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На основу члана 40. Закона о спорту („Службени гласник РС”,
бр.10/16) и чл. 48. и 58. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 18/2016), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 17.07.2017. године, донео је

ОДЛУКУ
О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ И СТАНДАРДИМА ПОНАШАЊА
ЧЛАНОВА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет одлуке
Члан 1.
Одлуком о Етичком кодексу и стандардима понашања чланова
Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: Кодекс) прописују се:
најважније вредности понашања, норме и етички принципи за чланове Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту:ФСС), како у оквиру
ФСС, тако и према другим лицима и странама, забрану сукоба интереса, као и надлежност и рад Комисије за етику (у даљем тексту:
Комисија).
Област примене
Члан 2.
Кодекс обавезује све чланове ФСС и запослене у ФСС и члану
ФСС да се понашају у складу са његовим одредбама и његово по-
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штовање представља услов за ступање на функцију и поседовање
статуса сваког члана у ФСС (професионалац, волонтер и др.).
Сврха
Члан 3.
ФСС, као надлежни национални грански спортски савез за
фудбалски спорт у Србији, одговоран за очување интегритета и угледа фудбала у Србији, доноси Кодекс са циљем успостављања
стандарда професионалне етике чланова ФСС.
У циљу заштите спортског, пословног и другог интегритета и угледа ФСС и чланова ФСС, онемогућавања и удаљавања из ове
спортске гране свих незаконитих, неморалних, неетичких и неспортских врста понашања и деловања, непоштовање одредаба овог докумената, санкционисаће се у складу са одговарајућим актима ФСС.
Правна природа Кодекса
Члан 4.
Кодекс је саставни је део опште регулативе ФСС и са његовом
садржином мора бити упознат сваки члан ФСС.
Кодекс омогућава свим члановима ФСС да се упознају и да се
придржавају етике у спорту, етике у самом ФСС и на радном месту,
пословне, спортске и радне дисциплине и да се ваљано и примерено односе према спортским резултатима и резултатима рада целог
ФСС.
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Кодекс омогућава органима и руководству ФСС и надлежним
телима ФСС да поступају по њему и да у случају кршења одредби
Кодекса изричу дисциплинске мере.
Кодексом се установљава систем универзалних спортских и моралних вредности, идентитет, интегритет, жељени имиџ, спортски и
радни профил ФСС и члана ФСС.
Значење израза
Члан 5.
Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење:
1. „члан ФСС” је правно или физичко лице примљено у чланство
ФСС у складу са Статутом ФСС;
2. „функционер” је свако изабрано, постављено или именовано
лице у органима/телима ФСС или члану ФСС;
3. „службено лице” је члан одбора, председник и члан комисије,
тренер, помоћни тренер, судија, помоћни судија, делегат, посматрач
суђења, комесар за безбедност ФСС и комесар члана ФСС, официр
за интегритет, лице одговорно за техничка, медицинска и адмистративна питања у ФСС, лиги или клубу;
4. „сукоб интереса” је ситуација у којој функционер или члан
ФСС има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа
као да утиче на поступање у вршењу функције, на начин који угро-
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жава интерес ФСС или члана ФСС и која би могла да умањи њихове
способности да фунцкију обављају на независан и начин супротан
актима ФСС;
5. „узнемиравање” је: систематско, злонамерно понашање, са
намером да се изолује или изопшти неко лице чиме се вређа и нарушава достојанство тог лица;
6. „пригодан или протоколарни поклон” је добро вредности до
100 евра у динарској противвредности;
7. „иступање у јавности” је обраћање путем: медија, конференција за штампу, јавних расправа, јавних скупова и трибина;
8. „повезано лице” је супружник или ванбрачни партнер члана
ФСС, крвни сродник члана ФСС у правој линији и побочној линији
закључно са другим степеном сродства, као и супружник или ванбрачни партнер крвног сродника, тазбински сродник члана ФСС
закључно са другим степеном сродства, као и супружник или ванбрачни партнер тазбинског сродника, усвојитељ или усвојеник и
члана ФСС и њихов супружник или ванбрачни партнер, као и свако
друго правно или физичко лице које се према другим основама и
околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са
чланом ФСС;
9. „истражни поступак” је скуп мера и радњи предвиђених Кодексом које се предузимају када постоји сумња на учињену нерегуларност у фудбалу и кршење Кодекса;
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10. „учесник у поступку” је члан ФСС или запослени у ФСС против кога је покренут поступак због постојања сумње да је учествовао
у нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса;
11.„странка у поступку” је учесник у поступку и члан Одељења за
истраге;
12. „сведок” је лице које има посредна или непосредна сазнања
о постојању нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса, лицу које
је учинило или је учествовало у нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса, као и о другим чињеницама које се утврђују у поступку;
13. „фудбалски стручњак” је физичко лице које је завршило обуку и поседује одговарајућа стручна знања и искуства из области
фудбала, прописа ФИФА, УЕФА и ФСС, а регистрован је у складу са
одговарајућим правилницима о регистрацији ФСС;
14. „известилац” је члан Одељења за истраге који на захтев
Одељења за одлучивање у поступку доношења одлуке о повреди
Кодекса, учествује у поступку пред Одељењем за одлучивање у
циљу појашњавања чињеница и околности до којих се дошло током
рада Одељења за истраге;
15. „недозвољени доказ” је доказ прибављен противно одредбама Статута ФСС, Кодекса и других аката ФСС, као и доказ који
вређе људско достојанство или који очигледно не служи сврси
утврђивања релевантних чињеница;
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16. „исправа” је писана исправа, писана и електронска документација, извештај службеног лица, аудио и видео снимци;
17. „неуредан поднесак” је поднесак који има недостатке који
Комисију спречавају да поступа по њему, није разумљив или није
потпун;
18. „треће лице” је лице које није члан ФСС, а поступа супротно
одредбама Кодекса.
II. ОСНОВНА НАЧЕЛА
Основни принципи деловања
Члан 6.
Чланство у ФСС заснива се следећим принципима деловања:
1. Интегритет и етичко понашање на сваком месту и у свако време;
2. Забрана манипулација, уговарања исхода, као и свака врста
неетичког утицаја на резултате фудбалских утакмица;
3. Нулта толеранција према корупцији;
4. Поштовање и достојанство према другим члановима ФСС и
другим лицима;
5. Поштовање права приватности и личних права и слобода;
6. Нулта толеранција према дискриминацији и узнемиравању;
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7. Фер плеј;
8. Поштовање законодавства Републике Србије, Статута ФСС и
свих аката донетих од стране надлежних органа ФСС, као и етичких
и других аката донетих од стране ФИФА и УЕФА;
9. Избегавање сукоба интереса;
10. Транспарентност пословања свих чланова ФСС;
11. Друштвена одговорност и одговорност према друштвеној
заједници и позитивним друштвеним променама;
12. Борба против дроге и допинга;

III. НОРМЕ И ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ
Општа правила понашања
Члан 7.
