
   

 
 
 
Број: 153/18 

Датум: 05.04.2018. године 

 

На основу члана 61. Статута ФСРС и члана 92, у вези са чланом 62. став 3. Дисциплинског 

правилника ФСРС, Дисциплинска комисија ФСРС разматрајући предмет дисциплинске 

пријаве достављене од стране Комесара за такмичење Регионалне лиге „Запад“ број 294/17 

од 07.11.2017. године против ФК „Горица“ Шипово, дана 05.04.2018. године једногласно 

доноси следећу: 

 

О Д Л У К У 
 

ФК „Горица“ Шипово је одговоран за учињени прекршаја из чл. 62. ст. 3. ДП ФСРС 

(такмичење са недовољним бројем селекција) јер наступајући у сениорској конкуренцији у 

Регионалној лиги ФСРС, група „Запад“ у такмичарској сезони 2017/18 није обезбиједио 

учешће једне млађе такмичарске селекције (пионири, кадети или јуниори) у одговарајућем 

омладинском такмичењу на нивоу ФСБиХ или ФСРС, те се ФК „Горица“ Шипово изриче 

санкција одузимањем 6 (шест) бодова и новчана казна од 2.000,00 КМ коју је клуб дужан 

уплатити на рачун ФСРС број 567 353 19001336 80 у року од 15 дана од дана 

правоснажности ове одлуке. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 07.11.2017. године Комесар за такмичење Регионалне лиге „Запад“ је поднио 

дисциплинску пријаву број 294/17 против ФК „Горица“ Шипово због непоштивања  члана 

17. Пропозиција Регионалне лиге ФСРС група “Запад”. Подносилац пријаве наводи да су 

чланови Региналне лиге ФСРС група „Запад“ обавезни учествовати са својом једном 

такмичарском омладинском селекцијом (пионири,кадети или јуниори) у одговарајућим 

омладинским такмичењима на нивоу ФС РС односно ФС БиХ, а да ће клубови који не 

буду поштивали ову одредбу сносити санкције предвиђене одредбама Дисциплинског 

правилника ФС РС која се односи на почињени прекршај. 

 

Уз дисциплинску пријаву подносилац је ДК ФСРС доставио и изјашњење окривљеног 

клуба Такмичаркој комисији ПФС Приједор број 91/2017 од 03.11.2017. године у којој 

наводе да за сезону 2017/18 нису пријавили ниједну омладинску категорију за такмичење 

у одговарајућој лиги, јер им то нису дозволиле финансијске могућности, допис ПФС Бања 

Лука број 189-11/2017 од 07.11.2017. године упућеном ПФС Приједор у ком се наводи да 
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окривљени клуб нема ниједну селекцију која се такмичи у оквиру ПФС Бања Лука и 

Пропозиције такмичења Регионалне лиге ФСРС група “Запад” за сезону 2017/18. 

 

ДК ФСРС је на основу оваквог чињеничног стања донијела одлуку број 1062/17 дана 

30.11.2017. године, која одлука је укинута и враћена на поновни поступак одлуком 

Апелационе комисије ФСРС број 1127/17 од 26.12.2017. године. 

 

ДК ФСРС је од окривљеног клуба дана 28.02.2018 године затражила изјаву у складу са 

одредбом члана 104. и 106. ДП ФСРС, уз доставу доказа који су клубу стављени на терет. 

 

Дана 02.03.2018. године окривљени клуб је дао изјашњење број 14/2018 које је примљено 

у ФСРС дана 06.03.2018. године. У свом изјашњењу окривљени клуб наводи да је овај 

клуб већ кажњен због истог прекршаја од стране ПФС Бања Лука одлуком број 135-09/17 

од 27.09.2017. године, те окривљени предлаже да се овај поступак обустави, јер је о 

прекршају већ правоснажно ријешено, а и због тога што је изреченом казном већ 

постигнут циљ кажњавања. Окривљени клуб наводи да је поступио по упутама 

Апелационе комисије ФСРС у вези са изнад наведеним рјешењем, али да је ИО ПФС Бања 

Лука одбио захтјев клуба за понављање поступка. У изјашњењу се наводи и то да је ИО 

ПФС Бања Лука дана 31.01.2018. године донио одлуку број 14-01/18 о укључивању 

пионирске селекције ФК „Горица“ Шипово у такмичење ПОЛ Бања Лука за сезону 

2017/18 и да се активности клуба по овој одлуци већ одвијају. Уз изјашњење клуб 

доставља и следеће доказе: рјешење ДК ПФС Бања Лука број 135-09/17 од 27.09.2017. 

