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СТРАНА 11

На основу члана 55. у вези са чланом 63. став 3. Статута Фудбалског савеза Србије
(Службени лист ФСС "Фудбал", број 22/2021), Извршни одбор ФСС, на седници одржаној
дана 02.02.2022. године, донео је
ПОСЛОВНИК О РАДУ
ВЕЋА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.
Веће за решавање спорова Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ВРС) је
орган за решавање спорова Фудбалског савеза Србије чији су рад и поступање
регулисани овим Пословнмиком.
ВРС ће у свом раду одлучивати на основу материјално правних норми одређених
Статутом ФСС, као и на основу других општих аката и прописа ФСС.
ВРС ће аналогно примењивати Статут и правилнике ФИФА-е у ситуацијама када
акти ФСС не регулишу дату ситуацију.
ВРС ће у свом раду примењивати и релевантне позитивно правне законске
прописе Републике Србије.
Седиште ВРС је у Београду, улица Теразије 35.
ВРС ће одржавати рочишта у судници ВРС која се налази у улици Теразије 3 у
Београду.
Члан 2.
ВРС се састоји од 8 чланова које чине, председник, потпредседник и 6 чланова.
Председник, потпредседник и чланови ВРС бирају се на начин предвиђен чланом
63. Статута Фудбалског савеза Србије, а на период од четири године са могућношћу
поновног избора.
Члан 3.
Секретара ВРС именује генерални секретар ФС Србије. Секретар обавља стручне
и административне послове за ВРС и бира се из редова Стручне службе ФСС.
Члан 4.
Предсдник и потпредседник ВРС морају бити квалификовани правници и морају
испуњавати услове независности прописане чланом 61. став 2 Статута ФСС.
ВРС све одлуке доноси у већу које се састоји од три члана. Свако веће које
одлучује у конкретном поступку мора бити састављено од једног представника играча и
од једног представника клубова, који се бирају са одговарајуће листе чланова ВРС, док
ће председник или потпредседник ВРС, председавати сваким конкретним већем.
Стране у поступку не могу предлагати за чланове конкретног већа председника
или потпредседника ВРС, с обзиром да председник, односно потпредседник ВРС, може
бити искључиво председник конкретног већа.
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Председник, потпредседник и чланови ВРС су у обавези да све податке и
информације до којих дођу током обављања својих функција и дужности чувају као
пословну тајну.
Члан 5.
Приликом подношења тужбе тужилац је у обавези да предложи члана већа са
одговарајуће листе чланова ВРС, водећи рачуна да приликом формирања већа које ће
поступати у конкретном поступку, буду равноправно заступљени представници клубова
и представници играча. Уколико тужилац пропусти да у тужби предложи члана већа, ВРС
ће му оставити додатни рок од 5 (пет) дана да поступи у складу са налогом и предложи
члана већа. Уколико тужилац ни у додатном року не поступи по достављеном налогу,
председник, односно потрпредседник ВРС ће са одговсарајуће листе чланова ВРС то
учинити уместо њега.
Тужени је у обавези да у року од 8 (осам) дана од дана пријема тужбе, достави
ВРС одговор на тужбу. Уколико то не учини сматраће се да је признао тужбени захтев и
председник, односно потпредседник ВРС ће донети одлуку у којој ће констатовати
разлоге за усвајање тужбеног захтева. У одговору на тужбу, тужени је у обавези да
предложи другог члана већа са одговарајуће листе чланова ВРС. Уколико тужени
пропусти да у одговору на тужбу предложи другог члана већа, ВРС ће му оставити рок
од 5 (пет) дана да поступи у складу са налогом и предложи другог члана већа. Уколико
то не учини, председник, односно потпредседник ВРС ће са одговоарајуће листе
чланова ВРС то учинити уместо њега.
Два именована члана ће чинити чланове већа које ће поступати у конкретном
поступку, а којим ће председавати председник или потпредседник ВРС који ће се
наизменично смењивати приликом председавања конкретним већем.
Члан 6.
У случају постојања оправдане сумње по питању независности и
непристрасности председника, потпредседника или члана ВРС, односно већа које
поступа у конкретном поступку, тај члан већа ће се одмах повући из поступка. Наведено
нарочито у ситуацији:
а) када је члан поступајућег већа заинтересована страна у поступку, директно или
индиректно, лично или као представник заинтересованог правног лица;
б) када је клуб поступајућег члана већа, умешан или уколико је супружник, или
непосредни сродник странке у поступку или сродник њеног заступника/представника,