Чланови ФСС поштују акте ФСС, промовишу принципе и циљеве
ФСС који су утемељени у Статуту и другим актима ФСС, а који су
засновани на одговарајућим актима ФИФА и УЕФА. Уздржавају се од
сваке активности која је у супротности са правилима прописаним
тим актима, а посебно истицања и изношења политичких ставова и
деловања у остваривању циљева политичких партија.
Склапање правних послова обављају у складу са наведеним
актима и принципима.
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Чланови ФСС у јавности и унутар сопствене организације, врше
промоцију јавног интереса, званичних ставова и интереса ФСС и
чланова ФСС.
Приликом иступања у јавности, чланови ФСС уздржавају се од
злонамерног и неистинитог приказивања чињеница, злоупотребе
обележја других чланова ФСС, изношења увреда и иступају искључиво у областима за које су надлежни у границама овлашћења добијеног од стране надлежног органа/тела ФСС.
Чланови ФСС не омогућавају коришћење своје инфраструктуре
члановима ФСС и трећим лицима у сврхе које су супротне одредбама Кодекса.
У случају сопственог или сазнања добијеног од стране ФСС о
постојању неовлашћеног коришћења његовог обележја (назив, клупски симболи, адреса, интернет домен и сл.) приликом јавног иступања трећег лица, члан ФСС од истог ће се одмах по сазнању јавно
оградити и у складу са позитивним прописима предузеће све радње
ради онемогућавања коришћења обележја и заштите угледа.
Чланови ФСС у било које време и на било ком месту штите
спортски и пословни углед и етички интегритет ФСС и чланова ФСС.
Чланови ФСС сва сазнања о учињеним нерегуларностима у
фудбалу и кршењу Кодекса достављају Комисији.
Чланови ФСС се у обављању послова за ФСС понашају морално и достојанствено, са угледом и интегритетом који даје чланство у
ФСС.
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Функционери ФСС, као и функционери чланова ФСС су свесни
значаја функција које обављају, обавеза и одговорности које из њих
произилазе и уздржавају се од злоупотреба и промовисања личних
интереса и циљева ради прибављања користи, односно наношења
штете ФСС или члану ФСС.
Једнако поступање
Члан 8.
Чланови ФСС својим деловањем не нарушавају достојанство и
интегритет других чланова ФСС, лица и институција, поступају према свима једнако и не праве разлике у поступању које би се заснивале на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким
убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији,
имовном стању, рођењу, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, образовању, изгледу и другим
стварним, односно претпостављеним личним својствима.
Приликом обављања својих дужности чланови ФСС поштују и
штите лична права особа са којима ступају у контакт, са којима раде
и не узнемиравају их.
Антикоруптивно понашање
Члан 9.
Функционери не врше радње које се могу окарактерисати као
кривично дело примање мита.
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Чланови ФСС не врше радње које се могу окарактерисати као
кривично дело давање мита, односно као неко друго коруптивно
кривично дело ради стицања привилегија и погодности, нити подстичу друге да такве радње чине.
Чланови ФСС не захтевају и не примају новац, поклоне и остале
погодности у циљу остваривања интереса других чланова или интереса трећих лица који су супротни интересима ФСС.
Чланови ФСС примају само поклоне који не прелазе вредност
пригодног, односно протоколарног поклона.
Поклоне који прелазе вредност пригодног, односно протоколарног поклона, чланови ФСС одбијају на учтив начин.
Трећим странама дају се само пригодни и протоколарни поклони
у складу са расположивим асортиманом ФСС.
Преговарање
Члан 10.
Приликом преговарања о активностима из надлежности ФСС,
чланови ФСС не захтевају, не уговарају и не обећавају провизију за
себе и друга лица.
Заштита поверљивих информација
Члан 11.
Приликом обављања својих дужности, као и после прекида
својства лица из члана 2. овог Кодекса, чланови ФСС воде рачуна о
заштити поверљивих информација ФСС.
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Поверљиве информације чланови ФСС учиниће доступним јавности само на основу писане одлуке надлежних органа/тела ФСС у
складу са одредбама Статута ФСС којима се уређује поступање са
поверљивим информацијама.
Посебна правила понашања према друштвеним субјектима
Члан 12.
У комуникацији и поступању према друштвеним субјектима чланови ФСС поступају професионално и непристрасно.
Информације којима располажу ФСС и чланови ФСС, а од значаја су за ФСС, чланови ФСС учиниће доступним на захтев друштвеног субјекта.
Чланови ФСС не нуде, не шире, нити примају непроверене и
обмањујуће информације за које постоје сазнања да могу изазвати
значајне последице за ФСС односно чланове ФСС.
Понашање чланова ФСС према унутрашњем окружењу
Члан 13.
Чланови ФСС поштују законе и подзаконска акта Републике Србије, нормативна акта и друга правила понашања прописана од
стране ФСС и не саветују и не наводе друге да их нарушавају.
О уоченим незаконитостима и неправилностима, чланови ФСС
одмах обавештавају органе/тела и руководство ФСС.
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У комуникацији и поступању унутар ФСС, чланови ФСС међусобне односе заснивају на поштовању интегритета, квалификација,
знања и способности других чланова ФСС, међусобном поверењу,
сарадњи и поштовању туђег права на успех у обављању послова и
задатака са циљем напредовања у каријери и исказују највиши ниво
личних стандарда, моралних принципа, личног карактера, личног
интегритета у оквиру својих личних, спортских, пословних, професионалних и других могућности.
У циљу очувања професионалних вредности и постигнутих резултата рада ФСС, чланови ФСС поступају искључиво у оквиру своје
надлежности, овлашћења и одговорности, а задатке и дужности
обављају савесно и одговорно, колегијално делећи информације и
међусобно се помажући у стручном раду, бранећи спортска начела
и принцип „фер плеја“ са циљем промовисања ових вредности.
Стечена искуства, спортска, пословна и стручна знања и вештине у границама својих могућности несебично преносе на друге, нарочито млађе чланове организације, ради остваривања успешнијих
резултата ФСС.
Посебне обавезе у личном понашању
Члан 14.
Чланови ФСС стручно се усавршавају ради сопствене добробити како би њихова лична, спортска, пословна и друга професионална знања и способности била на нивоу потребном за испуњавање
радних задатака и на тај начин доприносе и развоју ФСС,.
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Чланови ФСС примереним понашањем чувају углед ФСС, сопствени углед, углед професије и одговорно се односе према спортским, пословним и професионалним обавезама.
Појединачна знања, квалификације, стручност и искуство део су
укупних способности појединаца и настојања ФСС да омогући да
сваки члан ФСС ради свог личног напредовања и општег интереса
подреди свој лични интерес општем интересу и интересима ФСС.
Чланови ФСС у обављању приватних послова не користе ауторитет и легитимитет члана ФСС, односно функције или радног места у ФСС.
Понашање чланова ФСС према радним обавезама,
материјалним и нематеријалним вредностима ФСС
Члан 15.
Чланови ФСС у складу са нормативним актима ФСС, уговором о
раду и другим актима, савесно и марљиво извршавају своје радне
обавезе, остварујући заједничке циљеве, ради којих се учлањују,
запошљавају или преузимају одговарајуће обавезе у ФСС.