године, одлуку ИО ПФС Бања Лука број 12-01/18 од 31.01.2018. године и одлуку ИО ПФС 

Бања Лука број 14-01/18 од 31.01.2018. године. 

По пријему изјашњења са наведеним доказима ДК ФСРС се обратила и ПФС Бања Лука 

дописом број 104/18 од 21.03.2018. године ради доставе Пропозиција за такмичење ПОЛ 

ПФС Бања Лука за сезону 2017/18, календар такмичења ПОЛ ПФС Бања Лука са до сада 

оствареним резултатима, бројеве клубова учесника такмичења приликом жријебања 

парова пред почетак сезоне ПОЛ ПФС Бања Лука 2017/18, све одлуке у вези са 

такмичењем пионирског узраста окривљеног клуба у ПОЛ ПФС Бања Лука у сезони 

2017/18 укључујући и записнике са наведених утакмица. 

 

ПФС Бања Лука је дана 26.03.2018. године доставила одговор на допис број 48-03/18 који 

је ФСРС примио дана 29.03.2018. године у коме наводи да је окривљеном клубу након 

доношења одлуке ИО ПФС Бања Лука о укључивању у такмичење аутоматски додијељен 

број 7 приликом жријебања парова, а у прилогу доставља табелу ПОЛ ПФС Бања Лука, 

календар такмичења, рјешење ДК ПФС Бања Лука број 135-09/17 од 27.09.2017. године, 

одлуку ИО ПФС Бања Лука број 12-01/18 од 31.01.2018. године и одлуку ИО ПФС Бања 

Лука број 14-01/18 од 31.01.2018. године. 

 

На сједници ДК ФСРС одржаној дана 05.04.2018. године у Бања Луци изведени су следећи 

докази: увид и читање дисциплинске пријаве број 294/17 од 10.11.2017. године, 

изјашњење окривљеног клуба Такмичаркој комисији ПФС Приједор број 91/2017 од 

03.11.2017. године, допис ПФС Бања Лука број 189-11/2017 од 07.11.2017. године 

упућеном ПФС Приједор, Пропозиције такмичења Регионалне лиге ФСРС група “Запад” 

за сезону 2017/18, изјашњење окривљеног клуба број 14/2018 од 02.03.2018. године, 



рјешење ДК ПФС Бања Лука број 135-09/17 од 27.09.2017. године, одлуку ИО ПФС Бања 

Лука број 12-01/18 од 31.01.2018. године и одлуку ИО ПФС Бања Лука број 14-01/18 од 

31.01.2018. године, одговор ПФС Бања Лука број 48-03/18 од 26.03.2018. године и табелу 

ПОЛ ПФС Бања Лука одштампану из КОМЕТ система дана 29.03.2018. године. ДК ФСРС 

није извела доказ увидом и читањем календара такмичења ПОЛ ПФС Бања Лука, будући 

да овај доказ иако наведен у допису ПФС Бања Лука, није достављен ДК ФСРС. 

 

Анализирајући сваки појединачни доказ и све доказе у њиховој међусобној вези, 

уважавајући одредбе чл. 105. ДП ФСРС везана за средства доказивања, те омогућивши 

окривљеном одбрану у потпуности са чланом 104. и 106. ДП ФСРС, ДК ФСРС је утврдила 

следеће. 

Окривљени клуб на почетку сезоне ПОЛ ПФС Бања Лука 2017/18 није имао пријављену 

ниједну млађу селекцију у наведеном такмичењу, те самим тим млађе селекције клуба 

нису ни учествовале у жријебу за наведено такмичење. Окривљени клуб није имао млађу 

селекцију у такмичењу под ингеренцијом ФСБиХ или ФСРС ни у септембру 2017. године 

када је ненадлежна ДК ПФС Бања Лука донијела рјешење о кажњавању. Надаље, из 

дописа окривљеног такмичаркој комисији ПФС Приједор од 03.11.2017. године 

произилази да ни у тренутку покретања дисциплинске пријаве окривљени клуб није имао 

имао ниједну омладинску селекцију у оквиру такмичења ПФС Бања Лука. Ова чињеница 

је потврђена и у допису ПФС Бања Лука број 189-11/2017 од 07.11.2017. године упућеном 

ПФС Приједор.  

