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На основу члана 24. Статута ПФС Добој, Скупштина Подручног фудбалског савеза Добој,
на сједници одржаној 30.6.2016. године у Добоју доноси следећу:
ОДЛУКУ
О измјенама и допунама Статута Подручног фудбалског савеза Добој
Члан 1.
Члан 19. Статута ПФС Добој мијења се у цјелости и гласи:
1. Да би постао кандидат за неко статутарно тијело у ПФС Добој, то лице мора
испуњавати следеће услове. Он/она мора :
А) бити удружен у ПФС Добој или у неко од његових статутарних тијела,
Б) бити изабран или именован као члан статутарног тијела ОФС/ГФС или неког
од његових статутарнх тијела,
В) бити активан/а члан у фудбалској организацији ПФС Добој или у неком од
његових статутарних органа,
Г) бити држављанин РС и БиХ,
Д) имати пребавилште у РС и БиХ,
Ђ) приложити биографију (ЦБ) која садржи информације о образовању,
професионалним искуствима и активностима у фудбалској организцији,
Е) поднијети доказ да нема изречену дисциплинску санкцију од стране
дисциплинског органаа ФС БиХ, ФСРС, ПФС или ОФС/ГФС, односно да се не
води у регистру дисциплинских казни изречених за повреду прописа за следеће
дисциплинске казне:
- забрана вршења функције у периоду дужем од 3 (три) мјесеца
- смјењивање руководства, искључење из клуба, или искључење из фудбалске
организације.
Изречена дисциплинска санкција мора бити потврђена од стране дисциплинског
органа ПФС Добој.
Ф) да није правоснажно кривично кривично осуђен и да се не води у регистру
осуђиваних лица због кривичног дјела учињеног са умишљајем за које му је
изречена казна затвора на три (3) мјесеца и више.
Да није правоснажно кривично осуђиван и да се не води у регистру осуђиваних
лица због кривичног дјела из област спорта, без обзира на врсту кривичне
санкције.
2. Захтјеви ставова 1. г), д) и ф) овог члана примјењују се и на Генералног
секретара и запослене у Административном секретаријату, међутим, Извршни
одбор може кроз организационе прописе за њих поставити даљне захтјеве.
3. Ако особа током свог мандата у ПФС Добој престане испуњавати један од
услова наведених у ставу 1. онда та особа одмах губи статус члана датог тијела.
Члан 2.
У члану 24. тачка 2. алинеја 21 брише се у цјелости, те досадашња алинеја 22 постаје
алинеја 21., алинеја 23. постаје алинеја 22. и тако редом све до алинеје 28.
Преостали дио текста члана 24. Статута ПФС Добој остаје непромијењен.

Члан 55. мијења се у цјелости и гласи:

Члан 3.

1. Подручни фудбалски савез Добој организује највише степене такмичења на
простору подручја регије Добој (у којима учествују клубови најмање два
ОФС/ГФС) за сениорски и омладински фудбал у категорији мушкараца и жена,
куп такмичења за мушкарце и жене у сениорској конкуренцији, највише степене
такмичења на подручју регије Добој у Футсалу, као и у куп такмичењима у
Футсалу, примјењујући одредбе правилника ФСРС и ФС БиХ.
2. У складу са овим Статутом сва остала такмичења су у надлежности
Градског/општинских фудбалских савеза.
Члан 4.
Обавезују се Градски-општински фудбалски савези да своје Статуте ускладе са овом
Одлуком о измјенама и допунама Статута ПФС Добој најкасније у року од шест (6)
мјесеци од момента ступања на снагу Одлуке о измјенама и допунама Статута ПФС
Добој.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, те ступањем на снагу ове Одлуке иста се
сматра саставним дијелом текста Статута ПФС Добој.
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