Чланови ФСС се према материјалним и нематеријалним вредностима ФСС односе брижљиво и са пажњом доброг домаћина.
Однос чланова ФСС према радним задацима материјалним и
нематеријалним вредностима и добрима исказује степен лојалности
према ФСС.
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IV. СУКОБ ИНТЕРЕСА
Обавештавање о сукобу интереса
Члан 16.
Пре избора или постављања на функцију у ФСС, чланови ФСС
обавештавају орган који их бира или поставља о евентуалној могућности сукоба интереса који би настао обављањем функције.
Постојање сукоба интереса функционер ће одмах, а најкасније у
року од 30 дана од дана настанка сукоба интереса пријавити
Одељењу за одлучивање Комисије за етику које ће донети одговарајућу одлуку по том питању.
Службена путовања
Члан 17.
Приликом присуства званичним скуповима или одласка на службена путовања, чланови ФСС не могу водити на пут чланове своје
породице и партнере, осим када је актом ФСС то предвиђено.
Игре на срећу
Члан 18.
Чланови ФСС као и са њима повезана лица не организују
клађење, односно неки други вид игара на срећу које су повезане са
одигравањем фудбалских утакмица у организацији и надлежности
ФСС.
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Чланови ФСС као и са њима повезана лица не могу поседовати
било какав облик власништва у привредним друштвима и другим
правним лицима која организују и обављају послове клађења, односно организовања неког другог вида игара на срећу које су повезане са одигравањем фудбалских утакмица у организацији и надлежности ФСС.
V. НАДЛЕЖНОСТ И РАД КОМИСИЈЕ ЗА ЕТИКУ
Појам и надлежност
Члан 19.
Комисија је као независно правно тело, одговорна за надгледање рада фудбалске организације са циљем да се препознају све
актуелне нерегуларности у фудбалу (илегално клађење-намештање
резултата утакмица, корупција и др.) и кршење Кодекса и да у складу са Кодексом, Дисциплинским правилником ФСС и Статутом ФСС
изриче дисциплинске мере званичницима, играчима и другим члановима фудбалске организације, изузев органа и тела која бира
Скупштина ФСС, како би се фудбалски спорт заштитио од незаконитих, неморалних и неетичких поступака и понашања.
Седиште Комисије је у Београду, Теразије бр. 35.
Састав Комисије
Члан 20.
Комисију сачињавају два одељења:
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Одељење за истраге, које се састоји од три члана. Одељењем
за истраге руководи председник.
Одељење за одлучивање, које се састоји од пет чланова.
Одељењем за одлучивање руководи председник који има заменика.
Чланови Комисије за етику морају бити апсолутно независне
особе које поседују потребна знања и искуства за обављање функција и не могу бити чланови другог тела ФСС.
Председник одељења и заменик председника одељења морају
бити дипломирани правници.
Члан мора имати најмање високу стручну спрему.
Уколико је председник било ког одељења спречен да обавља
дужност, мења га заменик или члан Комисије кога одреди председник одељења.
Мандат
Члан 21.
Мандат члана Комисије траје четири године и може бити поново
биран у највише три мандата.
Административно техничка подршка
Члан 22.
Административне и правне послове за потребе Комисије обавља секретар Комисије (у даљем тексту секретар). Секретара именује генерални секретар ФСС.
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Сва документа у вези са радом Комисије чувају се најмање 10
година.
Одељење за истраге
Члан 23.
Одељење за истраге спроводи истражни поступак у циљу
утврђивања свих чињеница и околности везаних за постојање свих
врста учињених нерегуларности у фудбалу и кршења Кодекса, спроводи истрагу, прикупља доказе, сачињава извештај о утврђеним
чињеницама и околностима и доставља га Одељењу за одлучивање.
У поступку који се води пред Одељењем за одлучивање представник Одељења за истраге се на захтев Одељења за одлучивање
може појавити у својству известиоца.
Одељење за одлучивање
Члан 24.
Одељење за одлучивање спроводи поступак у коме се изводе
докази о постојању учињених нерегуларности у фудбалу и кршењу
Кодекса и на основу утврђених чињеница и околности, доноси одлуке и изриче одговарајуће дисциплинске мере.
Одлуке се доносе на основу личног убеђења чланова, уз поштовање принципа слободне оцене доказа.
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Искључење одговорности чланова Комисије
Члан 25.
Чланови Комисије и стручне службе ФСС не могу сносити било
какву одговорност пред органима ФСС за своје службене радње у
вези са обављањем послова из делокруга Комисије, осим ако се
докаже да су са умишљајем поступали супротно одредбама ове одлуке и осталим прописима ФСС.
VI. ПОСТУПАК ПРЕД КОМИСИЈОМ
Покретање поступка и надлежност
Покретање поступка
Члан 26.
У случају постојања сумње да је учињена нерегуларност у
фудбалу и прекршен Кодекс, Комисија покреће и спроводи истражни
поступак и поступак ради утврђивања одговорности чланова ФСС и
изрицања одговарајуће дисциплинске мере.
Одељење за истраге доноси одлуку о покретању истражног поступка.
Против одлуке о покретању истражног поступка није дозвољено
правно средство.
О чињеници покретања истражног поступка обавештава се Генерални секретар ФСС, као и странке у поступку, осим у случају када
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би то могло да омета ток истражног поступка или би угрозило безбедност учесника у поступку.
Сукоб надлежности
Члан 27.
Уколико је покренут дисциплински поступак, а постоји сумња да
је учињена нерегуларност у фудбалу и прекршен Кодекс, дисциплински органи ФСС ће по службеној дужности или на захтев Комисије одмах обуставити поступак и предмет уступити Комисији на
даљу надлежност.
Језик и писмо у поступку
Члан 28.
У поступку су у службеној употреби српски језик и ћирилично
писмо, а други језици и писма у службеној употреби су у складу са
Уставом и законом.
Учесници у поступку, сведоци и друга лица имају право да у току
поступка употребљавају свој језик и писмо, а ако се поступак не води на њиховом језику и ако, након поуке о праву на превођење, не
изјаве да знају језик на коме се поступак води и да се одричу права
на превођење, обезбедиће им се о њиховом трошку превођење онога што они или други износе, као и превођење исправа и другог писаног доказног материјала.
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Изузеће
Разлози за изузеће
Члан 29.
Члан Комисије биће изузет ако је странка у поступку или њен
правни заступник - бранилац са њим повезано лице.
Одлучивање о изузећу
Члан 30.
О изузећу члана и заменика председника одељења, одлучује
председник одељења у чијем саставу је члан, односно заменик.
О изузећу председника одељења, одлучује генерални секретар
ФСС.
Одлука о изузећу донеће се у року од седам дана.
Поступање члана Комисије када сазна за постојање
разлога за изузеће
Члан 31.
Када члан Комисије сазна за постојање разлога за његово изузеће о тој чињеници ће одмах обавестити председника одељења,
односно генералног секретара ФСС и до доношења одлуке о изузећу неће поступати у конкретном предмету.