или уколико постоји било какав зависни однос, блиско пријатељство или лично
непријатељство са једном од страна у поступку или њеним заступником.
Сваки члан већа на кога се односе сметње наведене у претходносм ставу овога
члана, у обавези је да се повуче одмах, као и да о томе обавести председника, односно
потпредседника ВРС.
Свака страна у поступку може уложити образложени писмени приговор
председнику, односно потпредседнику ВРС, против члана већа у односу на ког постоји
оправдана сумња у његову независност и непристрасност, а у року од пет дана од дана
сазнања за постојање разлога за приговор, под претњом губитка права.
Одлука о изузећу не мора бити образложена.
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Члан 7.
Функција председника, потпредседника или члана ВРС, престаје:
- на лични захтев,
- смрћу,
- када преузме дужност која је неспојива са вршењем функције коју обавља,
- због теже повреде начела непристрасности и независности у раду и одлучивању,
-у случају правноснажне осуђујуће пресуде за кривично дело које је сметња за избор,
односно које га чини неподобним за вршење функције председника, потпредседика
или члана већа.
Председику, потпредседнику или члану ВРС може престати функција и
разрешењем, уколико у дужем периоду одбија, или на било који начин избегава да
извршава обавезе успостављене овим Пословником, односно уколико не извршава
обавезе у роковима предвиђеним овим Пословником. Образложени предлог за
разрешење члана већа подноси председник, односно потпредседник ВРС Извршном
одбору ФСС, који доноси коначну одлуку по поднетом предлогу.
Члан 8.
Ако члану већа на било који начин престане дужност, председник, односно
потпредседник ВРС ће у најкраћем могућем року позвати страну у поступку која је
именовала датог члана већа, да са одговоарајуће листе именује другог члана
поступајућег већа. Уколико страна у поступку не достави предлог свог члана већа у року
од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о обавези предлагања новог члана већа,
истог ће именовати председник, односно потпредседик ВРС.
Члан 9.
ВРС је надлежан да поступа у споровима који се односе на повреду међусобних
права и обавеза који су дефинисани уговором о ангажовању који се закључују између
клубова и играча/тренера, као и за спорове који се односе на уговорну стабилност. Када
се ради о клубовима који припадају ФСС, ВРС је такође надлежан за поступање у
споровима који се односе на исплату накнаде трошкова уложених у развој играча,
односно принципа солидарности.
Члан 10.
Надлежност ВРС за решавање спорова описаних у претходном члану, произилази
из члана 63. Статута ФСС, као и релевантних одредбi статута и других аката ФИФА и УЕФА.
Члан 11.
ВРС може одлучивати о својој надлежности.
Тужени може оспоравати надлежност ВРС (проговор ненадлежности) најкасније
до тренутка подношења одговора на тужбу.
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О приговору ненадлежности одлучује поступајуће веће. У ситуацији да веће није
конституисано, о приговору ненадлежности одлучиће председник, односно
потпредседник ВРС. Поступајуће веће може одлучити о приговору ненадлежности у
посебној, односно у самој одлуци о предмету спора.
Председник ВРС, односно поступајуће веће, може одлучити да пре доношења
одлуке о надлежности да поступа у конкретном поступку, затражи од странака писмено
изјашњење о томе.
Ако председник ВРС, односно поступајуће веће, утврди да је ВРС надлежно да
одлучује у конкретном поступку, поступак се наставља и ако тужени одбије да учествује
у њему.
Ако председник ВРС, односно поступајуће веће, утврди да ВРС није надлежно,
одлука о томе ће се доставити странкама.
Члан 12.
У поступку пред ВРС странке су равноправне. ВРС је дужно да свакој странци
омогући да изнесе своје ставове и доказе као и да се изјасни о радњама и предлозима
друге странке.
Странке у поступку су дужне предочити поступајућем већу све расположиве
доказе без одуговлачења и већ са првом радњом коју предузимају у поступку (тужилац
уз тужбу, а тужени у одговору на тужбу). При околностима описаним у члану 20 став 2,
ВРС неће узети у разматрање било какве нове доказе које буду достављале стране у
поступку.
Поступак се води на српском језику. Уколико једна од страна у поступку не зна
језик на коме се води поступак, дужна је да себи обезбеди овлашћеног судског тумача
за конкретан језик о сопственом трошку.

