На основу члана 188 Закона о спорту (Сл.Гласник РС бр. 24/2011, чл. 35 42 и 106), Судијске
конвенције потписане са УЕФА 22.03.2010.г, члана 19., 35., и 66. Статута Фудбалског савеза
Војводине и члана 45. Статута Удружења судија Фудбалског савеза Војводине, Скупштина
Удружења фудбалских судија Фудбалског савеза Војводине на седници одржаној 03 априла
2012. године, донела је

ПРАВИЛНИК
СТРУЧНЕ СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ И НАЧЕЛА УРЕЂЕЊА ОДНОСА
Члан 1.
Ради остваривања заједничких циљева и задатака, унапређења, суђења и спровођења
стручне и опште политике фудбалског спорта и развоја стручних кадрова – судија Фудбалског
савеза Војводине (у даљем тексту: ФСВ), организује се Стручна струковна организација
фудбалских судија при општинским, подручним, градским, и покрајинском савезу –
ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ ВОЈВОДИНЕ (у даљем тексту: Организација судија ФСВ).
Члан 2.
Организација фудбалских судија Фудбалског савеза Војводине је струковна организација
у оквиру ФСВ чија акта не могу бити у супротности са Статутом и другим актима ФСС и ФСВ.
Члан 3.
Назив Организације фудбалских судија ФСВ је: Стручна струковна организација судија
Фудбалског савеза Војводине.
Скраћени назив Струковне организације судија ФСВ је: СОС ФСВ.
Ова организација има статус ОГРАНКА у оквиру ФСВ.
Седиште Организације судија ФСВ је у Новом Саду, Булевар Ослобођења бр.92/5.
Члан 4.
Организација има амблем (амблем ФСВ) са текстом – Организација судија.
Члан 5.
Организација судија ФСВ нема својство правног лица. Обавезе и одговорности
Организације регулисани су законом, овим Правилником и Статутом ФС Војводине.
Члан 6.
Организацију сачињавају: активне фудбалске судије и фудбалске судије које су престале
са суђењем и преведене у звање инструктор, учлањени у матичну Организацију судија на чијој
територији имају пребивалиште - боравиште.
Под судијама из става један, сматрају се: судије прве, судије друге и судије треће
категорије.
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Под инструкторима из става један сматрају се инструктори: прве, друге и треће категорије.
Члан 7.
Бивши судија који је преведен у звање инструктор, а који пре потписивања Судијске
конвенције са УЕФА (22.03.2010.г.) није остварио своја права у Удружењима судија или на
листама стручних посматрача суђења, та права не може остварити ни у будуће.

II – ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 8.
Циљеви и задаци Струковне организације судија ФСВ су:
 учествује у оквиру ФСВ у утврђивању политике и програма развоја фудбалског спорта,
спроводи политику и смернице ФСС из области судијског кадра у циљу обезбеђивања довољног
броја квалитетних судија за суђење утакмица,
 школује, прати, унапређује и омасовљава судијски кадар, а у клубовима организује
предавања из Правила игре,
 води и унапређује кадровску политику свог чланства у оквиру ФСВ,
 обезбеђује очување моралног лика судија и инструктора у Организацији судија ФСВ,
 предузима мере на разоткривању и отклањању слабости и негативних појава у
Организацији судија ФСВ,
 обезбеђује да се правилно одвија фудбалско такмичење у стручном судијском делу и
спроводи утврђена политика и прописи ФСВ,
 припрема и издаје стручне публикације ради усавршавања и унапређења судијског
кадра и суђења,
 примењује и имплементира Правила игре које издаје Међународни БОРД, као и
Правила игре за футсал које издаје Извршни комитет ФИФА,
 сарађује са другим стручним организацијама ради остваривања циљева и задатака од
заједничког интереса за чланове ФСВ и са нижим Организацијама судија.,
 нормативно уређује питања у вези са радом Организације судија ФСВ,
 предлаже чланове органа који одређује судије и посматраче суђења за утакмице
такмичења које организује ФСВ,
 доследно спроводи законске и друге прописе који се односе на област суђења, на овај
Правилник и друга општа акта ове Организације.

III – ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНОВИ
Члан 9.
Организација судија ФСВ је јединствена стручна организација у оквиру Фудбалског савеза
коју чине територијалне организације фудбалских судија фудбалских савеза, подручних,
градских и општинских, које су чланови својих ФС и њихових органа.
Стручна организација судија у ФСВ се обавезују да ће за пријем у своје чланство
поштовати члан 14. и 40 Статута ФСВ.
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Основна територијална Oрганизација судија
Члан 10.
Територијална струковна организација судија самостално уређује своју унутрашњу
организацију и рад на својој територији, остварује задатке организације, даје мишљење и
предлоге о питањима рада виших организација судија, учествује у избору представника за
органе виших Организација судија, вршеи избор органа своје Организације судија и остварују
друга права, обавезе и одговорности на својој територији.
Организације судија општинских/градских и подручних савеза су дужне да:
- воде евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге евиденције у складу са
одредбама Закона о спорту
- уписују се у матичне евиденције у складу са Законом
- обавезне су да оформе књигу одлука и уписују све одлуке које су донели њихови органи
Организација и рад територијалних организација судија одређује се правилником тих
територијалних Организација судија у складу са Правилником Стручне организације судија ФСВ
на бази чл. 14. и 19. Статута ФСВ.
Права и обавезе регулишу се на бази чл. 20. и 25. Статута ФСВ.
Члан 11.
Основни облик организовања фудбалских судија не територији ФСВ је Струковна
организација фудбалских судија при општинском фудбалском савезу.
Формира се за територију сваког фудбалског савеза општине који броји најмање 20
чланова. Уколико фудбалски савез општине нема овај број чланова, судије тог фудбалског савеза
општине се удружују и постају чланови организације судија суседног фудбалског савеза уз
сагласност и одлуку општинских фудбалских савеза.
Општинска стручна организација судија конституише своје органе тако што Скупштину
организације судија до 50 чине сви чланови, а преко тог броја Скупштину чине изабрани
представници зборова судија и инструктора, водећи рачуна о пропорционалној заступљености у
органима у односу на чланство.
Подручне и општинске/градске Организације судија
Члан 12.
Подручна Организација судија је територијална организација за подручја више
општинских/градских савеза.Општинска/градска организација на одређеној територији, су
чланови Подручне организације а у оквиру надлежног фудбалског савеза.
Члан 13.
Општинске/градске и подручне, Организације судија у остваривању својих циљева и
задатака самостално у складу са својим Правилником и поштујући Статут свог Фудбалског савеза:
уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и остварују програме развоја из своје
области у складу са програмском оријентацијом фудбалског савеза, остварују задатке
Организације судија на својој територији, дају мишљења и предлоге о питањима рада виших
Организација судија и Организације судија ФСВ, врше избор за органе ФСВ и партиципирају у
њиховом раду, предлажу представнике у више Организације судија и остварују друга права,
обавезе и одговорности на својој територији, које им повери Организација судија ФСВ.
-3-

Функционисање и рад Организације судија из става један овог члана утврђују се њиховим
Правилником, који морају бити у складу са Правилником стру Организације судија ФСВ.
Члан 14.
Рад Организације судија ФСВ је јаван. Јавност у раду се обезбеђује:
 обавештавањем преко службеног органа ФСВ о одлукама и закључцима Скупштине и
њених органа,
 обавештавањем средстава информисања о раду путем конференције за штампу и на
други погодан начин,
 позивањем представника средстава информисања на седнице, на којима
се
разматрају питања од значаја за ширу спортску јавност,
 своје чланове и остале структуре о донетим одлукама обавештава путем билтена или
записника, и
 путем веб сајта ФСВ
Члан 15.
Члан Oрганизације постаје се учлањењем у Oрганизацију фудбалских судија
општинског/градског фудбалског савеза уз испуњење услова из овог Правилника и Статута ФСВ.