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Захтев за изузеће
Члан 32.
Изузеће члана Комисије може тражити учесник у поступку. У захтеву за изузеће дужан je да наведе и образложи разлоге.
Примена одредби о изузећу у односу на сведока,
вештака и фудбалског стручњака
Члан 33.
Одредбе о изузећу сходно ће се примењивати на сведока,
вештака и фудбалског стручњака.
Општење Комисије и учесника у поступку
Поднесак
Члан 34.
Комисија и учесник у поступку опште у писаном или усменом
облику, на брз и ефикасан начин, али тако да се омогући правна
сигурност и економичност поступка.
Општење у писаном облику обухвата општење електронским
путем и у папирном облику.
Неуредан поднесак
Члан 35.
Уколико учесник у поступку достави неуредан поднесак, Комисија ће га у року од три дана од пријема поднеска обавестити на који

СТРАНА 26

ФУДБАЛ, 17.07.2017.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10/II

начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам
дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у
року.
Ако поднесак не буде уређен у року, Комисија ће одбацити поднесак.
Одржавање реда у поступку
Члан 36.
Ако учесник у поступку или његов правни заступник - бранилац,
сведок, вештак, фудбалски стручњак, преводилац нарушава ред тако што не поштује налоге председника одељења и тиме вређа
достојанство, председник одељења ће му изрећи опомену.
У случају да учесник у поступку настави да нарушава ред, председник одељења ће изрећи новчану казну.
Одлука ће се унети у записник, а новчани износ ће се у року од
три дана уплатити на рачун ФСС.
Удаљење
Члан 37.
Ако се наложеним мерама из члана 36. овог Кодекса не може
одржати ред у поступку, председник одељења може наложити
удаљење учесника у поступку за време предузимања одређене
радње у поступку.
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Учесника у поступку према коме је предузета мера из става 1.
који настави да нарушава ред, председник одељења може удаљити
до краја поступка.
Пре завршетка поступка председник одељења ће, обавестити
удаљеног учесника у поступку о току поступка, изведеним доказима,
исказима претходно саслушаних за време док је био удаљен и омогућиће му увид у списе.
У записник ће се унети чињеница да удаљени учесник у поступку
не жели да се упозна са радњама којима није присуствовао.
Одлука о удаљењу уноси се у записник.

Мере за спречавање одуговлачења поступка
Члан 38.
Учеснику у поступку и правном заступнику - браниоцу који предузима радње очигледно усмерене на одуговлачење поступка,
председник одељења ће изрећи опомену.
Уколико се настави са радња усмереним на одуговлачење поступка, председник одељења може изрећи новчану казну.
Мера изречена за спречавање одуговлачења уноси се у записник.
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Жалба против одлука о удаљењу и мера изречених за
спречавање одуговлачење поступка
Члан 39.
Против одлука о удаљењу и изречених мера за спречавање одуговлачења поступка дозвољена је жалба.
Жалба се у року од три дана подноси Комисији за жалбе ФСС,
преко Комисије, Одељења за одлучивање.
Пре него што достави жалбу другостепеном органу, Одељење за
одлучивање може опозвати решење о кажњавању.
Докази
Извођење доказа
Члан 40.
У поступку који се води пред Комисијом докази се прикупљају и
изводе у складу са одредбама Кодекса, као и других аката ФСС.
Предмет доказивања су чињенице које чине обележје учињених
нерегуларности у фудбалу и кршење одредби Кодекса.
Не доказују се општепознате чињенице, чињенице које учесник
у поступку пред Комисијом признаје, чињенице које су у довољној
мери расправљене.
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Доказне радње
Члан 41.
У поступку пред Комисијом изводе се следеће доказне радње:
саслушање учесника у поступку;
доказивање исправом;
сведочење;
вештачење;
мишљење фудбалског стручњака.
Саслушање учесника у поступку
Члан 42.
Пре започињања давања исказа на основу увида у личну исправу учесника у поступку утврдиће се индентитет.
Учесник у поступку се саслушава усмено уз пуно поштовање
његове личности. Учесник у поступку има право да се при саслушању користи својим белешкама.
Приликом саслушања учеснику у поступку ће се омогућити да се
у неометаном излагању изјасни о свим околностима које га терете и
да изнесе све чињенице које му служе за одбрану.
Кад учесник у поступку заврши свој исказ, а потребно је да се
исказ употпуни или разјасни, поставиће му се питања која морају
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бити јасна, одређена и разумљива, не смеју садржати обману, нити
се заснивати на претпоставци да је признао нешто што није признао.
У случају да је то неопходно, учесник у поступку саслушаће се
преко тумача или преводиоца.

Доказивање исправом
Члан 43.
Доказивање исправом врши се читањем, гледањем, слушањем
или увидом у садржај исправе на други начин.
Дозвољено је доказивати да садржај исправе из става 1. овог
члана није веродостојан или да исправа није правилно састављена.
Исправу прибавља Комисија или учесник у поступку, по правилу
у оригиналу.
На захтев Комисије члан ФСС ће у року од од осам дана добровољно предати исправу.
Ако је оригинал исправе уништен, нестао или га није могуће прибавити, може се прибавити копија исправе.
Комисија ће у записник унети садржај исправе и направиће њену
копију, а у случају потребе оригинал ће вратити подносиоцу.
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Сведочење
Члан 44.
Чланови ФСС су дужни да по захтеву Комисије сведоче о околностима и чињеницама од значаја за решавање конкретног случаја.
Сведок је дужан да сведочи усмено. Сведок се испитује понаособ и без присуства осталих сведока.
Aко се искази сведока не слажу у погледу чињеница које су предмет доказивања, може се извршити суочење.
Суочени ће се поставити један према другом и Комисија ће од
њих захтевати да један другом понове своје исказе о свакој спорној
околности и да расправљају о истинитости онога што су исказали.
Ток суочења и изјаве које су дали суочени, унеће се у записник.
Изузетно од одредби става 2. сведочење може бити и у писаној
форми, уколико се сведок учињене нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса налази у иностранству. У том случају исказ сведока
се оверава у складу са прописима земље у којој се сведок налази.
Искључење од дужности сведочења
Члан 45.
Од дужности сведочења искључен је члан ФСС:
1. који својим исказом повреди дужност чувања тајних податка,
док надлежни орган, односно лице органа јавне власти не опозове
тајност податка или га не ослободи те дужности;
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2. који својим исказом повреди дужност чувања професионалне
тајне (верски исповедник, адвокат, лекар и др.), осим ако је ослобођен те дужности посебним прописом или изјавом лица у чију је
корист установљено чување тајне;
3. лице које је правни заступник - бранилац о ономе што му је
учеснику у поступку као свом правном заступнику - браниоцу поверио.
Изузетно од става 1. овог члана, Комисија може на предлог учесника у поступку или његовог правног заступника - браниоца одлучити да испита лице које је искључено од дужности сведочења.
