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NAJAVA UTAKMICA 2. KOLA JUNIORSKE LIGE SRBIJE U19 2016 

 

 IME KLUBA 

DOMAĆIN: Kraljevo Royal Crowns 

GOST: Niš Imperatori 

TAKMIČENJE KOLO GRAD/OPŠTINA 

JLS U19 Jug Drugo Kraljevo 

STADION DATUM KICKOFF 

FK “Magnohrom” 09.10.2016. 12.00 

DELEGIRANE SUDIJE 

Ref U HL LJ SJ FJ BJ 

V.Popović D.Ranković M.Perić A.Dašić   B.Milošević 

 

 IME KLUBA 

DOMAĆIN: Kragujevac Wild Boars 

GOST: Jagodina Black Hornets 

TAKMIČENJE KOLO GRAD/OPŠTINA 

JLS U19 Jug Drugo Kragujevac 

STADION DATUM KICKOFF 

Pomoćni teren “Čika Dača” 09.10.2016. 13.00 

DELEGIRANE SUDIJE 

Ref U HL LJ SJ FJ BJ 

Ž.Mančić V.Milosavljević A.Banković D.Milovanović   J.Žuža 

 

NAJAVA UTAKMICA 3. KOLA JUNIORSKE LIGE SRBIJE U19 2016 

 

 IME KLUBA 

DOMAĆIN: Pančevo Panthers 

GOST: Sr. Mitrovica Legionaries 

TAKMIČENJE KOLO GRAD/OPŠTINA 

JLS U19 Sever Treće Pančevo 

STADION DATUM KICKOFF 

SC “Mladost” 08.10.2016. 14.00 

DELEGIRANE SUDIJE 

Ref U HL LJ SJ FJ BJ 

D.Mihajlov V.Radenković I.Lazić D.Jakšić   A.Ereš 

 

 IME KLUBA 

DOMAĆIN: Novi Sad Wild Dogs 

GOST: Pirate Dragons 

TAKMIČENJE KOLO GRAD/OPŠTINA 

JLS U19 Sever Treće Novi Sad 

STADION DATUM KICKOFF 

Teren “Wild Dogs Kennel” 09.10.2016. 14.00 

DELEGIRANE SUDIJE 

Ref U HL LJ SJ FJ BJ 

S.Kobilarov K.Milojković L.Pelicarić A.Čolić   M.Dumeljić 
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REGISTRACIJA UTAKMICA 2. KOLA PIONIRSKE LIGE SRBIJE U15 2016 

 

 1 2 HT 3 4 FT OT FTOT 
SBB Beograd Vukovi 7 6 13 7 0 20   

Kragujevac Wild Boars 13 6 19 0 7 26   

 

TABELA PIONIRSKE LIGE SRBIJE U15 2016 

 

 
GP W D L GF GA GD 

Wild Boars 2 2 0 0 61 20 41 

Meridian Indians 1 1 0 0 21 0 21 

Black Hornets 0 0 0 0 0 0 0 

SBB Vukovi 2 0 0 2 20 47 -27 

Royal Crowns 1 0 0 1 0 35 -35 
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REGISTRACIJA UTAKMICA 1. TURNIRA SENIORSKE FLEG LIGE SRBIJE 2016 

 

 FT OT FTOT 

Indians 38   

Pastuvi 12   

 FT OT FTOT 

Orlovi 0   

Grofovi 35   

 FT OT FTOT 

Grofovi 12   

Indians 42   

 FT OT FTOT 

Pastuvi 37   

Hawks 53   

 FT OT FTOT 

Hawks 41   

Grofovi 49   

 FT OT FTOT 

Indians 35   

Orlovi 0   

 FT OT FTOT 

Orlovi 0   

Hawks 35   

 FT OT FTOT 

Grofovi 52   

Pastuvi 19   

 FT OT FTOT 

Pastuvi 35   

Orlovi 0   

 FT OT FTOT 

Hawks 26   

Indians 42   

 

 FT OT FTOT 

Golden Bears 32   

Vrane 27   

 FT OT FTOT 

Wild Boars 26   

Warewolves 14   

 FT OT FTOT 

Vrane 32   

Warewolves 34   

 FT OT FTOT 

Golden Bears 27   

Wild Boars 31   

 FT OT FTOT 

Warewolves 7   

Golden Bears 40   

 FT OT FTOT 

Vrane 19   

Wild Boars 35   
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TABELA SENIORSKE FLEG LIGE SRBIJE 2016 – GRUPA SEVER 

