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- Трифуновић Зоран 

Број: 27-03 ФС/19 

Ниш, 25. фебруар 2019. године 

 

Одбор за спровођење избора ФСРИС, разматрајући приговор уложен на регуларност 

Изборне Скупштине ФСО Житорађа  поднет од стране Трифуновић Зорана, дана 25.02.2019. 

донео је 

ОДЛУКУ 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ Приговор на регуларност Изборне седнице Скупштине ФСО Житорађа 

поднет од стране Трифуновић Зорана, КАО НЕУРЕДАН 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Трифуновић Зоран се обратио приговором, Одбору за спровођење избора у ФС РИС, са наводима 

ближе одређеним у истом. 

 

Одбор за спровођење избора у ФСРИС је поменути приговор разматрао, најпре са формално-

процесног аспекта и недвосмислено закључио да не постоје услови за оцењивање основаности 

навода из приговора, односно за расправљање по приговору у његовом материјално-садржинском 

смислу.  

 

Мишљење овог органа је да приговор није достављен у складу са чланом 5. Одлуке о образовању 

одбора за спровођење избора у ФС Србије (Службени лист ФС Србије »Фудбал«, ванредни број 

2/I од 18.02.2019. године), као и са чланом 5. Одлуке о образовању одбора за спровођење избора у 

ФС Региона Источне Србије, од 19.02.2019. године. Наведеним одредбама је предвиђено да се 

приговори у вези избора у општинским, градским, подручним/окружним и регионалним савезима 

(фудбалски и струковни избори) достављају непосредно канцеларији регионалних савеза, 

односно ФС Србије. 

 

На основу увида у комплетну документацију несумњиво се може утврдити да приговор није 

прослеђен на начин предвиђен чланом 5. Одлуке о образовању одбора за спровођење избора у 

ФС Србије (Службени лист ФС Србије »Фудбал«, ванредни број 2/I од 18.02.2019. године) и 

чланом 5. Одлуке о образовању одбора за спровођење избора у ФС Региона Источне Србије, од 

19.02.2019. године, односно није достављен непосредно канцеларији регионалног савеза.  

 

На основу свега наведеног Одбор за спровођење избора у ФС Региона Источне Србије је донео 

Одлуку као у диспозитиву.   

 

        Одбор за спровођење избора у ФСРИС 

          Председник  

Иван  Николић  с.р. 

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 