IV – УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 16.
Основни акти Организације судија су правилници који морају бити у складу са
правилницима одговарајућих виших организација судија и Правилником Организације судија
ФСВ и Фудбалског савеза Војводине.
Правилником се одређују циљеви, задаци, организација и начин рада Организације
судија и њених органа.
Члан 17.
Највиши орган управљања у Организацији судија је Скупштина чији мандат траје 4 године.
Члан 18.
Правилницима Организације судија одређују се облици и начин руковођења и
управљања Организацијом сваког нивоа.
Члан 19.
Надзорни одбор је орган који врши надзор над радом организација судија.
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V – ОРГАНИ СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФСВ
Члан 20.
У Организацији судија ФСВ се остварују функције управљањa и руковођења. Функцију
управљањa врше Скупштина, Извршни одбор и председник Организације судија ФСВ, а
руководну функцију врше надлежни колективни и инокосни органи.
Организацијом судија ФСВ управљају и руководе органи те организације, који морају
испуњавати услове прописане чл. 40. Статута ФСВ.
Члан 21.
Скупштина Организације судија ФСВ је највиши орган; сазива се и ради на основу овог
Правилника и Пословника о раду.
Извршни одбор Организације судија ФСВ је извршни орган.
Председник и потпредседник Организације судија ФСВ су носиоци изборних функција у
Организацији судија ФСВ.
Комисије су радна тела које образује Скупштина или Извршни одбор Организације судија
ФСВ са задатком вршења поверених послова према Пословнику, Упуствима или Одлуци органа
или ради помоћи у обављању одређених послова и задатака Организације судија ФСВ.
Члан 22.
Циљеви, задаци и послови из чл. 8 овог Правилника, остварују се преко органа
управљања и руковођења, којима су прописани у надлежност.
а) Скупштина Струковне организације судија ФСВ
Члан 23.
Највиши орган Организације судија ФСВ је Скупштина. Скупштину сачињавају
представници општинских/градских и подручних стручних организација судија:
Свака стручне организација судија из свог састава бира по 1 представника, и на сваких 50
чланова још по једног представника.
Свака Организација судија подручја дају по једног представника.
Приликом избора ових представника, Организације судија која их бирају морају
поштовати:
 ако се бира један представник, та Организација судија одлучује да ли ће изабрати
инструктора или активног судију,
 ако се бира већи број представника, мора изабрати најмање једну четвртину активних
судија.
Број и састав представника у Скупштини Организације судија ФСВ и начин њиховог избора
и опозива одређује се Одлуком о изборима за Скупштину и Општим правилником и другим
актима Организације судија ФСВ, као и правилницима Организација судија које врши избор.
Члан 24.
Мандат Скупштине траје 4 године. Мандат представнику у Скупштини почиње да тече од
дана верификације његовог мандата у Скупштини тог сазива, а истиче даном верификације
мандата чланова Скупштине новог – следећег сазива Скупштине.
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Представник Скупштине може бити опозван или замењен и пре истека мандата, на основу
одлуке органа који га је бирао, што треба да верификује Скупштина за коју је предложен.
Члан 25.
Изборна Скупштина се одржава обавезно сваке четврте године, а редовна седница
најмање једанпут годишње, а ванредна седница Скупштине се одржава према потреби.
Скупштину сазива по одлуци Извршног одбора Организације њен председник, на десет
дана пре њеног одржавања.
- Редовном или ванредном седницом Скупштине председава председник Струковне
Организације судија ФСВ.
- Изборном Скупштином руководе радна тела те Скупштине, поштујући чл. 40 Статута ФСВ.
Члан 26.
Ванредна седница Скупштине
Извршни одбор мора сазвати Скупштину ако то писмено предложи најмање једна
трећина представника Скупштине Организације судија ФСВ.
Предлагач мора Извршном одбору Организације судија ФСВ уз предлог за сазивање
Скупштине предложити дневни ред са одговарајућим материјалом.
Овако предложено одржавање Скупштине сазива Извршни одбор или председник Организације
најкасније 30 дана после примљеног предлога. Извршни одбор може допунити дневни ред
предложен од предлагача за овако сазвану Скупштину.
Овако сазвана Скупштина Организације судија ФСВ одлучује само о питањима због којих
је сазвана.
Уколико нико из става 3. овог члана не сазове ванредну Скупштину, сазваће је надлежни
орган ФСВ у наредних осам дана.
Члан 27.
На Скупштину се позивају:
 председник и генерални секретар ФСВ,
 Извршни одбор Организације судија ФСВ,
 председник Надзорног одбора и других органа и радних тела
Организације судија ФСВ,
 остали гости које позива Извршни одбор Организације судија ФСВ.
Представнике у Скупштину
Организације судија ФСВ одређује извршни орган
Организације судија.
Сваку замену представника треба да изврши исти извршни орган надлежан за његов
избор и то за преостали део мандата, која мора бити верификована на првој наредној седници
Скупштине.
Организације судија општинских/градских и подручних, морају да обавесте стручну
службу и дају најновије информације о својим представницима (укључујући адресу и бројеве
телефона).
Представници морају доставити уредно потписано овлашћење одговарајуће
Организације судија да би њихов мандат био верификован у Скупштини Струковне Организације
судија ФСВ.
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Члан 28.
Услови позивања, предлагање чланова и кандидата
Редовну Скупштину сазива председник на основу одлуке Извршног одбора Организације
судија ФСВ.
Секретар Организације судија ФСВ шаље коначан предлог дневног реда и сва
одговарајућа документа претставницима и позваним лицима најмање 10 дана пре Скупштине.

