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С е к р е т а р и ј а т    И О   Ф С В     
Број : 55-1/2020 
Нови Сад, 18.02.2020. године 

 
На основу члана 83. став 4. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал'' ванредни бр. 

18/2017 и 7/2019) и члана 94. став 2. Статута Фудбалског савеза Војводине, а у вези са чланом 86. 
Статута ФС Србије и чланом 101. Статута ФС Војводине, Секретаријат Извршног одбора ФС 
Војводине на седници одржаној 18.02.2020. године, донео је 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 

Доносе се мере за примену Статута Фудбалског савеза Војводине према Стручној струковној 
организацији судија Фудбалског савеза Војводине због неправилности у раду и неусклађености 
Правилника Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине са Статутом 
Фудбалског савеза Војводине.  

Мере за примену правилника из става 1. овог члана Одлуке су следеће: 

 Суспендују се органи Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине; 

 Одређује се Привремени орган руковођења Стручне струковне организације судија Фудбалског 

савеза Војводине у следећем саставу: Милан Радаковић  – председник, Бранко Павловић – члан и 

Урош Суботић – члан. 

Мере за примену правилника из става 2. овог члана Одлуке примењиваће се почев од дана 
ступања на снагу ове одлуке и трајаће 6 месеци. 

 

Члан 2. 

Суспензија органа Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине из 
члана 1. ове одлуке, примењује се од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Привремени орган руковођења Стручном струковном организацијом судија Фудбалског 
савеза Војводине започиње са радом даном ступања на снагу ове одлуке. 

Задужује се привремени орган руковођења Стручне струковне организације судија 
Фудбалског савеза Војводине да у року од 6 месеци од дана започињања рада тог органа, припреми 
предлог новог Правилника Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине.  
 

Члан 4. 

Након што Привремени орган руковођења Стручном струковном организацијом судија 
Фудбалског савеза Војводине оконча посао из члана 3. става 2. ове одлуке, дужан је да о томе 
обавести Извршни одбор ФС Војводине, након чега ће Извршни одбор ФС Војводине посебном 
одлуком одредити меру за расписивање избора за органе Стручне струковне организације судија 
Фудбалског савеза Војводине, а како би након спроведених избора, новоизабрана Скупштина 
Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине донела нови Правилник 
Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине чији је предлог припремио 
Привремени орган руковођења Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза 
Војводине. 
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Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на званичној интернет страници ФС 
Војводине. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 24. новембра 2017. године Скупштина ФС Војводине донела је Статут ФС Војводине. 
Статут ФС Војводине ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања на званичном интернет 
страници ФС Војводине.  

Ступањем на снагу Статута ФС Војводине, у складу са одредбом из члана 101. Статута ФС 
Војводине, Стручна струковна организације судија Фудбалског савеза Војводине, имала је обавезу 
да одредбе Правилника Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Војводине, у 
року од 45 дана од дана ступања на снагу Статута ФС Војводине, усклади са одребама Статута ФС 
Војводине. Међутим, како наведено усклађивање Правилника са одредбама Статута ФС Војводине 
није извршено од стране надлежних органа Стручне струковне организације судија Фудбалског 
савеза Војводине до 18.2.2020. године, чиме је вишеструко прекорачен прописани рок за 
услађивање, чланови Секретаријата ФС Војводине су одлучили као у изреци ове одлуке. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ФСВ 

Драган СИМОВИЋ 
 

 

 

 

 

 