 

 
GP W D L GF GA GD 

Indians 4 4 0 0 157 50 107 

Grofovi 4 3 0 1 148 102 46 

Hawks 4 2 0 2 155 128 27 

Pastuvi 4 1 0 3 103 143 -40 

Orlovi 4 0 0 4 0 140 -140 

 

TABELA SENIORSKE FLEG LIGE SRBIJE 2016 – GRUPA JUG 

 

 
GP W D L GF GA GD 

Wild Boars 3 3 0 0 92 60 32 

Golden Bears 3 2 0 1 99 65 34 

Warewolves 3 1 0 2 55 98 -43 

Vrane 3 0 0 3 78 101 -23 
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REGISTRACIJA UTAKMICA 1. TURNIRA ŽENSKE FLEG LIGE SRBIJE 2016 

 

 FT OT FTOT 

Legionaries 34   

Panthers 6   

 FT OT FTOT 

Panthers 24   

Vukovi 35   

 FT OT FTOT 

Vukovi 26   

Legionaries 40   

 FT OT FTOT 

Panthers 22   

Legionaries 51   

 FT OT FTOT 

Vukovi 35   

Panthers 0   

 FT OT FTOT 

Legionaries 20   

Vukovi 25   

 

 FT OT FTOT 

Hawks 19   

Wild Boars 18   

 FT OT FTOT 

Pastuvi 18   

Golden Bears 21   

 FT OT FTOT 

Wild Boars 46   

Golden Bears 0   

 FT OT FTOT 

Hawks 39   

Pastuvi 0   

 FT OT FTOT 

Golden Bears 0   

Hawks 45   

 FT OT FTOT 

Wild Boars 32   

Pastuvi 6   
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TABELA ŽENSKE FLEG LIGE SRBIJE 2016 – GRUPA SEVER 

 

 
GP W D L GF GA GD 

Legionaries 4 3 0 1 145 79 66 

SBB Vukovi 4 3 0 1 121 84 37 

Panthers 4 0 0 4 52 155 -103 

 

TABELA ŽENSKE FLEG LIGE SRBIJE 2016 – GRUPA JUG 

 

 
GP W D L GF GA GD 

Hawks 3 3 0 0 103 18 85 

Wild Boars 3 2 0 1 96 25 71 

Golden Bears 3 1 0 2 21 109 -88 

Pastuvi 3 0 0 3 24 92 -68 
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REGISTRACIJA PRIJATELJSKE UTAKMICE 

 

 1 2 HT 3 4 FT OT FTOT 
Selekcija Univerzitet Beograd 7 14 21 7 7 35   

Falcons Ujedinjeni Arapski Emrirati 0 8 8 0 0 8   
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DOREGISTRACIJA IGRAČA ZA 3. KOLO JUNIORSKE LIGE SRBIJE U19 2016 GRUPA SEVER 

 

Ime Prezime JMBG Klub 

Aleksandar Đurić 2307999****** Pirate Dragons 

Jovan Bojić 1202001****** Pirate Dragons 

Slobodan Jovanović 2512998****** Legionaries 

Ognjen Stevanović 2004999****** Vukovi 

 

DOREGISTRACIJA IGRAČA ZA 3. KOLO JUNIORSKE LIGE SRBIJE U19 2016 GRUPA JUG 

 