За изборну Скупштину Извршни одбор општинске/градске, подручне Организације могу
предложити било ког кандидата за различите изборе за статутарне органе судијске Организације
ФСВ најмање 15 дана пре Скупштине Организације судија ФСВ путем Извршног одбора.
Извршни одбор Организације судија ФСВ разматра те предлоге и Изборној Скупштини
предлаже кандидате за избор путем Верификационе комисије.
Верификациона комисија мора верификовати да су испуњени сви захтеви предложених
представника за Скупштину као и за кандидате за изборе, а на основу писменог извештаја
секретара Организације судија ФСВ. Тек такав предлог може бити презентиран Скупштини на
одлучивање.
Члан 29.
Кворум за присуство, кворум за доношење одлука и право гласа
Скупштина Организације судија ФСВ своје послове и задатке врши на седници.
Извршни одбор и председник Скупштине припремају и сазивају седнице Скупштине.
Позив и материјал за Скупштину доставља се представницима десет дана пре одржавања.
Скупштина усваја дневни ред на почетку седнице и касније га не може мењати.
Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује најмање апсолутна већина (50%
+ 1) изабраних представника а одлуке се доносе простом већином гласова присутног броја
представника на седници.
Уколико овај кворум не буде остварен сазваће се и одржати нова Скупштина са истим
дневним редом следећег дана у истом месту и у исто време.
Гласање се остварује подизањем руке јавно уколико Скупштина не одлучи другачије.
Скупштина треба да има кворум за присутност од најмање 2/3 свих представника и
подршку од најмање 50% + 1 од укупног броја представника за доношење следећих одлука:
 усвајање Правилника Струковне организације судија ФСВ и Пословника о раду
Скупштине или њихове измене и допуне,
 распуштање Стручне струковне организације судија ФСВ.
Члан 30.
Избори
Избори се врше по правилу јавним гласањем, а Скупштина може одлучити да се избори
врше и тајним гласањем.
Избори за Извршни одбор морају бити слободни и врше се на следећи начин:
а) Скупштина прво бира председника Организације судија ФСВ,
б) Скупштина затим бира остале чланове Извршног одбора и потпредседника, нa предлог
председника.
Остали избори за статутарне органе Организације судија ФСВ се врше на заједничкој листи
за сваки појединачни орган – комисију.
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Да би били изабрани у првом гласању кандидати морају имати најмање већину (више од
50% ) од присутних претставника Скупштине.
Уколико нико не оствари потребну већину обавиће се друго гласање, у којем ће кандидати
(ако је на листи 3 или више) које подржи проста већина (тј. највише гласова) од присутних бити
изабрани. У случају нерешеног резултата у другом гласању обавиће се треће гласање, у којем ће
се гласати само за два кандидата са највише гласова из другог круга, па кандидат који буде имао
више гласова биће изабран.
Члан 31.
Скупштина доноси Правилник, одлуке, закључке и препоруке.
Скупштина доноси Пословник о свом раду којим се ближе уређује начин рада и
одлучивања.
Пословником о раду Скупштине уређује се поступак верификације мандата, начин рада
Скупштине и остала питања од значаја за рад и одлучивање Скупштине која нису утврђена овим
Правилником.
Члан 32.
Изборна Скупштина почиње поздравном речи председника и разматрањем дневног реда
поводом ког Скупштина:
а) одређује верификациону комисију, известиоце и представнике који ће потписати
записник са Скупштине,
б) усваја или мења дневни ред,
в) усваја записник са предходне Скупштине.
Скупштина обавља следеће послове и задатке:
 доноси, мења и допуњује Правилник, Пословник о свом раду и друга акта,
 верификује мандат представника Скупштине,
 утврђује план и програм рада,
 доноси одлуке из своје надлежности и спроводи одлуке Скупштине ФСВ,
 Бира и разрешава заступника Струковне организације судија ФСВ,
 бира и разрешава председника и потпредседника Скупштине који су истовремено
председник и потпредседник Извршног одбора Организације судија ФСВ,
 бира чланове Извршног одбора судија ФСВ на предлог председника из редова
чланова Организација судија ФСВ,
 бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора,
 бира радна тела на седници Скупштине,
 информише Извршни одбор ФСВ о политици развоја и унапређења судија и суђења на
територији Покрајине Војводине.
 разматра извештај о раду Извршног одбора и Надзорног одбора Организације судија
ФСВ.
Члан 33.
Радна Скупштина врши и друге послове и задатке предвиђене Општим правилником
Организације судија ФСВ и даје задатке Извршном одбору за њихово спровођење.
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Члан 34.
Записник
Записник води записничар кога одреди Скупштина.
Одређени претставници за верификовање записника добиће нацрт записника за
разматрање најкасније 15 дана након седнице.
Ови преставници могу доставити своје примедбе на записник секретару стручне
организације судија ФСВ у року од 30 дана. Уколико су примедбе основане, записник ће бити
исправљен и потом оверен.
Овај записник ће бити презентован на следећој Скупштини на усвајање.
б) Извршни одбор
Члан 35.
Састав, избори и мандат
Извршни одбор је извршни орган Скупштине Струковне организације судија ФСВ.
Извршни одбор броји 9 чланова (укључујући председника и потпредседника), с тим што у
истом морају бити најмање 1/4 активних судија.
Чланови Извршног одбора имају мандат од 4 (четири) године и могу бити поново бирани,
а бира их Скупштина на предлог председника.
У Извршном одбору су заступљени чланови из сваке подручне и организације судија ГФС
Нови Сад, са по најмање једним чланом. Члан Извршног одбора не мора да буде представник за
Скупштину Организације судија ФСВ.
Уколико се појави упражњено место, на предлог председника Извршни одбор ће донети
одлуку о попуни или замени, највише 1/3 чланова Извршног одбора, за преостали део мандата,
с тим што ће промена бити верификована на првој Скупштини Организације судија ФСВ.
Члан 36.
Права и обавезе
Извршни одбор Стручне организације судија ФСВ обавља следеће послове и задатке:
 доноси одлуке о свим питањима која не спадају у правну или статутарну надлежност
Скупштине или других органа Организације судија ФСВ,
 припрема материјале за седницу и сазива Скупштину, утврђује предлог Правилника и
Пословника, спроводи њене одлуке и подноси Скупштини извештај о свом раду,
 предлаже Скупштини доношење нормативних аката или измене и допуне аката из
њене надлежности,
 предлаже Скупштини кандидате за изборне функције,
 спроводи одлуке надлежних фудбалских органа и њима подноси извештај о свом раду
најмање два пута годишње,
 утврђује нацрт Правилника о судијама и суђењу Организације судија ФСВ и доставља
предлог ИО ФСВ на усвајање,
 усваја Кодекс о обавезама и правилима судија и инструктора,
 доноси Правилник о јавним признањима и наградама и одлуке о њиховој додели,
 доноси, допуњује и мења Правилник и Упутства о раду својих органа,
 решава у другом степену жалбе на одлуке својих органа,
 прати и анализира рад стручне Организације судија: подручних и општинских/градских,
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 предлаже мере за унапређење рада и функционисање Организације судија ФСВ; као и
када због поремећених односа или неправилности у раду неке организације судија не
функционише и доводи се у питање спровођење фудбалске политике и такмичења; предлаже
мере за примену Статута ФСВ чл. 60 и 61.
 доноси и усваја План и програм рада Извршног одбора,
 доноси План и програм стручног усавршавања судија,
 доноси одлуке о расписивању избора у стручним организацијама судија и за Скупштину
Организације судија ФСВ,
 предлаже представнике струковне организације судија у органе ФСС и ФСВ и органе за
одређивање службених лица ФСС и ФСВ,
 предлаже кандидате за полагање испита за звање друге и прве категорије,
 предлаже представнике у органе ФС Војводине, Струковну организацију судија ФС
Србије и њихових радних тела, осим оних које бира Скупштина ,
 предлаже листе судија ИО ФСВ из своје надлежности
Члан 37.
Седнице
Седнице Извршног одбора се сазивају по потреби, а најмање 4 пута годишње.
Седнице сазива председник најкасније 8 дана унапред или, у његовом одсуству,
потпредседник. Ако најмање 5 чланова тражи седницу, председник је мора сазвати у року од 15
дана.
Председник саставља дневни ред седнице. Сваки члан Извршног одбора има право да
предлаже тачке за укључивање у дневни ред.
Секретар Организације судија ФСВ ће учествовати у раду седница Извршног одбора у
консултативној улози.
Седницама Извршног одбора председава председник, а у његовом одсуству
потпредседник.
Седнице Извршног одбора нису јавне. Извршни одбор, међутим, може позвати
заинтересовану страну да присуствује седници.
Заинтересована страна неће имати право гласа и може изразити своје мишљење само уз
дозволу Извршног одбора Организације судија ФСВ.
Члан 38.
Кворум за присутност и доношења одлука
Извршни одбор доноси ваљане одлуке уколико више од половине његових чланова
присуствује сазваној седници. Уколико нема кворума за присутност, седница се одлаже за
следећи термин, са истим дневним редом.
Све одлуке се доносе уколико их подржи проста већина присутних чланова.
Одлуке се доносе дизањем руке ако чланови Извршног одбора другачије не одлуче.
в) Председник Организације судија ФСВ
Члан 39.
Председник Организације судија ФСВ представља Организацију судија ФСВ пред
органима ФСС и ФСВ, установама, спортским и друштвеним организацијама.
Његове основне одговорности су:
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 да сазива и председава Скупштином и Извршним одбором,