Члан 13.
Спор се покреће тужбом која се заједно са прилозима подноси у довољном
броју примерака за ВРС (један за списе предмета и један за сваког члана већа) и
противну странку, а ако је на страни туженог означено више лица, за сваког од њих
доставља се још по један додатни примерак тужбе.
Тужба мора да садржи све што је потребно да би се по истој могло поступати, а
нарочито: означење ВРС, име и презиме, односно пословно име правног лица,
пребивалиште или боравиште, односно седиште странака, њихових заступника, односно
пуномоћника ако их странке имају, опис предмета спора и захтев који се поставља,
висину вредности спора, чињенице на којима се заснива тужбени захтев, доказе којима
се чињенице из тужбе потврђују, предлоге других доказа, и потпис подносиоца.
Предлог тужиоца за именовање члана већа врши се у складу са одредбама члана
5 став 1 овог Пословника.
Ако је поднесак поднет од стране тужиоца или туженог (тужба, одговор на тужбу
или било који други поднесак) неразумљив или непотпун, ВРС ће га странци вратити на
уређење. Уколико поднесак не буде исправљен у року од 5 дана од дана пријема налога
ВРС, исти ће бити одбачен.
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Члан 14.
ВРС у року од 5 (пет) дана од пријема доказа о извршеној уплати из члана 35.
став 3. овога Пословника, доставља исту туженом на одговор. Тужени има рок од 8
(осам) дана од пријема тужбе да достави ВРС одговор на тужбу у довољном броју
примерака за суд и противну страну, као и да предложи свој предлог за члана већа.
Тужени се у свом одговору изјашњава о захтевима, наводима и доказима тужбе
и износи своје наводе заједно са одговарајућим доказима. Све наведено у складу са
чланом 5 став 2 овог Пословника.

Члан 15
Тужени може до закључења главне расправе поднети противтужбу ако захтев из
противтужбе проистиче из истог чињеничног и правног основа.
Противна странка одговара на противтужбу у року од 8 (осам) дана од дана
достављања противтужбе, под претњом последица пропуштања описаним у члану 5
став 2 овог Пословника .
На противтужбу се примењују одредбе овог Пословника о тужби.

Члан 16.
Лице које има правни интерес да у поступку у коме тече спор међу другим
лицима једна од странака успе, може да се придружи овој странци. О допуштању
мешања одлучује постпајуће веће посебним решењем.

Члан 17.
Ако су пред ВРС странке једна против друге поднеле више тужби које потичу из
истог или различитих правних односа, председник ВРС настојаће да се поступак по овим
тужбама споји и да о њима одлучи исто веће, а ради економичности поступка.

Члан 18.
Достављање позива и других писмена странкама у току поступка се врши
доставом на адресу коју су странке дале, односно на адресу пуномоћника странке и то
препоручено уз потврду о пријему пошиљке. У хитним случајевима, позив за расправу
или обавештење о одлагању расправе могу се упутити телеграмом уз обавештење
телефоном.
У случају две неуспеле доставе на начин предвиђен у ставу 1 овога члана,
писмено ће се прибити на огласну таблу ВРС. Истеком трећег дана од дана прибијања
на огласну таблу, сматраће се да је писмено уручено.
Сматра се да је достављање пуноважно извршено и онда када странка или
њен пуномоћник одбију да приме позив или друга писмена.
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Члан 19.
Усмене расправе се одржавају у судници у седишту ВРС.
У поступцима пред ВРС јавност је искључена.
На усменој расправи се води записник.
Одлука се може донети и без одржавања усмене расправе уколико на основу
поднетих писмених доказа поступајуће веће утврди да су писмени поднесци и
достављени докази довољни за доношење одлуке ван расправе.
Када једна или обе странке, иако уредно позване, не дођу на усмену расправу
поступајуће веће, пошто утврди да су странке уредно позване на усмену расправу, а
свој изостанак нису оправдале, може приступити расправљању спора као да су
странке или странка присутне.