Ime Prezime JMBG Klub 

Luka Arsenijević 0904998****** Black Hornets 

Slađan Marinković 1904001****** Black Hornets 

Nikola Ćurčić 3105999****** Wild Boars 

Nebojša Protić 2203999****** Wild Boars 

Ivan Bažalac 3112997****** Royal Crowns 

Lazar Cvejić 0203999****** Royal Crowns 

Božidar Lazarević 1211997****** Royal Crowns 

Miloš Marković 1307999****** Royal Crowns 

Đorđe Perić 0705999****** Royal Crowns 

Miroslav Simić 2606997****** Royal Crowns 

Nikola Spasenić 0602998****** Royal Crowns 

Damjan Tomašević 1405997****** Royal Crowns 

Žarko Radulović 2712997****** Royal Crowns 

Boris Anđelković 2504997****** Royal Crowns 

Filip Bradić 1704998****** Royal Crowns 

Nemanja Ivanović 1508999****** Royal Crowns 

Pavle Ivanović 2506998****** Royal Crowns 

Luka Mihajlović 0212999****** Royal Crowns 

Stefan Novaković 2505998****** Royal Crowns 

Ivan Pantić 0403999****** Royal Crowns 

Đorđe Simić 1911000****** Royal Crowns 

Igor Tomić 2604999****** Royal Crowns 

Svetislav Veselinović 3006997****** Royal Crowns 

Denis Jovanović 1311000****** Royal Crowns 

Uroš Ivanović 0102997****** Royal Crowns 

Uroš Mitrović 2609000****** Royal Crowns 

Nikola Stanković 0703999****** Royal Crowns 

Aleksandar Vasić 0407999****** Royal Crowns 

Luka Pešić 3110000****** Royal Crowns 

Todor Ilić 1509000****** Royal Crowns 

Vukan Živančević 3005000****** Royal Crowns 

Uroš Mirković 1011999****** Royal Crowns 

Miloš Paković 0702999****** Imperatori 
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BRISANJE IZ REGISTRA IGRAČA ŽENSKA FLEG LIGA SRBIJE 2016 JUG 

 

Ime Prezime JMBG Klub 

Tamara Jevtović 1710992****** Wild Boars 
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IZVODI IZ ODLUKA DISCIPLINSKIH ORGANA 

 

RB. ODLUKE DISCIPLINSKOG SUDIJE 

76. Играчици КАФ Обреновац Hawks под бројем 10, НИКОЛИЋ МИЛЕНИ изриче се ЗАБРАНА 
ИГРАЊА ЈЕДНЕ УТАКМИЦЕ. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Читајући записник са утакмице 1. Кола ŽFLS одигране у Бору дана 02.10.2016. године одигране 
између КАФ Обреновац Hawks и КАФ Крагујевац Wild Boars, Дисциплински судија је утврдио да је 
одлуком судије играчица КАФ Обреновац Hawks под бројем 10, Николић Милена са исте 
искључена због неспортског понашања односно изазивања играчица супарничког тима, на основу 
чега је Комесар за такмичење упутио дисциплинску пријаву. 
Искључена играчица је дала изјаву на записник да је испровоцирана на дисциплински прекршај.  
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања следи да је искључена играчица КАФ Обреновац 
Hawks под бројем 10, Николић Милена учинио прекршај из члана 27. став 1. Дисциплинског 
правилника СААФ па је Дисциплински судија СААФ одлучио као у изреци. 

77. Играчу КАФ Панчево Panthers под бројем 8, РАДАКОВИЋ ПЕТРУ изриче се ЗАБРАНА ИГРАЊА 
ЈЕДНЕ УТАКМИЦЕ. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Читајући записник са утакмице 2. Кола JLS U19 одигране у Земуну дана 25.09.2016. године 
одигране између КАФ Земун Pirates и КАФ Панчево Panthers. Дисциплински судија је утврдио да је 
одлуком судије играч КАФ Панчево Panthers под бројем 8, Радаковић Петар са исте искључен због 
ударања играча супарничког тима, на основу чега је Комесар за такмичење упутио дисциплинску 
пријаву. 
Искључени играч је дао изјаву на записник да је ударен од стране играча супарничког тима и да на 
ударац није узвратио, којој дисциплински судија није поклонио веру посебно узимајући у обзир и 
изјаву играча супарничког тима дату на исти записник, а којом се тврди да му је на ударац 
узвраћено.  
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања следи да је искључени играч КАФ Панчево Panthers 
под бројем 8, Радаковић Петар учинио прекршај из члана 28. став 1. Дисциплинског правилника 
СААФ па је Дисциплински судија СААФ одлучио као у изреци. 