Ослобођење од дужности сведочења
Члан 46.
Од дужности сведочења ослобођено је:
1. лице са којим учесник у поступку живи у браку, ванбрачној или
другој трајној заједници живота;
2. сродник учесника у поступку по крви у правој линији, у побочној линији до трећег степена закључно, као и сродник по тазбини
закључно до другог степена;
3. усвојеник и усвојитељ учесник у поступку.
Малолетно лице које, с обзиром на узраст и душевну развијеност, није способно да схвати значај права да је ослобођено од дуж-
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ности сведочења, не може се испитати као сведок, осим ако то сам
учесник у поступку захтева.
Комисија је дужна да лице из става 1. овог члана, пре испитивања или чим сазна за његов однос према учеснику у поступку, упозори да не мора да сведочи. Упозорење и одговор се уносе у записник.
Лице које има основа да ускрати сведочење према једном од
учесника у поступку, ослобођено је од дужности сведочења и према
осталим учесницима у поступку, ако се његов исказ према природи
ствари не може ограничити само на остале учеснике у поступку.
Правила о испитивању сведока
Члан 47.
Пре започињања давања исказа Комисија ће на основу увида у
личну исправу сведока утврдити његов индентитет и пре започињања давања исказа опоменути га да је дужан да говори истину, а
затим ће се упозорити на правне последице давања лажног исказа
у складу са одредбама Дисциплинског правилника ФСС којима је
уређено отежавање вођења поступка.
Сведок ће се упозорити и да није дужан да одговори на одређено
питање ако је вероватно да би тиме изложио себе тешкој срамоти,
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Ово упозорење
ће се унети у записник.
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Посебне одредбе о сведочењу
Члан 48.
Када би сведочење лица у поступку могло да угрози или доведе
у опасност живот сведока, или са њим повезаних лица, председник
Одељења за одлучивање може наложити да сведок не буде идентификован у присуству странке, да се не појави на саслушању, да све
или одређене информације које би се могле искористити за идентификацију сведока буду издвојене из списа предмета у посебан омот
списа који има својство поверљиве информације.
Ако услед свих околности случаја није расположив ни један други доказ осим могућности анонимног сведочења, председник
Одељења за истраге може захтевати да сведок буде испитан писаним путем уз присуство председника Одељења за одлучивање или
члана Одељења за одлучивање уз овлашћење председника тог
одељења.
У односу на лица која открију индентитет анонимног сведока,
или било коју информацију која би се могла искористити за његову
идентификацију биће изречене мере у складу са Кодексом.
Вештачење, налази и мишљење вештака
Члан 49.
Када је за утврђивање или оцену неке чињенице у поступку потребно стручно знање Комисија ће одредити вештачење.
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Ради вештачења могу се ангажовати овлашћена правна лица,
предузетници или физичка лица која поседују одговарајућа стручна
знања, о чему морају приложити одговарајући доказ.
О извршеном вештачењу, вештак сачињава мишљeњe и налаз у
писаној форми.
На захтев Комисије или учесника у поступку вештак може бити
усмено саслушан на чињенице и околности које су дате у мишљењу
и налазу.
Мишљење фудбалског стручњака
Члан 50.
У случајевима када Комисија сматра да је потребно додатно
објаснити одређене специфичне околности за које постоји сумња да
су могле да имају утицај на учињену нерегуларност у фубалу и кршење Кодекса, може затражити мишљење фудбалског стручњака.
Фудбалски стручњак мишљење сачињава у писаној форми.
Примена одредби о сведочењу у односу на вештака и
фудбалског стручњака
Члан 51.
Одредбе о сведочењу сходно ће се примењивати на вештака и
фудбалског стручњака у делу који није уређен одредбама члана 49.
и 50.
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Поступање са недозвољеним доказима
Члан 52.
Недозвољени докази се издвајају из списа, стављају у посебан
запечаћени омот и чувају код председника Одељења за истраге до
окончања поступка пред Комисијом.
Након правноснажности одлуке, недозвољени докази се комисијски уништавају, о чему се саставља записник који се улаже и чува у
предмету.
Заступање у поступку
Члан 53.
Учесник у поступку пред Комисијом има права да о свом трошку
ангажује правног заступника - браниоца који мора имати оверено
пуномоћје за заступање.
Уколико је учесник у поступку присутан, пуномоћје за заступање
може дати усмено, што ће се констатовати у записнику.
Позивање
Члан 54.
Присуство учесника у поступку обезбеђује се његовим позивањем. Позив упућује одељење Комисије пред којим се поступак
води.
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Позивање се врши достављањем затвореног писаног позива
који садржи: назив одељења пред којим се поступак води, име и
презиме учесника у поступку, разлог позивања, место и време одржавања, службени печат и име и презиме председника одељења.
Странка у поступку пред Комисијом има обавезу да се одазове
на позив и да у току поступка обавести Комисију о промени адресе
пребивалишта или боравишта.
Када се странка која је уредно позвана не одазове позиву Комисије и не оправда одсуство, поступак ће бити настављен као да је
странка присутна.
Позивање јавним огласом
Члан 55.
Ако располаже основима сумње о учињеној нерегуларности у
фудбалу и кршењу Кодекса, Комисија може путем јавног огласа
објављеног у средствима јавног информисања позвати лица која
имају сазнања о учињеној нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса да се јаве и Комисији доставе своја сазнања.
Достављање
Члан 56.
Достављање се врши непосредном предајом учеснику у поступку у седишту Комисије.
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Достављање се врши и преко поште или друге организације регистроване за послове достављања писмена, на адресу правног
лица - члана ФСС, уз обавезну потврду о пријему - повратницу на
којој ће бити назначен дан пријема.
Правно лице - члан ФСС је дужно да у року од четири дана проследи писмена учеснику у поступку.
Члану ФСС - физичком лицу достављање се врши и преко поште
или друге организације регистроване за послове достављања писмена, на адресу пребивалишта, односно боравишта, уз обавезну
потврду о пријему - повратницу на којој ће бити назначен дан пријема.
Достављање се може извршити предајом писмена члану домаћинства учесника у поступку или правном заступнику - браниоцу.
У хитним случајевима достављање се може извршити телеграмом, факсом или електронским путем.
У случајевима када достављање није могло бити извршено на
начин предвиђен у ст. од 1. до 4. достављање ће се извшити објавом на огласној табли и веб страници ФСС.
Протеком рока из става 3. као и када је достављено извршено у
складу са одредбама ст. од 5. до 7. сматра се да је писмено достављено уредно.
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Рокови
Рачунање рокова
Члан 57.
Рокови се рачунају на дане, месеце и године.
Дан кад је достављање или саопштење извршено, односно у
који пада догађај од када треба рачунати трајање рока, не урачунава се у рок, већ се за почетак рока узима први наредни дан.
Рокови одређени по месецима, односно годинама завршавају се
протеком оног дана последњег месеца, односно године који по свом
броју одговара дану кад је рок отпочео. Ако нема тог дана у последњем месецу, рок се завршава последњег дана тог месеца.