Члан 20.
Поступајуће веће одлучује о извођењу доказа на предлог странака или по својој
иницијативи, посебно водећи рачуна да се на тај начин не злоупотребљавају процесна
овлашћења и да се непотребно не одуговлачи поступак.
Поступајуће веће може, како би спречило одуговлачење поступка да остави
странама у поступку рок до ког могу да износе нове чињенице и предлажу нове доказе.
Истеком наведеног рока, ниједна страна у поступку неће више моћи да износи нове
чињенице и да предлаже нове доказе.
Доказе чине изјаве странака у поступку, изјаве сведока, исправе, налаз и
мишљење вештака, као и сав остали доказни материјал који се односи на предмет
спора.
Поступајуће веће цени доказну снагу изведених доказа по слободном уверењу.
Ако странка предложи извођење доказа који би изазвао трошкове, дужна је, по налогу
поступајућег већа, да унапред уплати износ потребан за подмирење тих трошкова и то
у року од 3 (три) дана од саопштења, односно пријема налога датог од стране
поступајућег већа. У случају да странка у поступку не поступи по налогу поступајућег
већа у датом року, сматраће се да је одустала од извођења предложеног доказа.
Уколико су предлог за извођење конкретног доказа дале обе стране у поступку,
трошкове ће сносити на једнаке делове, а уколико је извођење конкретног доказа
одредило поступајуће веће по службеној дужности, онда ће терет уплате предујма
трошкова у зависности од околности случаја, пасти или на једну странку или на обе
странке равномерно.
ВРС може наложити сваком директном или индиректном члану ФС Србије да
достави релевантне податке и/или доказе који се налазе у његоворм поседу.
Уколико конкретно позвано лице не поступи по налогу суда, против истог ће бити
покренут дисциплински поступак.
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Члан 21.
Саслушање сведока се врши по правилу на расправи, а ван расправе по одлуци
поступајућег већа.
Поступајуће веће може одлучити да се изведе доказ читањем писане изјаве
сведока, у којој се наводе сазнања о битним спорним чињеницама, одакле су му оне
познате и у каквом је односу са странкама у поступку. Писана изјава сведока мора бити
оверена на законом прописани начин.
Пре саслушања сведока, председник поступајућег већа је у обавези да утврди
идентитет сведока и да га упозори на последице давања лажног исказа.
Странке имају могућност постављања питања сведоцима.
Члан 22.
ВРС ће да изведе доказ вештачењем у случајевима када је ради утврђивања или
разјашњења неке чињенице потребно стручно знање којим поступајуће веће не
располаже. На предлог странака поступајуће веће одређује конкретно лице за вештака,
а истовремено му одређује задатак вештачења, као и рок у коме треба да достави свој
налаз и мишљење. Личност вештака одређује председник поступајућег већа.
Председник поступајућег већа ће наложити странкама да доставе суду, а по
потреби директно вештаку, све потребне информације, исправе и омогуће вештаку
приступ исправама и другим стварима, ако је то потребно.
Ако једна од странака то захтева или ако то наложи председник поступајућег
већа, вештак је дужан, да после подношења писменог налаза и мишљења учествује у
усменој расправи на којој странке могу да му постављају питања.
Одредбе овог Пословника о изузећу чланова већа сходно се примењују и на
изузеће вештака.

Члан 23.
Ако овим Пословником нису предвиђени рокови за обављање појединих радњи,
рокове одређује поступајуће веће, посебно водећи рачуна о хитности поступка и брзини
поступања, нарочито у периоду летњег и зимског прелазног рока.
Поступци у предметима у којима се тражи раскид уговора су хитни.

Члан 24.
На предлог странке у поступку, поступајуће веће може одредити привремену
меру коју сматра потребном с обзиром на предмет спора, а може истовремено да тражи
од странке да положи одговарајуће обезбеђење.
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Члан 25.
ВРС у поступку доноси:
а) Одлуку којом се одлучује о основаности и висини појединог тужбеног захтева;
б) Решење којим се утврђује ненадлежност, или обуставља поступак, или којим
одлучује о процесним питањима, или којим председник, односно потпредседник ВРС
одлучује о изузећу и промени члана конкретног већа, или када одлучује о другим
питањима о којима се не доноси одлука.
Члан 26.
Поступајуће веће доноси одлуке применом прописа ФСС, ФИФА и УЕФА, као и
релевантних прописа Републике Србије који се могу применити на предмет спора.
Поступајуће веће може у току поступка да донесе међуодлуку или делимичну
одлуку.
Члан 27.
Одлука се доноси у писаној форми и мора бити потписана од стране свих чланова
већа које је поступало у конкретном поступку.
Одлука ће бити достављена странкама у поступку у року од 15 дана од дана
закључења главне расправе.
Члан 28.
Свака одлука мора да има увод, изреку о предмету спора и образложење.
а) увод одлуке садржи назив ВРС, име и презиме чланова поступајућег већа,
пословно име и седиште односно име, презиме и пребивалиште странака, њихових
заступника или пуномоћника, кратко означење предмета спора, вредност предмета
спора и датум доношења одлуке.
б) изрека одлуке садржи одлуку о усвајању, одбијању или одбацивању захтева који
се односи на главну ствар, као и споредна тражења укључујући и одлуку о трошковима
поступка.
в) образложење одлуке садржи опис захтева странака, хронологију спора,
релевантне наводе странака о чињеничним и правним питањима, оцену поднетих и
изведених доказа, право или правила која су примењена и разлоге одлуке.