78. Играчу КАФ Земун Pirates под бројем 91, ДРАГОЈЕВИЋ МИЛОРАДУ изриче се ЗАБРАНА ИГРАЊА 
ЈЕДНЕ УТАКМИЦЕ. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Читајући записник са утакмице 2. Кола JLS U19 одигране у Земуну дана 25.09.2016. године 
одигране између КАФ Земун Pirates и КАФ Панчево Panthers. Дисциплински судија је утврдио да је 
одлуком судије играч КАФ Земун Pirates под бројем 91, Драгојевић Милорад са исте искључен 
због ударања играча супарничког тима, на основу чега је Комесар за такмичење упутио 
дисциплинску пријаву. 
Искључени играч је дао изјаву на записник да је грешком и ненамерно у извођењу блока ударио 
играча супарничког тима на шта му је овај узвратио ударац.  
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања следи да је искључени играч КАФ Земун Pirates под 
бројем 91, Драгојевић Милорад учинио прекршај из члана 28. став 1. Дисциплинског правилника 
СААФ па је Дисциплински судија СААФ одлучио као у изреци. 

79.  КАФ Панчево Panthers изриче се ОПОМЕНА. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комесар за такмичење СААФ поднео је дисциплинску пријаву против КАФ Панчево Panthers у вези 
са утакмицом 1. JLS одиграној у Панчеву дана 18.09.2016. године против КАФ Нови Сад Wild Dogs. 
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Читајући записник са наведене утакмице Дисциплински судија констатује да је у организацији 
утакмице учињен пропуст услед одсуства носача лопти, као и откривеног и необезбеђеног шахта 
на самом терену за игру. 
Из наведеног а утврђеног чињеничног стања следи да је КАФ Панчево Panthers, у учинио 
дисциплински прекршај из чл. 33. Дисциплинског правилника СААФ, те Дисциплински судија 
изриче меру као у изреци. 

80. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против ЈАКШИЋ НИКОЛЕ,  ЈМБГ: 1005980710233, члана КАФ 
Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 
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лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Бултаовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

1. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

2. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

81. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против РАКОЧЕВИЋ РАДЕТА,  ЈМБГ: 0907971214010, члана КАФ 
Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
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за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

3. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

4. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

82. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против ДУКИЋ СЛАВКА,  ЈМБГ: 1703970710234, члана КАФ 
Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
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преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

5. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

6. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
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виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

83. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против НЕДЕЉКОВИЋ ИВАНА, ЈМБГ: 2901988710290, члана 
КАФ Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
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окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

7. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

8. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

84. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против БАТЕС МАРКА, ЈМБГ: 2403990100033, члана КАФ 
Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 
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У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

9. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

10. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

85. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против МАРИЋ МАРКА, ЈМБГ: 1607990710347, члана КАФ 
Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 
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Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

11. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

12. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
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Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

86. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против МИЛИЋ ВОЈИНА, ЈМБГ: 1009990710024, члана КАФ 
Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 



SRPSKA ASOCIJACIJA AMERIČKOG FUDBALA - SLUŽBENI BILTEN BR. 26 - 16 
 

www.saaf.rs 
komesar@saaf.rs - (+381) 060.500.69.59 

06.10.2016. godine 

Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

13. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

14. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

87. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против МИЛИЋ НИКОЛЕ, ЈМБГ: 1009990710032, члана КАФ 
Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
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одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

15. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

16. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

88. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против РАДОСАВЉЕВИЋ ЛУКЕ, ЈМБГ: 2910996710061, члана 
КАФ Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 
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окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

17. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

18. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 
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89. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против ГЛИШИЋ ПРЕДРАГА, рођеног 24.05.1978. године, члана 
КАФ Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
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08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

19. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

20. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

90. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против МАКАРИН АЛЕКСАНДРА, ЈМБГ: 1407990710089, члана 
КАФ Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
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прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 
У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 

документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

21. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

22. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

91. OДБИЈА СЕ дисциплинска пријава против ПЛАМЕНАЦ ПАВЛА, ЈМБГ: 1411988710087, члана КАФ 
Орлови Нови Београд као неоснована. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против именованог играча услед основане сумње да је починио прекршај из члана 44. став 1. 
Дисциплинског правилника СААФ односно да је покушао да пружи лажне податке у вези са 
регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе прописане чланом 11. 
став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
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је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 

 
У циљу спровођења поступка и правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања 

Дисциплински судија СААФ наложио је дана 23.09.2016. године да се окривљени играч и клуб 
изјасне у односу на околности које им се стављају на терет, као и да клуб достави рачун о 
извршеним здравственим прегледима спортиста. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године доставио је изјашњење законског заступника (председника) клуба, 
одлуку од 08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба 
за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. 
године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
У својој изјави од 05.10.2016.године окривљени наводи да је лекарске прегледе обавио 

