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- чланови ФСО Прокупље 

- Дејан Булатовић 

Број: 27-02 ФС/19 

Ниш, 25. фебруар 2019. године 

 

Одбор за спровођење избора ФСРИС, разматрајући приговор уложен на регуларност 

Изборне Скупштине ФСО Прокупље поднет од стране Булатовић Дејана, дана 25.02.2019. донео 

је 

ОДЛУКУ 

 

1. ОДБИЈА СЕ Приговор уложен на регуларност Изборне Скупштине ФСО Прокупље 

поднет од стране Булатовић Дејана као НЕОСНОВАН. 

 

2. ПОТВРЂУЈУ СЕ све одлуке донете на Изборној Скупштини ФСО Прокупље 

одржаној дана 23.02.2019. године у Блацу. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Дана 25.02.2019. године Одбору за споровођење избора ФС РИС достављен је приговор на 

регуларност изборне скупштине ФСО Прокупље одржане дана 23.02.2019. године у Блацу, са 

наводима ближе одређеним у истом.  
 

Одбор је, најпре разматрао приговор са формално-процесног аспекта и закључио да је 

благовремен, правно могућ, дозвољен и поднет од стране овлаћеног лица.  
 

У циљу решавања приговора и даљег поступања по истом Одбор за изборе ФС РИС је 

извршио увид у Статут ФСО Прокупље, Одлуке о расписивању избора, броју делегата, саставу 

Скупштине, избору фудбалских радника, избору судија и тренера, утврђени Дневни ред, усвојени 

Пословник о раду, Записник са седнице Изборне Скупштине ФСО Прокупље одржане дана 

23.02.2019., Извештај верификационе комисије, списак делегата-представника Скупштине ФСО 

Прокупље, овлашћења делегата-представника снабдевена својеручним потписима и 

одговарајућим печатима, видео и аудио материјал са седнице, па је ценећи све расположиве 

доказе како у индивидуалном смислу, тако и њиховој међусобној корелацији утврдио следеће 

чињенично стање. 
 

Наводи из поднетог проговора нису основани и не могу се прихватити.  
 

По мишљењу Одбора за спровођење избора у ФСРИС, Изборна седница на коју је уложен 

приговор одржана је у свему према одредбама позитивно-правне регулативе, док је поднети 

приговор ирелевантан. Ово се поготово односи на наведену, евентуалну злоупотребу овлашћења 

од стране председника ФСО Прокупље, неистинито приказивање чињеница које се тичу 

материјално-финансијског пословања, неуредног обавештавања чланова или, пак састава и 

структуре Скупштине. 
 

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 
Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15    

тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 

Жиро рачун: 160-17756-61 

www.fsris.org.rs   e-mail: office@fsris.org.rs 
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Одбор за спровиођење избора у ФС РИС није властан да се бави оценом ових навода, као 

и питањем хармонизације и усклађености Статута ОФС Прокупље са хијерархијски 

суперординираним актима, са којима, императивно, мора бити усклађен. 
 

Када је реч о осталим наводима из приговора, Одбор за спровођење избора у ФС РИС 

сматра да су исти неосновани, јер се, поред осталог и, сама Скупштина ФСО Прокупље изјаснила 

о томе када је усвојила извештај верификационе комисије и верификовала мандате чланова 

Скупштине ФСО Прокупље. Мишљење Одбора за спровођење избора у ФС РИС је да ни у овом 

делу заказивања, одржавања, тока седнице Изборне Скупштине ФСО Прокупље и донетих 

одлука на истој није било мањкавости. 

 

На основу свега изреченог Одбор за спровођење избора у ФСРИС је донео одлуку као у 

диспозитиву.    

 

 
 

 

        Одбор за спровођење избора у ФСРИС 

          Председник  

Иван  Николић  с.р. 

 