Ако последњи дан рока пада на државни празник или у суботу
или у недељу или у неки други дан кад државни орган није радио,
рок истиче протеком првог наредног радног дана.
Предаја у року
Члан 58.
Кад је подношење поднеска везано за рок, сматра се да је предат у року, ако је пре него што је рок истекао предат оном ко је овлашћен да га прими.
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Кад је поднесак упућен преко поште препорученом пошиљком
или телеграфским путем, дан предаје пошти сматра се као дан предаје ономе коме је упућен.
Када је поднесак упућен електронским путем, дан и час када је
уређај за електронски пренос података забележио да је поднесак
упућен сматра се као дан предаје ономе коме је упућен.
Учесник у поступку који се налази у притвору или се налази на
издржавању кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе
може поднесак који је везан за рок предати преко завода у којем је
смештен. Дан кад је поднесак предат преко завода, сматра се као
дан предаје.
Трошкови поступка
Члан 59.
У свакој одлуци Одељење за одлучивање одлучиће се ко ће сносити трошкове поступка и колико они износе.
Учесник у поступку може захтевати накнаду трошкова. Уз захтев
за наканаду трошкова, учесник у поступку прилаже спецификацију
трошкова са прилозима (рачуни, признанице и др.).
Ако недостају подаци о висини трошкова, посебно решење о
висини трошкова донеће председник Одељења за одлучивање, када се ти подаци прибаве, а најкасније у року од једне године од дана
правноснажности одлуке из става 1. овог члана.
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Када је о трошковима поступка пред Одељењем за одлучивање
одлучено посебним решењем, о жалби против тог решења одлучује
Комисија за жалбе ФСС.
Битне повреде поступка
Члан 60.
Битне повреде поступка постоје када учеснику у поступку није
омогућена употреба језика и писма, није обезбеђен преводилац,
није омогућено ангажовање правног заступника - браниоца, када
није саслушан или је саслушан противно одредбама члана 28. овог
Кодекса, као и када је одлука донета као последица принуде, изнуде, уцене, притиска или других недозвољених радњи.
Доношење и саопштавање одлука
Врсте одлука
Члан 61.
У поступку се доносе закључак и одлука. Закључаком се одлучује о покретању истражног поступка и споредним питањима, док се
одлука доноси о покретању, обустави поступка и главној ствари.
Претпоставке за одлучивање
Члан 62.
Одлуке Одељења за одлучивање могу се заснивати само на доказима који су, прибављени у складу са Статутом ФСС, овим Кодексом и другим актима ФСС.
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Одељење за одлучивање је дужно да непристрасно и по слободном уверењу оцени изведене доказе и да на основу њих са једнаком
пажњом утврди чињенице које терете или иду у корист учесника у
поступку пред Комисијом.
Приликом изрицања мере учеснику у поступку који је учинио нерегуларност у фудбалу и прекршио Кодекс изрећи ће се мера предвиђена за ту повреду у границама које су прописане Кодексом и
Дисциплинским правилником, имајући у виду сврху изрицања мере
и узимајући у обзир све околности које утичу да изречена мера буде
мања или већа (олакшавајуће и отежавајуће околности), а нарочито:
проузрокована штета, побуде, околности, поврат и понашање учиниоца после учињене нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса.
Одељење за одлучивање одлучује у већу и гласа у заседању
затвореном за јавност.
У просторији у којој се већа и гласа могу да буду присутни само
чланови Одељења за одлучивање и секретар-записничар.
Председник Одељења за одлучивање руководи већањем и гласањем, стара се да се сва питања свестрано и потпуно расправе и
гласа последњи.
О већању и гласању се води записник који потписује председник
Одељења за одлучивање и након тога тај записник ставља у запечаћену коверту која се чува код председника Одељења за одлучивање.
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Материјална истина у доношењу одлука
Члан 63.
Чланови ФСС одлуке доносе само на основу веродостојних докумената и доказа.
Уколико у свом раду препозна документ неистините садржине,
члан ФСС ће о тој чињеници одмах обавестити надлежни орган/тело
ФСС које поступа у складу са позитивним прописима.
Редослед питања о којима се одлучује
Члан 64.
При одлучивању о предмету доказивања, прво се гласа да ли
постоји надлежност Одељења за одлучивање. Да ли је потребно
допунити поступак, као и о другим претходним питањима. Кад се
донесе одлука о претходним питањима, прелази се на одлучивање
о главној ствари.
При одлучивању о главној ствари, прво ће се гласати да ли је
учесник у поступку учинио нерегуларност у фудбалу и прекршио
Кодекс, а затим ће се гласати о дисциплинској мери и трошковима
поступка, као и осталим питањима о којима треба донети одлуку.
Већање и гласање
Члан 65.
Одлуке се доносе после усменог већања и гласања. Одлука је
донесена кад је за њу гласала већина.

СТРАНА 44

ФУДБАЛ, 17.07.2017.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10/II

Ако се у погледу појединих питања о којима се гласа гласови
поделе на више различитих мишљења, тако да ниједно од њих нема
већину, питања ће се раздвојити и гласање ће се понављати док се
не постигне већина. Ако се на тај начин не постигне већина, одлука
ће се донети тако што ће се гласови који су најнеповољнији за учесника у поступку прибројити гласовима који су од ових мање неповољни, све док се не постигне потребна већина.
Чланови се не могу уздржати од гласања и не могу одбити да
гласају о питањима која постави председник већа.
Садржај одлуке
Члан 66.
Одлука садржи назив и састав Одељења које је донело одлуку,
имена учесника у поступку, датум и место доношења одлуке, правни
основ за доношење одлуке, кратак опис чињеница, изреку одлуке,
образложење одлуке, поуку о правном леку, одлуку о трошковима
поступка.
Одлуку потписује председник Одељења које је донело одлуку.
Саопштавање одлука
Члан 67.
Одлуке се саопштавају усменим сапштавањем странкама у поступку, а у случају одсутности, достављањем овереног преписа.
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Ако је одлука усмено саопштена, то ће се назначити у записнику
или у спису, а учесник у поступку који има право на жалбу потврдиће
то својим потписом. Странка у поступку може изјавити да се одриче
права на жалбу, што ће се констатовати у виду забелешке на спису,
коју ће странка у поступку потврдити потписом. У том случају оверени препис усмено саопштене одлуке неће им се доставити.
Одлука против које је дозвољена жалба доставља се странкама
у поступку са поуком о праву на жалбу. Жалба изјављена у корист
странке у поступку сматраће се благовременом ако је изјављена у
року наведеном у поуци.
Извршење одлука
Правноснажност и извршност одлуке
Члан 68.
Одлука постаје правноснажна када се више не може побијати
жалбом или када жалба није дозвољена.
Правноснажна одлука постаје извршна од дана достављања,
ако за извршење не постоје законске сметње. Ако није изјављена
жалба или су се странке одрекле или одустале од жалбе, одлука је
извршна истеком рока за жалбу, односно од дана одрицања или
одустанка од изјављене жалбе.