дана 07.09.2016. године у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica и резултате 
прегледа доставио клубу чиме је испуно своју обавезу у погледу регистрације за такмичења у 
надлежности СААФ. Даље негира било какво сазнање у вези са потврдама достављеним Комесару 
за такмичење СААФ и било који покушај да обмане клуб или СААФ. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: потврду о обављеном 

лекарском прегледу од 30.08.2016. године оверену од Специјалистичке ординације за медицину 
спорта Медик С и потписану од стране др Мирљуба Златковића, изјаву др Мирљуба Златковића да 
окривљени није обавио здравствени преглед у здравственој установи Специјалистичкој 
ординацији за медицину спорта Медик С,  рачун за обављене лекарске прегледе у 
Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. године, изјашњење 
Славка Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча, изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године и изјаву окривљеног од 05.10.2016. године, 
Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне чињенице: 

23. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени лично, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

24. прекршај из члана 44. Дисциплинског правилника СААФ не може се уписати у одговорност 
играча, који је савесна страна и својом радњом чињења или нечињења није узроковао 
нити допринео настанку повреде Дисциплинског правилника СААФ тј. није клубу 
доставио потвду из тачке 1. нити имао сазнања о њеном постојању, а посебно имајући у 
виду изјаву законског заступника клуба и признање лица одговорног за достављање 
пријава. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања донета је одлука као у изреци. 

92. ЂОРЂИЈЕ БУЛАТОВИЋ,  ЈМБГ: 2307973710139, члана КАФ Орлови Нови Београд кажњава се 
забраном вршења дужности у органима СААФ у трајању од годину дана. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против 12 играча КАФ Орлови Нови Београд услед основане сумње да сз починили прекршај из 
члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ односно да су покушали да пруже лажне 
податке у вези са регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе 
прописане чланом 11. став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године, изјашњење законског заступника (председника) клуба, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорног испред клуба за пријаву 
играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
На основу датих исказа законског заступника КАФ Нови Београд Орлови и Ђорђија 

Булатовића лично Комесар за такмичење СААФ подношењем дисциплинске пријаве иницирао је 
дисциплински поступак против КАФ Орлови Нови Београд и одговорног лица у именованом клубу. 

 
Имајући у виду да су се у односу на околности из ове дисциплинске пријаве законски 

заступник клуба и лице одговорно за пријаву играча већ изјаснили у другом дисциплинском 
поступку Дисциплински судија није захтевао њихово поновно изјашњење. 

 
Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: изјашњење Славка 

Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча и изјаву 
Ђорђија Бултовића од 28.09.2016. године, Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне 
чињенице: 

25. Одлуком од 08.09.2016. године Ђорђије Булатовић именован је испред КАФ Нови Београд 
Орлови као лице одговорно за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016; 

26. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени играчи, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
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правилника СААФ; 
27. Окривљени лично у својој изјави од 28.09.2016. године признао је извршење кажњивог 

дела. 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања Дисциплински судија утврдио је да је 

окривљени починио дисциплински прекршај из члана 44. став 2. Дисциплинског правилника 
СААФ, па је донета одлука као у изреци. 

93. КАФ Нови Београд Орлови изриче се новчана казна у износу од 25.000,00 динара коју је 
сагласно члану 16. Дисциплинског правилника СААФ обавезан да уплати у року од 8 дана од 
дана коначности ове одлуке, на ручун СААФ број 160-347904-84 отворен код Banca Intesa АД 
Београд, са позивом на број одлуке, под претњом последица суспензије из члана 69. 
Дисциплинског правилника СААФ. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Комесар за такмичење СААФ дана 23.09.2016. године поднео је дисциплинску пријаву 

против 12 играча КАФ Орлови Нови Београд услед основане сумње да су починили прекршај из 
члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ односно да су покушали да пруже лажне 
податке у вези са регистрацијом играча у делу који се односи на обавезне лекарске прегледе 
прописане чланом 11. став 1. Правилника о регистрацији клубова и играча СААФ. 

 
У прилогу Дисциплинске пријаве достављени су потврда о обављеном лекарском 

прегледу од 30.08.2016. године оверена од Специјалистичке ординације за медицину спорта 
Медик С и потписана од стране др Мирљуба Златковића, као и изјава наведеног лекара дата 
преко електронске поште да именовани играч није обавио здравствени преглед у наведној 
здравственој установи. 

