
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Број:124/19                                                                                                                  Датум:11.10.2019. 
године 
В Л А Д И М И Р Ц И 
 
 Директор ОФЛ“ВЛАДИМИРЦИ“ на седници одржаној дана 11.10.2019 године, 
решавајући по извештајима служених лица за Билтен бр.2. (4, 5 и 6 коло),регистровао је све 
одигране утакмице осим утакмица: 
 
5.коло:  
 

•   ФК „МЛАДОСТ 2013“(Јазовник)-ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“ 
   која се на основу члана 47. ТП ФСС региструје службеним резултатом  
   3:0(парфор-фе) у користи ФК „МЛАДОСТ 2013“(Јазовник). 
  Екипа гостију није дошла на утакмицу. 

6.коло 

• Неодиграна утакмице 6. кола, ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“ –ФК „ВЕРКО“, се на основу 
члана 47. ТП ФСС,  региструју се  службеним резултатом  3 : 0 (пар-форфе) у 
корист ФК„ВЕРКО“ из Сувог Села. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Утакмица није одиграна јер се екипа домаћих(ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“) није 
појавила у време предвиђено за почетак утакмице, нити је своје непојављивање 
оправдала, па је сходно ТП ФСС донета Одлука као у диспозитиву. 
 

 
 Како екипа ФК „ДРАГОЈЕВЦА“ из Драгојевца није неоправдано одиграла ДВЕ(2) 
утакмице донета је : 
 
 

О Д Л У К А 
 
 

1. На основу члана 52. и 53. ТП ФСС, брише се из такмичења  
         ФК „ДРАГОЈЕВАЦ* (Драгојевац), а  његове до сада одигране утакмице сматраће      
се као да нису одигране.       

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“ (Драгојевац) није својом кривицом одиграо 2 (две)    
утакмице, и то у 5. колу против ФК „МЛАДОСТ 2013“у Јазовнику и у 6.колу против      
ФК „ВЕРКА“(Суво Село) у Драгојевцу, па  је сходно  ТП ФСС донета Одлука као у 
диспозитиву. 

2. На основу члана 54. ТП ФСС и члана 70. ДП ФСС кажњава се 
ФК „ДРАГОЈЕВАЦ“ из Драгојевца искључењем из будућих такмичења у трајању 
од две такмичарске сезоне. 
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3. Сходно члану 70. ДП ФСС клуб чији тим неоправдано одустане од такмичења биће 
дужан да подмири трошкове које је проузроковао својим одустајањем, а висину тих 
трошкова, на образложен захтев оштећених страна утврђује надлежни дисциплински 
орган. 

 
 
 

НАПОМЕНА:На  одлуке  директора  ОФЛ  Владимирци  може  се  уложити  жалба  
Комисији  за Жалбе  ОФС Владимирци у  року  од  8.(осам)  дана  пријема  
ОДЛУКЕ  уз  уплату  таксе  на  жалбу  у  износу  од  6.000,00  динара  уплатом  
на  жиро  рачун  ОФС  Владимирци  број  160-18420-09, или 205-222564-47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________                                           ДИРЕКТОР ЛИГЕ, 
/Тех.секретар,Петар Лукић с.р./                                          ЈаковљевићМилан  с.р. 
 

 
 
 

 


