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ПОДРУЧНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ДОБОЈ
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
Број: П-1 /17/18
23.08.2017. године
Дисциплинска комисија Подручног фудбалског савеза Добој у саставу Аврић Драган као
предсједник комисије, Јефремовић Даринко, Цвјетковић Ђорђе, Јошић Данијел и Прешић
Бранко, као чланови комисије, у поступку утврђивања дисциплинске одговорности
пријављеног Печић Бојана, играча ФК « Борац » из Лужана, општина Дервента, због учињеног
прекршаја из члана 45 ( груба игра ) Дисциплинског правилника ФС РС ( Сл.гласник ФСРС –
Фудбал, јул 2016.године ) , на сједници одржаној дана 23.08.2017.године, доноси следећу:
ОДЛУКУ
Пријављени: Печић Бојан, ФК « Борац » из Лужана, општина Дервента
ОДГОВОРАН ЈЕ
Што је:
Дана 20.08.2017. године на првенственој утакмици 1.-ог кола Подручне лиге Добој, која је
одиграна на стадиону Пољице у Кожухама између ФК “Хајдук “ из Кожуха и ФК “Борац“ из
Лужана, у 41. минути утакмице, као посљедњи играч одбране « стартовао » на противничког
играча у ситуацији која је изгледала повољно за постизање гола, након чега је коректно
напустио терен за игру,
Дакле, на недозвољен начин дошао у контакт са противничким играчем,
Чиме је починио дисциплински прекршај из члана 45 Дисциплинског правилника ФС РС,
те истом на основу наведеног члана и члана 15 Правилника изриче
КАЗНУ ЗАБРАНЕ ИГРАЊА 1 ( ЈЕДНЕ ) ПРВЕНСТВЕНЕ УТАКМИЦЕ
Образложење
Дана 22.08.2017.године овој дисциплинској комисији, од стране Комесара за такмичење
Подручне лиге Добој, пријављен је учинилац прекршаја Печић Бојан, играч ФК “Борац “ из
Лужана, због грубе игре.
Током поступка дисциплинска комисија је извршила увид у записник са утакмице,
извјештаје и мишљење делегата и службених лица на утакмици заједно са изјавом пријављеног
лица од 20.08.2017.год, у којој је изнесен чињенични опис учињеног прекршаја, наведен у
изреци одлуке, те је на тај начин утврђено да се у радњама пријављених стичу сва обиљежја
прекршаја из члана 45 ( груба игра ).
Имајући у виду изнијете чињенице и доказе, комисија је донијела одлуку као у
диспозитиву, те је играчу Печић Бојану на основу члана 45 став 1 Дисциплинског правилника
изрекла казну забране играња 1 ( једне ) првенствене утакмице. Приликом одређивања санкције
комисија је од отежавајућих околности имала у виду да је прекршај учињен у ситуацији која је
била повољна за постизање гола од стране противничке екипе, док је као олакшавајћу околност
у обзир узела чињеницу да је играч након учињеног прекршаја коректно напустио терен за
игру. Играч кажњен забраном играња не може се наћи на утакмицама у службеном записнику,
нити на терену за игру, у саставу вођства клуба, ни на путовању тима на утакмицама за које је
изречена казна забране играња, све сходно члану 15 Дисциплинског правилника.
Комисија сматра да ће се одреженом казном за учињени прекршај постићи сврха
кажњавања у смислу члана 3 Дисциплинског правилника ФС РС.
Предсједник Дисциплинске комисије
Драган Аврић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Другостепеном
дисциплинском органу у року од 8 (осам) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се подноси
путем првостепене дисциплинске комисије уз плаћену таксу од 150,00 КМ.
ПОДРУЧНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ДОБОЈ
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
Број: П-02-17/18
23.08.2017. године
Дисциплинска комисија Подручног фудбалског савеза Добој у саставу Аврић Драган,
Јефремовић Даринко, Цвјетковић Ђорђе, Јошић Данијел и Прешић Бранко, у поступку
утврђивања дисциплинске одговорности пријављеног Панић Бориса, играча ФК « Скугрић 1964
» из Скугрића, општина Модрича, због учињеног прекршаја из члана 44 ( неспортско
понашање ) Дисциплинског правилника ФС РС ( Сл.гласник ФСРС –Фудбал, јул 2016.године ) ,
на сједници одржаној дана 23.08.2017.године, доноси следећу:
ОДЛУКУ
Пријављени: Панић Борис, играч ФК « Скугрић 1964 » из Скугрића, општина Модрича
ОДГОВОРАН ЈЕ
Што је:
Дана 20.08.2017. године на првенственој утакмици 1.-ог кола Подручне лиге Добој, која је
одиграна у Скугрићу између ФК “Скугрић“ из Скугрића и ФК “Братство“ из Доње Дубице, у
80. минути утакмице, незадовољан одлуком главног судије да му додијели други жути картон,
истом упутио псовке и погрдне ријечи. Играч је након тога искључен из игре. Спортски и
коректно је напустио терен за игру, а приликом давања изјаве искрено се покајао и упутио
извињење главном судији на утакмици,
Дакле, неспортски се понио према службеном лицу на утакмици,
Чиме је починио дисциплински прекршај из члана 44 Дисциплинског правилника ФС РС,
те истом на основу наведеног члана и члана 15 Правилника изриче
КАЗНУ ЗАБРАНЕ ИГРАЊА 2 ( ДВИЈЕ ) ПРВЕНСТВЕНЕ УТАКМИЦЕ
Образложење
Дана 22.08.2017. године овој дисциплинској комисији, од стране Комесара за такмичење
Подручне лиге Добој, пријављен је учинилац прекршаја Панић Борис, играч ФК “Скугрић “ из
Скугрића, због неспортског понашања према службеном лицу на утакмици.
