ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПОДРУЧНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ДОБОЈ
Улица Краља Александра 56, тел/факс 053-206-580,
meil:fspordoboj@teol.net
Д О Б О Ј
ЈИБ 4400038430001
Жиро рачун 562-005-00002926-08
________________________________ ________________________
Број: 6-1/16
Датум:28.9.2016.
Комесар за такмичење Подручне лиге ПФС Добој надлежан на основу чл. 9. и 59. Правилника о
фудбалским такмичењима ФСРС на сједници одржаној 28.9.2016. године, рјешавајући предмет не
одигране првенствене утакмице 6. кола лиге која се требала одиграти 25.9.2016. године у
Скугрићу, између ФК „СКУГРИЋ 1964“ – ФК „ПОСАВИНА“ Милошевац, због неоправданог
недоласка екипе ФК „ПОСАВИНА“ Милошевац, доноси следећу
О Д Л У К У
1. Првенствена утакмица 6. кола Подручне лиге ПФС Добој
не одиграна 25.9.2016. године у Скугрићу, између ФК „СКУГРИЋ 1964“ – ФК
„ПОСАВИНА“, региструје се резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист ФК „СКУГРИЋ
1964“ Скугрић.
Образожење
Заказаана првенствена утакмица 6. кола Подручне лиге ПФС Добој
која се требала одиграти 25.9.2016. године у Скугрићу између ФК „СКУГРИЋ 1964“ – ФК
„ПОСАВИНА“, није одиграна због не оправданог не доласка екипе ФК „ПОСАВИНА“ Милошевац.
Узимајући све околности у проведеном поступку и утврђено чињенично стање увидом у цјелокупни
спис предмета, одлучио сам као у диспозитиву одлуке.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднијети жалба Апелационој комисији
ПФС Добој у року од осам дана од пријема одлуке уз уплату прописане таксе.
Комесра за такмичење,
Марио Ђуран с.р.
Достављено:
- ФК „СКУГРИЋ1964“, Скугрић
- ФК „ПОСАВИНА“ Милошевац
- а/а

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПОДРУЧНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ДОБОЈ
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Број: 6-2/16
Датум:28.9.2016.
Комесар за такмичење Подручне лиге ПФС Добој надлежан на основу чл. 9. и 59. Правилника о
фудбалским такмичењима ФСРС на сједници одржаној 28.9.2016. године, рјешавајући предмет не
одигране првенствене утакмице 6. кола лиге која се требала одиграти 25.9.2016. године у
Кожухама, између ФК „ХАЈДУК“ – ФК „ПОЛЕТ“ Човић Поље, због неоправданог недоласка екипе
ФК „ПОЛЕТ“ Човић Поље, доноси следећу
О Д Л У К У
2. Првенствена утакмица 6. кола Подручне лиге ПФС Добој
не одиграна 25.9.2016. године у Кожухама, између ФК „ХАЈДУК“ – ФК „ПОЛЕТ“,
региструје се резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист ФК „ХАЈДУК“ Кожухе
Образожење
Заказаана првенствена утакмица 6. кола Подручне лиге ПФС Добој
која се требала одиграти 25.9.2016. године у Кожухама између ФК „ХАЈДУК“ – ФК „ПОЛЕТ“, није
одиграна због не оправданог не доласка екипе ФК „ПОЛЕТ“ Човић Поље.
Узимајући све околности у проведеном поступку и утврђено чињенично стање увидом у цјелокупни
спис предмета, одлучио сам као у диспозитиву одлуке.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднијети жалба Апелационој комисији
ПФС Добој у року од осам дана од пријема одлуке уз уплату прописане таксе.
Достављено:
- ФК „ХАЈДУК“ Кожухе
- ФК „ПОЛЕТ“ Човић Поље
- Службени билтен
- а/а

Комесра за такмичење,
Марио Ђуран с.р.

ПОДРУЧНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ДОБОЈ
Улица Краља Александра 56, тел/факс 053-206-581
Д О Б О Ј
ЈИБ 4400038430001
Жиро рачун 562-005-00002926-08
________________________________________________________

Број: КТ-5-1/16
Датум:27.9.2016.

Комесар за такмичење Подручне лиге ПФС Добој, надлежан на основу чл. 9. и 59.
Правилника о фудбалским такмичењима ФСРС, рјешавајући по предмету прекинуте
првенствене утакмице 5. кола Подручне лиге ПФС Добој, игране-прекинуте 18.9.2016.
године у Човић Пољу између ФК „ПОЛЕТ“ - ФК „СЛОГА“, на сједници одржаној
27.9.2016. године на основу члана 61. Правилника о фудбалским такмичењима ФСРС,
доноси
следећу
ОДЛУКУ
1. Превнствена утакмица 5. кола Подручне лиге ПФС Добој ФК „ПОЛЕТ“
Човић Поље – ФК „СЛОГА“ Јакеш , прекинута у 79. минуту, региструје се
службеним резултатом 3:0 (пар форфе) у корист ФК „СЛОГА“ Јакеш.
Образложење
Првенствена утакмица 5. кола, играна 18.9.2016. године у Човић Пољу између ФК
„ПОЛЕТ“ Човић Поље – ФК „СЛОГА“ Јакеш, према извјештају службених лица
утакмице, прекинута је због физичког напада Јосиповић Марка, играча ФК „ПОЛЕТ“
Човић Поље на судију утакмице у 79.минуту утакмице.
Имајући у виду све наведене околности, те да је дошло до прекида утакмице због
физичког напада на судију утакмице а у смислу чл. 61. Правилника о фудбалским
такмичењима ФСРС, одлучио сам као у диспозитиву одлуке.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднијети жалба Апелационој комисији
ФСРС у року од осам дана од пријема одлуке уз уплату прописане таксе.
Комесар за такмичење,
Ђуран Марио С.Р.

Достављено:
- ФК „ПОЛЕТ“ Човић Поље
- ФК „СЛОГА“ Јакеш
- Дисциплински судија
- „Службени билтен“
- а/а

