екипа
ФК“Таурунум“ и ФК“ Свети Стефан“, главни судија је играчу гостујуће екипе Стошић Миодрагу
бр.сл.легитимације 2743 доделио директан црвени картон због неспортског понашања, које се
огледа у томе што га је исти опсовао незадовољан његовом одлуком, упутивши му велики број
увредљивих речи, 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 13.09.2019 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

Достављено:
- 1 x ФК „Свети Стефан“
- 1 x архива увфкбгд
Београду, 18.09.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

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