Током поступка дисциплинска комисија је извршила увид у записник са утакмице,
извјештаје и мишљење делегата и службених лица на утакмици заједно са изјавом пријављеног
лица од 20.08.2017.год, у којима је изнесен чињенични опис учињеног прекршаја, наведен у
изреци одлуке, те је на тај начин утврђено да се у радњама пријављених стичу сва обиљежја
прекршаја из члана 44 ( неспортско понашање).
Имајући у виду изнијете чињенице и доказе, комисија је донијела одлуку као у
диспозитиву, те је играчу Панић Борису на основу члана 44 став 1 Дисциплинског правилника
изрекла казну забране играња 2 ( двије ) првенствене утакмице. Приликом одређивања санкције
комисија је од отежавајућих околности имала у виду да је прекршај учињен према службеном
лицу на утакмици, док је као олакшавајћу околност у обзир узела чињеницу да је играч након
учињеног прекршаја коректно напустио терен за игру, те да се искрено покајао и упутио

извињење главном судији. Играч кажњен забраном играња не може се наћи на утакмицама у
службеном записнику, нити на терену за игру, у саставу вођства клуба, ни на путовању тима на
утакмицама за које је изречена казна забране играња, све сходно члану 15 Дисциплинског
правилника.
Комисија сматра да ће се изреченом казном постићи сврха кажњавања у смислу члана 3
Дисциплинског правилника ФС РС.
Предсједник Дисциплинске комисије
Драган Аврић
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Другостепеном
дисциплинском органу у року од 8 (осам) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се подноси
путем првостепене дисциплинске комисије уз плаћену таксу од 150,00 КМ.
ПОДРУЧНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ДОБОЈ
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
Број: П-03-17/18
23.08.2017. године
Дисциплинска комисија Подручног фудбалског савеза Добој у саставу Аврић Драган,
Јефремовић Даринко, Цвјетковић Ђорђе, Јошић Данијел и Прешић Бранко, у поступку
утврђивања дисциплинске одговорности пријављеног Стокић Жарка, играча ФК « Рудар » из
Станара,, због учињеног прекршаја из члана 44 ( неспортско понашање ) Дисциплинског
правилника ФС РС ( Сл.гласник ФСРС –Фудбал, јул 2016.године ) , на сједници одржаној дана
23.08.2017.године, доноси следећу:
ОДЛУКУ
Пријављени: Стокић Жарко, играч ФК « Рудар » из Станара,
ОДГОВОРАН ЈЕ
Што је:
Дана 20.08.2017. године на првенственој утакмици 1.-ог кола Подручне лиге Добој, која је
одиграна у Добрињи између ФК “Скугрић“ из Скугрића и ФК “Младост“ из Добриње, у 80.
минути утакмице, незадовољан одлуком главног судије, истом упутио псовке и погрдне
ријечи. Играч је након тога искључен из игре. Спортски и коректно је напустио терен за игру,
Дакле, неспортски се понио према службеном лицу на утакмици,
Чиме је починио дисциплински прекршај из члана 44 Дисциплинског правилника ФС РС,
те истом на основу наведеног члана и члана 15 Правилника изриче
КАЗНУ ЗАБРАНЕ ИГРАЊА 2 ( ДВИЈЕ ) ПРВЕНСТВЕНЕ УТАКМИЦЕ
Образложење
Дана 22.08.2017. године овој дисциплинској комисији, од стране Комесара за такмичење
Подручне лиге Добој, пријављен је учинилац прекршајаСтокић Жарко, играч ФК “Рудар “ из
Станара, због неспортског понашања према службеном лицу на утакмици.
Током поступка дисциплинска комисија је извршила увид у записник са утакмице,
извјештаје и мишљење делегата и службених лица на утакмици заједно са изјавом пријављеног
лица од 20.08.2017.год, у којима је изнесен чињенични опис учињеног прекршаја, наведен у

изреци одлуке, те је на тај начин утврђено да се у радњама пријављених стичу сва обиљежја
прекршаја из члана 44 ( неспортско понашање).
Имајући у виду изнијете чињенице и доказе, комисија је донијела одлуку као у
диспозитиву, те је играчу Сокић Жарку на основу члана 44 став 1 Дисциплинског правилника
изрекла казну забране играња 2 ( двије ) првенствене утакмице. Приликом одређивања санкције
комисија је од отежавајућих околности имала у виду да је прекршај учињен према службеном
лицу на утакмици, док је као олакшавајћу околност у обзир узела чињеницу да је играч након
учињеног прекршаја коректно напустио терен за игру. Играч кажњен забраном играња не може
се наћи на утакмицама у службеном записнику, нити на терену за игру, у саставу вођства клуба,
ни на путовању тима на утакмицама за које је изречена казна забране играња, све сходно члану
15 Дисциплинског правилника.
Комисија сматра да ће се изреченом казном постићи сврха кажњавања у смислу члана 3
Дисциплинског правилника ФС РС.
Предсједник Дисциплинске комисије
Драган Аврић
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Другостепеном
дисциплинском органу у року од 8 (осам) дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се подноси
путем првостепене дисциплинске комисије уз плаћену таксу од 150,00 КМ.

