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- Дејан Булатовић 

Број: 40-01 ФС/19 

Ниш, 28. фебруар 2019. године 

 

Одбор за спровођење избора у ФСРИС, разматрајући приговор уложен на регуларност 

Изборне Скупштине ФС Топличког округа поднет од стране Булатовић Дејана, дана 28.02.2019. 

године донео је                                                                

 

ОДЛУКУ 

 

1. ОДБИЈА СЕ Приговор уложен на регуларност Изборне Седнице Скупштине ФС 

Топличког Округа поднет од стране Булатовић Дејана као НЕОСНОВАН. 

 

2. ПОТВРЂУЈУ СЕ све одлуке донете на Изборној Седници Скупштине ФС Топличког 

округа одржаној дана 27.02.2019. године у Блацу. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Дана 28.02.2019. године Одбору за спровођење избора у ФСРИС достављен је приговор на 

регуларност Изборне Седнице Скупштине ФС Топличког округа одржане дана 27.02.2019. 

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 спровођење избора у 

ФСРИС је извршио увид у Статут ФСТО, 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 ФСТО одржане дана 27.02.2019., 

Извештај верификационе комисије, Записнике са састанака клубова женског фудбала и футсал 

клубова, списак делегата-представника Скупштине ФСТО, овлашћења-пуномоћја 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 

представника ФК Житорађа. Увидом у конкретно пуномоћје овај орган закључује да је лице 

овлашћено за заступање и представљање овог клуба, а што је утврђено увидом у одговарајуће 

податке код надлежних државних органа АПР Републике Србије, издало конкретно пуномоћје 
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лицу Јовановић Горану, што га чини подобним за поступање у име и за рачун овог клуба, у свему 

према одредбама когентног права. Поред својеручног потписа наведено пуномоћје-евиденциони 

лист за присуство Изборној седници Скупштине ФСТО је и снабдевено печатом предметног 

фудбалског клуба. 
 

Наводи из приговора везани за постојање одређених пропуста код заказивања и 

одржавања зборова клубова женског фудбала и футсал клубова, такође не стоје. Из записника 

достављених Одбору за спровођење избора у ФС РИС недвосмислено, јасно и несумњиво се 

закључује да су поменути зборови заказани и одржани, на основу одредби Статута ФСТО које 

дефинишу ову област. Када је реч о футсал клубовима од укупно четири на збору су се појавили 

представници два клуба са уредним овлашћењима, те стога поменути збор и није могао бити 

одржан, услед непостојања кворума за рад и пуноважно одлучивање, док се код клубова женског 

фудбала (два клуба) нису појавили представници ниједног од та два клуба, те је стога Изборна 

Седница Скупштине ФСТО правилно одржана без два делегата-представника из структуре 

клубова женског фудбала и футсал клубова. 
  

Садржај приговора који говори о, евентуалном, фалсификовању потписа, печата и слично 

не може се прихватити, најпре из разлога што овај орган не поседује јурисдикцију, нити пак 

механизме за утврђивање исправности потписа одређених лица, а поготово што, како се ради о 

некој врсти јавних исправа, свакако, треба имплементирати пресумпцију тачности наведених 

аката као таквих.   
 

Одбор за спровођење избора у ФСРИС се није бавио ни наводима из приговора у којима 

се изражава сумња у валидност Изборне седнице ОФТ ФСТО, из разлога што је поменута 

седница одржана 26.02.2019. године и на исту није уложен никакав приговор, те су након протека 

рока од 24 сата од одржавања поменуте седнице све одлуке са исте постале пуноважне, односно, 

ступиле су на правну снагу.. 
 

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

сматра да су исти неосновани, јер се, поред осталог и, сама Скупштина ФСТО изјаснила о томе 

када је усвојила извештај верификационе комисије и верификовала мандате чланова Скупштине 

ФСТО.  

Мишљење Одбора за спровођење избора у ФСРИС је да ни у овом делу заказивања, 

одржавања, тока седнице Изборне Скупштине ФСТО и донетих одлука на њој није било 

мањкавости. 
 

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

диспозитиву.    

 

 
 

 

        Одбор за спровођење избора у ФСРИС 

          Председник  

Иван  Николић  с.р. 

 