 
Дана 23.09.2016. године Дисциплински судија СААФ на основу основане сумње да је 

окривљени починио прекршај из члана 44. став 1. Дисциплинског правилника СААФ донео је 
одлуку којом се окривљеном изриче привремена мера суспензије из свих такмичења СААФ, а коју 
је укинула и ставила ван снаге Арбитражна комисија СААФ, као надлежни другостепени орган, 
својом одлуком од 30.09.2016. године. 
 

КАФ Нови Београд Орлови дана 29.09.2016. године доставио је рачун за обављене 
лекарске прегледе у Специјалистичкој ординацији спортске медицине AS Medica од 07.09.2016. 
године, а 30.09.2016. године, изјашњење законског заступника (председника) клуба, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно испред клуба за пријаву 
играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. и изјаву Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године. 

У изјашњењу Славка Дукића, законског заступника клуба наводи се да су играчи обавили 
потребне лекарске прегледе и потврде доставили клубу. Даље, да је Ђорђије Булатовић као лице 
одговорно за пријаву играча у клубу достављене потврде изгубио, након чега је самоиницијативно 
и без знања играча и других представника клуба, а у жељи да прикрије сопствени пропуст, 
прибавио лажне потврде и доставио их Комесару за такмичење СААФ. 

У својој изјави Ђорђије Булатовић признао је да је дана 09.09.2016. године доставио 
документацију потребну за регистрацију играча, којом приликом је грешком послао неисправна 
лекарска уверења и исказао кајање за учињени пропуст. 

 
На основу датих исказа законског заступника КАФ Нови Београд Орлови и лица 

одговорног за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016 Комесар за такмичење СААФ 
подношењем дисциплинске пријаве иницирао је дисциплински поступак против КАФ Орлови 
Нови Београд и одговорног лица у именованом клубу. 

 
Имајући у виду да су се у односу на околности из ове дисциплинске пријаве законски 

заступник клуба и лице одговорно за пријаву играча већ изјаснили у другом дисциплинском 
поступку Дисциплински судија није захтевао њихово поновно изјашњење. 
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Ценећи доказе у списима дисциплинског предмета, који обухватају: изјашњење Славка 
Дукића, председника клуба КАФ Нови Београд Орлови од 30.09.2016. године, одлуку од 
08.09.2016. године о именовању Ђорђија Булатовића за лице одговорно за пријаву играча и изјаву 
Ђорђија Булатовића од 28.09.2016. године, Дисциплински судија је утврдио следеће одлучне 
чињенице: 

28. Одлуком од 08.09.2016. године Ђорђије Буалтовић именован је испред КАФ Нови Београд 
Орлови као лице одговорно за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016; 

29. Потврде о обављеним лекарским предметима од 30.08.2016. године оверене од 
Специјалистичке ординације за медицину спорта Медик С и потписане од стране др 
Мирољуба Златковића које су достављене Комесару за такмичење СААФ у циљу 
регистрације играча нису веродостојне ни исправне, што су својим изјавама потврдиили 
др Мирљуб Златковић, Славко Дукић, Ђорђије Булатовић и окривљени играчи, чиме је 
неспорим учињено да је остварено биће кажњивог дела из члана 44. Дисциплинског 
правилника СААФ; 

30. лице одговорно за пријаву играча за Сениорску флег лигу Србије 2016. је у својој изјави од 
28.09.2016. године признао извршење кажњивог дела. 

31. у самом поступку пријаве играча према СААФ изостала је дужна пажља и надзор КАФ 
Нови Београд Орлови према лицу одговорном за пријаву играча за Сениорску флег лигу 
Србије 2016. чиме је окривљени клуб исказао грубу непажњу 
 
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања Дисциплински судија утврдио је да је 

окривљени починио дисциплински прекршај из члана 44. став 3. Дисциплинског правилника 
СААФ, па је донета одлука као у изреци. 

 
OBAVEŠTENJA 

 

1.  
Prestaje da važi suspenzija KAF Kraljevo Royal Crowns za Juniorsku ligu Srbije U19 2016 usled registracije 
igrača za JLS U15 2016. 

2.  
Registracija utakmice 2. kola PLS U15 Jagodina Black Hornets : Meridian Inđija Indians se odlaže do 
odluke Disciplinskog sudije SAAF-a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