 да спроводи одлуке које доноси Скупштина и Извршни одбор,
 да организује рад Стручне организације судија ФСВ и прати извршење планова и
програма његових органа,
 да надзире рад секретара Организације судија ФСВ,
 да одговара за односе између чланова Организације и органа ФСВ,
 да представља Организацију судија ФСВ
Председник представља Организацију судија ФСВ и има право потписа за Организацију
судија ФСВ, а по одобрењу надлежног органа ФСВ у складу са програмом и референцама
Извршног одбора Организације судија ФСВ.
Председник ће обуставити од извршења сваку одлуку органа и тела Организације судија
ФСВ која није у складу са Општим правилником Организације судија ФСВ и Статутом ФСВ и
вратити је надлежном органу на поновно одлучивање.
Члан 40.
Уколико је председник одсутан или није у могућности да обавља своје задатке, замениће
га потпредседник стручне организације судија по свим правима и обавезама.
г) Комисије Извршног одбора
Члан 41.
Сталне комисије
Задатке, послове и састав; као и начин рада Комисија утврђује Извршни одбор, кроз права,
дужности и овлашћења за доношење одлука као и унутрашње поступке у свакој комисији
уколико нису прописани Општим правилником, кроз посебне критеријуме-одлуке.
Члан 42.
Сталне комисије Извршног одбора Организације судија ФСВ су:
 Комисија за унапређење суђења,
 Здравствена комисија,
 Дисциплинска комисија,
 Комисија за нормативна акта,
Комисија за унапређење суђења
Члан 43.
Извршни одбор као свој стручни орган образује Комисију за унапређење суђења (у даљем
текст: КУС) . Чланови КУС-а требају бити из редова инструктора – прве категорије који се истичу
у стручном раду.
Члан 44.
КУС-ом руководи председник кога бира Извршни одбор.
КУС бира секретара.
КУС доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова КУС-а.
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Члан 45.
Извршни одбор може донети Упутство којим се ближе утврђује начин рада и задаци КУС-a.
Члан 46.
КУС обавља следеће послове и задатке:
 доноси свој програм и план рада.
 доноси препоруке и упутства за унапређење суђења,
 доноси коначне одлуке – у другом степену – поводом повреде Правила игре од стране
судија,
 стара се око стручног усавршавања судија, делегата и инструктора; организује
семинаре, проводи проверу теоретске спремности судија и делегата – инструктора свих
војвођанских лига,
 врши анализу суђења војвођанских лига, кориговање оцена посматрача суђења и
изриче мере према судијама и посматрачима суђења,
 предлаже листу перспективних судија војвођанских лига (а по основу успешности судија
и судија помоћника) Извршном одбору Организације фудбалских судија ФСВ на усвајање,
 на бази стручних анализа формира листу посматрача суђења перспективних судија
војвођанских лига и предлаже листу ментора,
 у сарадњи са подручним Организацијама судија припрема програме и планове
стварања и усавршавања судијског и инструкторског кадра,
 стара се о јединственој примени Упутства о оцењивању судија и судија помоћника на
утакмицама: војвођанских лига,
 припрема ментор-програм праћења судија и контролише његово спровођење путем
руководиоца програма,
 предлаже надлежном органу Савеза висину накнаде за спровођење провере физичке,
здравствене и теоретске спремности судија,
 сарађује са органима ФСВ и ФСС по свим питањима, из области струке и примене ПФИ,
 разматра и анализира суђење на основу извештаја са посебне листе посматрача –
инструктора перспективних судија на утакмицама војвођанских лига. Рангира перспективне
судије и помоћнике и предлаже Извршном одбору Организације судија ФСВ,
 стара се о јединственој примени Правила игре за територију ФСВ,
 одређује предаваче за пленарне састанке и предавања за судије и инструкторе и
клубове који се организују на нивоу општинских/градских, подручних Организација по њиховом
захтеву,
 организује предавања из Правила игре у складу са инструкцијама УЕФА .
Члан 47.
По завршетку такмичарске године КУС сачињава предлог листе судија и судија помоћника
потенцијалних кандидата за увршћење на вишу листу судија и судија помоћника.
Предлог листа доставља Извршном одбору Организације на разматрање и утврђивање.
Здравствена комисија
Члан 48.
Извршни одбор бира Здравствену комисију од стручних кадрова, од три члана.
Комисијом руководи председник, кога бира Извршни одбор.
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Комисија бира секретара.
Члан 49.
Здравствена комисија обавља следеће послове:
 предлаже упутство о организацији физичке провере и спремности судија и здравственој
провери судија и делегата – инструктора,
 подноси годишњи извештај о свом раду Извршном одбору за војвођанске лиге,
 води бригу о здравственом стању чланова Струковне организације судија ФСВ са листа
Војвођанских лига,
 обавља и друге послове за које добије овлашћење од надлежних органа.
Дисциплинска комисија
Члан 50.
Извршни одбор из редова судија и инструктора бира дисциплинску комисију од три
члана.
Комисијом руководи председник кога бира Извршни одбор.
Комисија бира секретара.
Комисија доноси одлуке већином гласова чланова Комисије.
Члан 51.
Дисциплинска комисија доноси одлуке на основу Дисциплинског правилника ФСС и
Статута ФСВ члан 52.
У надлежности Дисциплинске комисије су прекршаји које учини судија или инструктор у
вези са чланством у стручној организацији судија општинских/градских фудбалских савеза,
радом у органима Организације судија, прекршаји у вези са непридржавањем Правилника и
других аката Организације судија ФСВ.
Пословником се ближе одређује надлежност и начин рада Дисциплинске комисије.
Комисија за нормативна акта
Члан 52.
Извршни одбор из редова судија и инструктора бира Комисију за нормативна акта од три
члана.
Комисијом председава и руководи председник, кога бира Извршни одбор.
Комисија бира секретара.
Члан 53.
Комисија за нормативна акта припрема нацрте нормативних аката Организације судија
ФСВ и доставља их надлежним органима на разматрање и доношење. Пружа стручну помоћ
подручним, општинским/градским
Организацијима судија на изради и усаглашавању
нормативних аката.
Комисија прати и контролише да ли су нормативна акта Организација судија усаглашена
са актима Организације судија ФСВ и ФСС и Законом, као и да ли је овај Правилник у складу са
Статутом ФСВ и Законом,и да ли имају потребна нормативна акта.
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Члан 54.
„Ад хок „комисије
Извршни одбор може формирати „ад хок“ комисије за посебне дужности и на одређени
рок.
Извршни одбор поставља председника и чланове ад хок комисија, дефинише циљеве,
права и дужности као и рокове за коначан извештај.
ђ) Секретар Организације судија ФСВ
Члан 55.
Постављење и профил
Секретар Струковне организације судија ФСВ је административни орган Организације
судија ФСВ.
Секретара бира Извршни одбор на предлог председника Организације судија ФСВ.
Извршни одбор дефинише профил секретара, а права и дужности секретара Организације
судија ФСВ утврђују се овим Правилником и одговарајућим актима ФСВ и за свој рад одговара
Извршном одбору.
За време трајања мандата он не може бити члан ни једног статутарног органа или тела
Организација судија ФСВ.
Члан 56.
Надлежности
Секретар Организације судија ФСВ обавља следеће задатке и дужности:
 врши административне послове Организације судија ФСВ,
 спроводи одлуке које доносе одговарајући органи,
 координира рад органа и тела Организације судија ФСВ,
 помаже Извршном одбору и председнику у припремању Скупштина и седница органа
и тела Организације судија ФСВ,
 присуствује седницама Скупштине, Извршног одбора и осталих
органа и тела
Организације судија ФСВ у складу са овим Општим правилником,
 врши друге послове које му повери Извршни одбор или председник Организације
судија ФСВ.
Члан 57.
Стручни послови
Стручне послове за потребе Организације судија ФСВ обавља секретар под надзором
генералног секретара ФСВ.
За Организацију судија ФСВ одређене послове могу обављати и стручна лица или службе
Фудбалског савеза Војводине.
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VI - ФИНАНСИЈЕ И СРЕДСТВА ЗА РАД СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
СУДИЈА ФСВ
Члан 58.
Финансијска средства за рад Организације судија ФСВ утврђују се у оквиру јединственог
буџета прихода и расхода за сваку финансијску годину Фудбалског савеза Војводине и његове
пословне политике, а у складу са Статутом ФСВ.
Налогодавац за исплаћивање трошкова Судијске организације је лице које је овлашћено
за трошење средстава буџета ФСВ.
Члан 59.
Организација судија ФСВ остварује приходе:
 од спонзорства,
 од прихода на основу уговора или правних послова а у складу са законом и Статутом
ФСВ,
 осталих извора
Материјално – финансијско пословање Организације судија ФСВ се уређује у оквиру
буџета ФСВ.
Члан 60.
Надзорни одбор Организације судија ФСВ
Скупштина Организације судија ФСВ бира председника и Надзорни одбор од 3 члана који
нису чланови Скупштине, за период од 4 године.
Надзорни одбор одлучује, уколико присуствује већина изабраних чланова, а одлуке се
доносе већином гласова присутних чланова.
Надзорни одбор редовно контролише исправност рада Организације судија ФСВ у складу
са Општим правилником Организације судија ФСВ, Статутом ФСВ ФСС и законским прописима.
Надзорни одбор подноси Скупштини и Извршном одбору извештај о нађеном стању и
мерама које треба предузети.
Скупштина и органи Организације судија ФСВ су дужни да размотре налазе Надзорног
одбора и поступе у складу са Општим правилником Организације судија ФСВ и Статутом ФСВ.
Пословником о раду Надзорног одбора утврђују се задаци и начин рада Надзорног одбора
Организације судија ФСВ.