Уколико Комисија која је донела одлуку у првом степену није
надлежна за њено извршење, доставиће оверени препис одлуке са
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потврдом о извршности органу/телу ФСС које је надлежно за извршење.
Одлуке Комисије за етику дужни су да поштују и извршавају сви
органи и тела ФСС и сви чланови ФСС.
Објављивање одлуке
Члан 69.
Правноснажна одлука о изреченој мери због учињене нерегуларности у фудбалу и кршења Кодекса, објављује се у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.
Истражни поступак
Члан 70.
Истражни поступак Одељење за истраге покреће: на основу
информација добијених од УЕФА-е, по пријави члана ФСС, по пријави трећег лица, по анонимној пријави као и на основу сопствене
иницијативе.
Сви чланови ФСС дужни су да по сазнању о постојању учињене
нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса у писаној форми одмах обавесте Одељење за истраге.
Истражни поступак састоји се из две фазе, претходног поступака, и истраге.
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Претходни поступак
Члан 71.
У претходном поступку утврђују се чињенице које указују на
постојање основа сумње о учињеној нерегуларности у фудбалу и
кршењу Кодекса.
Уколико се током претходног поступка „prima facie“ (на први
увид) утврди да није учињена нерегуларност у фудбалу нити су
прекршене одредбе Кодекса, исти ће закључком бити обустављен,
о чему се обавештава генерални секретар ФСС.
Уколико се током претходног поступка потврди постојање основане сумње да је учињена нерегуларност у фубалу и кршење Кодекса, спроводи се истрага.
Истрага
Члан 72.
У оквиру истраге прикупљају се чињенице и докази који потврђују постојање основане сумње о учињеној нерегуларности у
фудбалу и кршењу Кодекса.
Одељење за истраге у циљу утврђивања чињеничног стања и
прикупљања доказа спроводи доказне радње и врши проверу навода садржаних у информацијама и пријавама, као и сопствених сазнања о учињеној нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса.

СТРАНА 48

ФУДБАЛ, 17.07.2017.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10/II

Обустава истраге
Члан 73.
Одељење за истраге обуставиће истрагу уколико нема довољно
доказа о томе да је учињена нерегуларност у фудбалу односно да
су прекршене одредбе Кодекса.
Одељење за истраге које је донело одлуку о обустави истраге,
може у року од три године од момента доношења одлуке, поново
отворити истрагу уколико се појаве нове чињенице и докази, који
указују на учињену нерегуларност у фудбалу и кршење Кодекса.
Завршетак истраге
Члан 74.
Када је у истрази прикупљено довољно чињеница и доказа који
јасно указују на учињену нерегуларност у фудбалу и кршење Кодекса.
Одељење за истраге сачињава извештај који прослеђује
Одељењу за одлучивање.
Извештај може да садржи и предлог дисциплинске мере која би
се изрекла.
Уз извештај се достављају прикупљени докази и пратећа документација.
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Отежавање вођења истраге
Члан 75.
Председник Одељења за истраге обавестиће Одељење за одлучивање ради покретања дисциплинског поступка против члана ФСС
који на захтев Одељења за истраге не жели да сарађује у утврђивању чињеница конкретног случаја, или са умишљајем отежава или
онемогућава да истрага дође до релевантних чињеница и доказа о
учењеној нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса.
Поступак пред Одељењем за одлучивање
Члан 76.
На основу извештаја Одељења за истраге, Одељење за одлучивање донеће одлуку о одржавању расправе на којој ће се изводити
докази о учињеној нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса.
У одлуци о одржавању расправе навешће се час, дан, месец,
година и место одржавања расправе.
Одлука и извештај Одељења за истраге са свим прилозима доставиће се учеснику у поступку.
Учесник у поступку ће се у року од осам дана од дана достављања одлуке изјаснити о свом учешћу у учињеној нерегуларности
у фудбалу и кршењу Кодекса.
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Уколико учесник у поступку у писаној форми потврди учешће у
учињеној нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса, одлука ће
се донети без одржавања расправе.
Учеснику у поступку који се не изјасни о учешћу у учињеној нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса или негира своје учешће,
биће остављен примерен рок за прикупљање доказа и чињеница
које му иду у прилог.
Учесник у поступку који негира своје учешће у нерегуларности у
фудбалу и кршењу Кодекса предложиће Одељењу за одлучивање
сведоке и друга доказна средства, како би им био упућен позив за
расправу.
Расправа
Члан 77.
Расправа се спроводи без присуства јавности.
Расправи пред Одељењем за одлучивање, поред председника,
заменика и чланова Одељења и записничара, присуствују учесник у
поступку, а могу бити позвани правни заступник - бранилац учесника
у поступку, вештак, фудбалски стручњак, сведоци и известилац.
Лицима која учествују у расправи доставиће се позив. У позиву
ће се навести час, дан, месец, година и место одржавања расправе.
Расправом руководи председник Одељења за одлучивање.
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Председник Одељења за одлучивање констатоваће да су присутни чланови Одељења за одлучивање, као и позвана лица и утврдиће њихов идентитет.
Председник Одељења за одучивање изложиће разлоге покретања поступка, чињенице и доказе о учињеној нерегуларности у
фудбалу и кршењу Кодекса.
Председник Одељење за одлучивање констатоваће да је
Одељење за одлучивање надлежно, што ће се унети у записник.
Уколико је позван, известилац ће изложити чињенице и доказе о
учињеној нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса.
Председник одељења ће затим позвати учесника у поступку да
се изјасни на чињенице и доказе наведене у извештају Одељења за
истраге и да изнесе своје аргументе.
Учесник у поступку може да се брани ћутањем, може да износи
одбрану, потврди или оспорава своје учешће у учињеној нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса и наводи чињенице и доказе који
му иду у прилог.
Председник одељења ће саслушати или прочитати исказе сведока, вештака и фудбалског стручњака.
О току расправе и одлучивања сачињава се записник. У записник се уноси тачан и прецизан опис свих изведених доказа и радњи
предузетих на расправи. Записник потписују сви учесници расправе,
чланови Одељења за одлучивање и записничар.
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Уколико се записник састоји од више листова, сваки ће се парафирати.
Уколико се у току расправе изнесу нове чињенице и докази који
указују да су и други чланови ФСС учествовали у учињеној нерегуларности у фудбалу и кршењу Кодекса, као и да су постојећи докази
непотпуни и противречни, Одељење за одлучивање може одлучити
да врати предмет Одељењу за истраге са захтевом за допуну извештаја и инструкцијама да се истрага прошири и на друге чланове
ФСС, као и да се прикупе додатни докази и детељније испитају одређене чињенице.
Након извођења свих доказа, Одељење за одлучивање се повлачи на затворену седницу и приступа већању и гласању.
О већању и гласању се води записник који потписују чланови
Одељења за одлучивање и записничар и након тога тај записник се
ставља у запечаћену коверту која се чува код председника Одељења
за одлучивање.
Жалбени поступак
Жалба
Члан 78.
Против одлуке Одељења за одлучивање странке у поступку могу изјавити жалбу у року од осам дана од дана достављања.
