ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 25.09.2019. године –

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
ТОМИЋ ДРАГАН
члан
ФК „БЕЉИНА“
забраном играња 2 ( две ) првенствене или куп утакмице, због повреде правила из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 23.09.2019 године између екипа ФК
„БЕЉИНА“ и ФК“РАДНИЧКИ“-Обреновац добио црвени картон , а
ФК“Бељина“
новчаном казном у износу од 2.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 23.09.2019 године, на првенственој утакмици четврте „Б“ лиге УВФКБГД, између екипа
ФК“Бељина“ и ФК“Раднички“, главни судија је играчу домаће екипе Томић Драгану, иако је
предходно имао жути картон, 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 24.09.2019 године.
Казна није уписана у легитимацију играча.
Позива се клуб да достави легитимацију играча ради уписа казне

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 „Бељина“
- 1 x архива увфкбгд
Београду, 25.09.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

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

ПРЕДМЕТ: ОДЛУКА ПРВОСТЕПЕНОГ ОРГАНА-КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ

Дана 13.09.2019. године Комесару за такмичење Удружења ветерана фудбалских
клубова Београда ( у даљем тексту увфкбгд), достављена је ЖАЛБА ФК ''Рекреативо'',
заведена дана 16.09.2019 године под бројем 84/19, на утакмицу 4.кола треће лиге
увфкбгд која се дана 12.09.2019 године одиграла у Сремчици између екипа
ФК“Сремчица“ и ФК“Рекреативо“.У жалби је наведено да је за екипу ФК ''Сремчица''
наступио Мијаиловић Милош, који је за ветеране ФК“Сремчица“ регистрован под
бр.1609 .Даље се наводи да је исти играч у систему „КОМЕТ-а“ у статусу „АКТИВАН“
односно да је дана 09.02 2019 године лиценциран за сениорску екипу ФК“Тврдојевац“
која се такмичи под окриљем Фудбалског савеза општине УБ.
Поступајући по наведеној жалби, Комесар за такмичење увфкбгд је, након провере
свих навода из жалбе и на основу свих прибављених доказа, донео Одлуку о
регистровању утакмице резултатом 3:0 у корист ФК“Рекреативо“.
ПРИЛОГ:-Одлука Комесара за такмичење са списима,заведена под бр.91/19 од дана
25.09.2019 године
Након одлуке Комесара за такмичење, Комесар за дисциплину у вфкбгд доноси
следећу:
ОДЛУКУ

Због наступа играча ФК“СРЕМЧИЦА“ Мијаиловић Милоша бр.сл.лег. 1609 на утакмици
4.кола треће лиге увфкбгд која се дана 12.09.2019 године одиграла у Сремчици између
екипа ФК“Сремчица“ и ФК“Рекреативо“, а на којој није имао право наступа сходно
чл.20 Пропозиција за првенство лига увфкбгд за сезону 2019/20, и чл.71
Дисциплинског правилника увфкбгд , јер је доказано да ја у КОМЕТ-у регистрован за
ФК“Тврдојевац“, ФК ''Сремчица'' члан Треће лиге ветерана УВФКБГД сходнo чл.71
Дисциплинског правилника, кажњава се:
- са 1 (једним) негативним бодом
-одговорни функционер клуба новчаном казном у износу од 2.000 динара
Због извршеног истог прекршаја играч ФК“Сремчица“ Мијаиловић Милош:
- новчаном казном у износу од 2.000 динара

С обзиром да се ради о аматерском спортском раднику и играчу аматеру, новчане
казне измириће ФК“Сремчица“.

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 “Сремчица“
1 x архива увфкбгд

Београду, 25.09.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

ОДЛУКЕ КОМЕСАРА ЗА ДИСЦИПЛИНУ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 25.09.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
ЦВЕТКОВИЋ ГОРАН
члан
ФК „КОСОВО и МЕТОХИЈА“
забраном играња 2 ( две ) првенствене или куп утакмице, због повреде правила из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 19.09.2019 године између екипа
ФК“ПЛАВИ 2000“ и ФК „КОСОВО И МЕТОХИЈА“ добио црвени картон , а ФК“Косово и
Метохија“ новчаном казном у износу од 2.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 19.09.2019 године, на првенственој утакмици заосталог 1.кола прве лиге УВФКБГД,
између екипа ФК“Плави 2000“ и ФК“ К и М“, главни судија је играчу гостујуће екипе Цветковић
Горану бр.сл.легитимације 2788 доделио директан црвени картон због неспортског понашања,
које се огледа у томе што је исти, након старта над њим од стране играча домаће екипе Муф
Зденка, ушао у вербални а зати и у физички сукоб са истим, који је спречен од стране саиграча
обе 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 20.09.2019 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
Београду, 25.09.2019

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 25.09.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
МУФ ЗДЕНКО
члан
ФК „ПЛАВИ 2000“
забраном играња 2 ( две ) првенствене или куп утакмице, због повреде правила из чл. 54
ДПУВФКБГД, зато што је на утакмици одиграној дана 19.09.2019 године између екипа
ФК“ПЛАВИ 2000“ и ФК „КОСОВО И МЕТОХИЈА“ 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 19.09.2019 године, на првенственој утакмици заосталог 1.кола прве лиге УВФКБГД,
између екипа ФК“Плави 2000“ и ФК“ К и М“, главни судија је играчу домаће екипе Муф Зденку
бр.сл.легитимације 430 доделио директан црвени картон због неспортског понашања, које се
огледа у томе што је исти, након старта над играчем гостујуће екипе Гораном Цветковићем,
ушао у вербални а зати и у физички сукоб, који је спречен од стране саиграча обе 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 20.09.2019 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
Београду, 25.09.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

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