VII – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Измене Правилника Струковне организације судија ФСВ
Свака Организација судија,општинске/градске и подручне као и Извршни одбор
Организације судија ФСВ, има право да захтева измене Правилника Организације судија ФСВ.
Такви предлози морају се поднети Комисији за нормативна акта на разматрање и давање
мишљења, која покреће иницијативу ако су ти амандмани у складу са Статутом ФСВ и
законодавством.
Комисија за нормативна акта подноси извештај Извршном одбору који утврђује нацрт
измена Правилника.
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Доношењу Правилника предходи организована расправа у Организацијама судија која
траје најмање месец дана. Носиоци расправе су Организације судија општинских/градских и
подручних и одговарајући органи територијалних фудбалских организација.
Након тога и уз подршку Комисије за нормативна акта, Извршни одбор утврђује коначну
верзију Правилника и прослеђује Извршном одбору ФСВ ради давања сагласности да је
Правилник усклађен са Статутом ФСВ.
Након обављене расправе и прибављене сагласности Извршног одбора ФСВ, Извршни
одбор Организације судија ФСВ утврђује предлог Правилника који доставља Скупштини
Организације судија ФСВ на усвајање.
Кворум за одлучивање о изменама и допунама Општег правилника утврђен је одредбом
члана 29. овог Правилника.