Члан 29.
Странке могу у току поступка да се поравнају о предмету спора.
Поступајуће веће доноси одлуку на основу постигнутог поравнања, по захтеву
странака, осим ако су дејства поравнања супротна јавном поретку Републике Србије.
Одлука по основу постигнутог поравнања не мора да садржи образложење.
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Члан 30.
Поступајуће веће на захтев сваке странке у поступку врши исправку очигледних
језичких или техничких грешака. Поступајуће веће може и по својој иницијативи вршити
такве исправке.
На захтев странке у поступку, поступајуће веће ће донети допунску одлуку о
захтевима изнетим у поступку, а о којима је пропуштено да се одлучи.
Захтеве из ст. 1 и 2 овог члана, странка мора да поднесе најкасније у року од 15
дана од пријема одлуке.
Одлука о исправкама и допунама је саставни део одлуке на коју се односи.
Члан 31.
Против донете одлуке ВРС, незадовољна страна може поднети жалбу
Спортском арбитражном суду у Лозани (CAS) у року од 21 дана од дана пријема исте.
Сви учесници у поступку пред ВРС се обавезују да ће правоснажну одлуку
конкретног већа извршити.
Члан 32.
Клаузулу правоснажности ставља секретар ВРС по одобрењу председника
поступајућег већа.
Жалба уложена против одлуке ВРС не одлаже њено извршење.

Члан 33.
Осим у случају намерно предузетих недозвољених радњи искључена је свака
одговорност ФСС, његових функционера и запослених, његовог председника,
потпредседника, секретара, као и чланова већа и вештака који су учествовали у
конкретном поступку, за сваку радњу или пропуштање везано за поступак који је
спроведен на основу овог Пословника.
Члан 34.
Тарифу трошкова поступка пред ВРС утврђује Извршни одбор ФСС.
По пријему тужбе, Председник, односно потпредседник ВРС ће у поступку
претходног преиспитивања услова за вођење поступка између осталог одредити и
висину износа обавезе уплате накнаде за ангажовање и рад поступајућег већа, а у
складу са чланом 4. Одлуке о накнадама и трошковима у поступцима пред ВРС.
Секретар ВРС ће наведени налог за уплату накнаде за ангажовање конкретног већа
упутити тужиоцу на поступање. Уколико тужилац у року од 8 (осам) дана од пријема
писменог обавештења не поступи по истом, сматраће се да је тужба повучена, о чему
ће председник, односно потпредседник ВРС донети посебно решење.
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Након пријема доказа о извршеној уплати, секретар ВРС ће упутити тужбу
туженом на одговор.
Обавеза уплате накнаде за ангажовање и рад конкретног већа се успоставља по
истим критеријумима у случају подношења противтужбе.

Члан 35.
За издатке у вези са извођењем доказа и другим процесним радњама
одговарајући предујам полаже унапред странка која подноси предлог, а на начин
дефинисан овим Пословником.
Износ предујма трошова и рок за његово полагање одређује поступајуће веће.

Члан 36.
Ако се прихвати предлог једне од странака да се усмена расправа одржи ван
седишта ВРС, та странка полаже предујам износа за покривање трошкова усмене
расправе. Ако усмена расправа треба да се одржи ван седишта по заједничком
предлогу обе странке, свака странка полаже половину предујма трошкова.
Председник, односно потредседник ВРС одлучује о висини износа из кога ће се
покрити трошкови одржавања усмене расправе ван седишта ВРС.

Члан 37.
Сви спорови који су започети пред Арбитражним судом ФСС, а нису окончани до
ступања на снагу овог Пословника, почеће испочетка и решаваће се у складу одредбама
овог Пословника.
Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Правилник о раду
Арбитражног суда Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“ број
13/2021.
Члан 38.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана од дана објављивања у
Службеном листу ФСС "Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р