 

Надаље, иако је изведен доказ увида и читања ИО ПФС Бања Лука од 31.01.2018. године 

којим се наводно омладинска селекција окривљеног клуба укључује у такмичење ПОЛ 

ПФС Бања Лука, у току поступка ничим није утврђено да је овај клуб, односно млађе 

категорије клуба, започео такмичење са млађим селекцијама (пионири, кадети, јуниори) у 

одговарајућим омладинским такмичењима на нивоу ФС РС односно ФС БиХ, а према 

члану 17. Пропозиција Регионалне лиге ФСРС група “Запад” за сезону 2017/18. 

 

Дакле, из утврђеног чињеничног стања произилази да окривљени клуб не посједује 

довољан број млађих селекција прописаних Условима одговарајућих такмичења 

сениорских тимова односно Пропозицијама одговарајућих такмичења сениорских тимова 

односно да уопште није започео такмичење са млађим селекцијама, а према утврђеним 

Пропозицијама одговарајућих такмичења сениорских тимова, чиме је окривљени клуб 

извршио прекршај предвиђен чланом 62. став 3. ДП ФСРС. 

 

Овом закључку ДК ФСРС у прилог иде и чињеница да ПФС Бања Лука ДК ФСРС није 

доставила тражену документацију која се тиче Пропозиција такмичења ПОЛ ПФС Бања 

Лука за сезону 2017/18, календара такмичења ПОЛ ПФС Бања Лука са до сада оствареним 

резултатима, нити иједан записник са утакмице млађих категорија окривљеног клуба, док 

је умјесто бројева клубова учесника такмичења приликом жријебања парова пред почетак 

сезоне ПОЛ ПФС Бања Лука 2017/18 ДК ФСРС достављен допис у коме се наводи да је 

окривљеном клубу аутоматски додијељен број 7 приликом жријеба, иако ДК ФСРС на 

захтјев није достављен ниједан документ из ког би се ван сумње ставило учешће 

окривљеног клуба у такмичењу млађих категорија на нивоу ФС БиХ или ФСРС.  

 



Приликом утрђивања санкције за извршени дисциплински прекршај ДК ФСРС је 

примијенила минималну казну прописану ДП ФСРС која се тиче одузимања бодова, 

будући да је новчана казна предвиђена чланом 62. став 3. ДП ФСРС за клубове учеснике 

Регионалних лига дата у само у износу од 2.000,000 КМ. 

 

ДК ФСРС се на крају осврће и на приговор окривљеног клуба који се тиче одбацивања 

пријаве из члана 102. ДП ФСРС. Дисциплинска комисија ФС РС као првостепени орган је 

у складу са одредбом члана 92. став 1. тачка б) ДП ФСРС искључиво надлежан за 

поступање у овој правној ствари, слиједом чега је одлука ПФС Бања Лука, на коју се 

позива жалилац, донесена од стране ненадлежног дисциплинског органа. Наиме, како је 

неспорно да је окривљени клуб члан Регионалне лиге ФСРС, група „Запад“, која лига се 

игра у oквиру тaкмичeњa кojим рукoвoди или их oдoбрaвaју тиjeлa ФСРС, то је неспорна 

надлежност овог органа ФСРС за рјешевање овог предмета.  

 

Правна поука: Против ове одлуке дозвољена је жалба у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема одлуке Апелационој комисији ФСРС путем првостепеног дисциплинског органа 

уз доказ о уплаћеној такси на жалбу. 

 

Достављено: 

1. ФК „Горица“ Шипово 

2. Такмичарска комисија Регионалне лиге ФСРС, група „Запад“ 

3. Подносилац дисциплинске пријаве 

4. а/а 

 

 

          Предсједник 

               Дисциплинске комисије ФСРС 

                Дражен Николић 