VIII - МЕРЕ ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА
Члан 62.
За грубе повреде Правилника Извршни одбор Стручне организације судија ФСВ може
покренути поступак за примену мера за остваривање Правилника.
У складу са прописима ФСВ Извршни одбор ФСВ доноси мере за примену Правилника
према Стручној организацији судија ФСВ или мере према стручним организацијама судија
општинских/градских и подручних, поступајући по чл. 60 и 61 Статута ФСВ.
Извршни одбор надлежног ФС доноси мере за стручне организације судија на својој
територији.

IX – ИМОВИНА, ОДГОВОРНОСТ И РАСПУШТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФСВ
Члан 63.
Имовина Организације судија ФСВ
Имовина Организације судија ФСВ не може се уништавати нити отуђивати без одлуке
Извршног одбора ФСВ. Имовина мора бити редовно инвентарисана уз годишњи попис имовине
ФСВ.
У случају распуштања Организације судија ФСВ, његова имовина припада Фудбалском
савезу Војводине и биће коришћена за исте намене.
Одговорност органа и тела за проузроковану штету
Члан 64.
Чланови органа Струковне организације судија у ФСВ одговорни су за штету изазвану
њиховом одлуком сходно чл. 59 Статута ФСВ.
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Члан 65.
Распуштање Организације судија ФСВ
Организација судија ФСВ се може распустити на захтев најмање 2/3 чланова Скупштине
Организације судија ФСВ. Овај захтев треба да разматра ванредна Скупштина Организације
судија ФСВ, на којој неће бити других тачака на дневном реду.
Члан 29. став 4. Правилника Организације судија ФСВ примењиваће се за кворум за
присутност и кворум за доношење одлука.
Извршни одбор ФСВ биће обавештен о захтевима за распуштање Организације судија ФСВ
у року од 8 дана од пријема захтева из чл. 71 и мора дати своју сагласност пре него што захтев
буде поднет Скупштини Струковне организације судија ФСВ на усвајање.