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Благовремено изјављена и дозвољена жалба против одлуке одлаже извршење одлуке.
Жалба се упућује Комисији за жалбе ФСС преко Одељења за
одлучивање.
Жалба се предаје у довољном броју примерака за Комисију за
жалбе и Одељење за одучивање.
Ако је жалба предата Комисији за жалбе ФСС она ће је одмах
проследити Одељењу за одучивање.
Жалба предата у року Комисији за жалбе ФСС сматра се благовременом.
Разлози за изјављивање жалбе
Члан 79.
Жалба се може изјавити због битних повреда поступка, погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања и одлуке о изреченој
дисциплинској мери.
Садржај жалбе
Члан 80.
Жалба садржи број одлуке против које се изјављује жалба, правни основ, образложење, предлог да се побијана одлука потпуно или
делимично укине или преиначи и потпис лица које изјављује жалбу.
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Поступање Одељења за одлучивање по жалби
Члан 81.
Одељење за одлучивање одбацује жалбу која није благовремена, није дозвољена, коју је поднело неовлашћено лице или која није
уређена у року који је одређен.
Против одлуке којом је жалба одбачена може да се изјави жалба
у року од три дана од обавештавања странке у поступку. Жалба се
предаје Комисији за жалбе ФСС која, ако сматра да је жалба основана, истовремено одлучује и о жалби која је била одбачена.
Поништавање побијане одлуке од стране
Одељења за одлучивање
Члан 82.
Одељење за одлучивање поништава побијану одлуку ако утврди
постојање неке од битних повреда поступка из члана 60. овог Кодекса.
Жалба против одлуке којом је Одељење за одлучивање поништило побијану одлуку предаје се Комисији за жалбе ФСС.
Удовољавање жалбеном захтеву
Члан 83.
Одељење за одлучивање може да замени ожалбену одлуку како
би удовољио жалбеном захтеву. Новом одлуком се поништава побијана одлука.
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Одељење за одлучивање може да допуни поступак ако нађе да
је то неопходно.
Против нове одлуке може се поднети жалба Комисији за жалбе
ФСС.
Прослеђивање жалбе другостепеном органу
Члан 84.
Ако Одељење за одлучивање не одбаци жалбу, не поништи побијану одлуку из разлога предвиђених у члану 60. овог Кодекса,
нити удовољи жалбеном захтеву, прослеђује жалбу Комисији за
жалбе ФСС у року од 15 дана од пријема жалбе.
Уз жалбу се прилажу списи, одговор на жалбу и одговор
Одељења за одлучивање на жалбу.
Одељење за одлучивање дужно је да у одговору на жалбу оцени
све наводе жалбе.
Поступање Комисије за жалбе ФСС
Члан 85.
Комисија за жалбе ФСС у жалбеном поступку поступа сходно
одредбама Дисциплинског правилника ФСС.
На сва питања која се тичу жалбеног поступка, као и поступка по
ванредним правним лековима, а која нису уређена овим Кодексом,
сходно се примењују одредбе Дисциплинског правилника ФСС.
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Застарелост
Члан 86.
Застарелост покретања поступка због учињене нерегуларности
у фудбалу и кршења одредби Кодекса наступа протеком рока од 10
година.
На сва друга питања која се односе на застарелост, а нису
уређена овим Кодексом сходно се примењују одредбе Дисциплинског правилника ФСС.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 87.
Санкционисање понашања која представљају учињену нерегуларност у фудбалу и кршење одредби Кодекса, обављаће се у складу са одредбама Кодекса, Дисциплинског правилника ФСС и другим
општим актима ФСС.
Члану ФСС који својим понашањем крши одредбе Кодекса, а
које не представља дисциплински прекршај одређен Дисциплинским правилником ФСС, изрећи ће се следеће мере:
Опомена
Члан 88.
Опомена ће се изрећи члану ФСС који поступи супротно одредбама из следећих чланова овог Кодекса:
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1) члана 36. став 1,
2) члана 38. став 1,
Новчана казна
Члан 89.
Новчана казна у износу од 10.000,00 динара до 100.000,00 динара ће се изрећи члану ФСС који поступи супротно одредбама из
следећих чланова овог Кодекса:
1) члана 12. став 3,
2) члана 16. став 1,
3) члана 36. став 2,
4) члана 38. став 2,
5) члана 54. став 3.
Новчана казна у износу од 100.000,00 динара до 1.000.000,00
динара ће се изрећи члану ФСС који поступи супротно одредбама
из следећих чланова овог Кодекса:
1) члана 7. ст. 5. и 6,
2) члана 16. став 2,
3) члана 17. став 1.
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Забрана играња
Члан 90.
Забрана играња у периоду од шест месеци до једне године ће се
изрећи играчу који поступи супротно одредбама из следећих чланова овог Кодекса:
1) члана 7. ст. 1. и 4,
2) члана 13. ст. 1, 2, 3, 4, и 5.
3) члана 14. став 2. и 4,
4) члана 43. став 4.
5) члана 44. став 1,
6) члана 48. став 3,
7) члана 68. став 4,
8) члана 70. став 2,
9) члана 75. став 1.
Забрана играња у периоду од једне године до две године ће се
изрећи играчу који поступи супротно одредбама из следећих чланова овог Кодекса:
1) члана 8. ст. 1. и 2,
2) члана 9. став 3,
3) члана 10. став 1,
4) члана 12. став 3,
5) члана 13. став 1, и 2.
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Забрана обављања функције
Члан 91.
Забрана обављања функције у периоду од шест месеци до једне
године ће се изрећи функционеру који поступи супротно одредбама
из следећих чланова овог Кодекса:
1) члана 7. ст. 1 и 4,
2) члана 11. став 2,
3) члана 13. ст. 1, 2, 3, 4, и 5,
4) члана 14. ст. 2, и 4,
5) члана 43. став 4.
6) члана 44. став 1,
7) члана 48. став 3,
8) члана 68. став 4,
9) члана 70. став 2,
10) члана 75. став 1.
Забрана обављања функције у периоду од једне године до две
године ће се изрећи функционеру који поступи супротно одредбама
из следећих чланова овог Кодекса:
1) члана 8. ст. 1. и 2,
2) члана 9. ст. 3, и 4,
3) члана 10. став 1,
4) члана 18. ст. 1, и 2,
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Искључење из чланства
Члан 92.
Искључење из чланства ФСС ће се изрећи члану ФСС који поступи супротно одредбама из члана 9. ст. 1, 2, и 3. а у вези са одредбама члана 62. став 3.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Примена Кодекса на започете поступке
Члан 93.
Истрага која је на дан почетка примене овог Кодекса у току, окончаће се по одредбама Одлуке о етичком кодексу и стандардима
понашања чланова ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, број
4/2017).
Ступање на снагу
Члан 94.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о
етичком кодексу и стандардима понашања чланова ФС Србије
(Службени лист ФСС „Фудбал“, број 4/2017).
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу ФСС „Фудбал“.
ПРЕДСЕДНИК
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