X - СПОРОВИ
Члан 66.
Арбитража
Све неспоразуме у Организацији судија ФСВ који произилазе или се односе на примену
Правилника Организације судија ФСВ,као и спорове настале са другим члановима ФСВ или из
члана 14 Статута ФСВ; решаваће непристрасни Арбитражни суд на територији ФСВ, уз изузеће
сваког редовног суда, уколико то није изричито забрањено важећим законодавством Републике
Србије.
Члан 67.
Сходно чл. 55 Статута ФСВ Струковна организација судија ФСВ признаје надлежност
Арбитражног суда ФСВ.

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 68.
Струковна Организације судија ФСВ усагласиће своје правилнике најкасније до 12. априла
2012. године са Статутом ФСВ, овим Правилником сходно Закону; а сва остала акта усагласиће са
овим Правилником у року од наредних 30 дана.
Сви нерешени случајеви до ступања на снагу овог Правилника решаваће одговарајући
орган према одредбама бившег Статута Удружења судија ФСВ и Правилника ФСС.
Чланови органа и тела Стручне организације судија ФСВ који су изабрани по претходном
Статуту Удружења судија ФСВ остају на функцији док се не заврши њихов мандат.
Члан 69.
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана доношења.
ФСВ се обавезује да сходно Закону о спорту по овом Правилнику изврши упис Струковне
организације судија ФСВ као свој огранак у регистар Агенције за привредне реигистре Републике
Србије.
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Члан 70.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Статут Удружења судија Фудбалског
савеза Војводине донет на седници Скупштине Удружења судија Фудбалског савеза Војводине,
одржаној 15. марта 2001. године у Новом Саду .

Члан 71.
Надлежан за тумачење овог Правилника је Извршни одбор Струковне организације судија
и надлежни орган ФСВ.

Генерални секретар ФСВ,

Председник СОС ФСВ,

Душан Томић с.р.

Ђорђе Жутић с.р.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Број: _________
Нови Сад, ________ 2012.год.

Извршни одбор Фудбалског савеза Војводине на својој ____ Седници одржаној _________
2012.године донео одлуку о давању сагласности на Правилник Стручне струковне организације
фудбалских судија ФСВ, оценивши да је исти у складу са Статутом ФСВ и Законом о спорту.

ПРЕДСЕДНИК ФСВ,
Ратко Боровница
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