
 

 

 

 

На основу члана 40. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр.10/16) и чл. 48. и 59. 
Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал", ванредни број 18/2017), 
Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 30.10.2017. године, донео је 

 

О Д Л У К У 

O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ И СТАНДАРДИМА 
ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 
 

Члан 78. Одлуке о етичком кодексу стандардима понашања чланова Фудбалског 
савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал", ванредни број 10/II/2017) мења се тако да 
гласи: ,,Против одлуке Одељења за одлучивање странке у поступку могу изјавити жалбу у 
року од осам дана од дана достављања. 

Благовремено изјављена и дозвољена жалба против одлуке одлаже извршење 
одлуке. 

Жалба се упућује Извршном одбору ФСС преко Одељења за одлучивање.  
Жалба се предаје у довољном броју примерака за Извршни одбор ФСС и за 

Одељење за одучивање. 
Ако је жалба предата Извршном одбору ФСС он ће је одмах проследити Одељењу за 

одучивање.  
Жалба предата у року Извршном одбору ФСС сматра се благовременом.''.  

 
 

Члан 2. 
 

Члан 81. Одлуке о етичком кодексу стандардима понашања чланова Фудбалског 
савеза Србије мења се тако да гласи: ,,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 Извршном одбору ФСС који, ако 
сматра да је жалба основана, истовремено одлучује и о жалби која је била одбачена.''. 
 

 
Члан 3. 

 
Члан 82. Одлуке о етичком кодексу стандардима понашања чланова Фудбалског 

савеза Србије мења се тако да гласи: ,,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 Извршном одбору ФСС.''.  

 
 



 

 

Члан 4. 
 

Члан 83. Одлуке о етичком кодексу стандардима понашања чланова Фудбалског 
савеза Србије мења се тако да гласи: ,,Одељење за одлучивање може да замени ожалбену 
одлуку како би удовољио жалбеном захтеву. Новом одлуком се поништава побијана одлука.  

Одељење за одлучивање може да допуни поступак ако нађе да је то неопходно.  
Против нове одлуке може се поднети жалба Извршном одбору ФСС.''.  

 
 

Члан 5. 
 

Члан 84. Одлуке о етичком кодексу стандардима понашања чланова Фудбалског 
савеза Србије мења се тако да гласи: ,,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 Извршном одбору 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.''.  
 

 
Члан 6. 

 
Мења се наслов члана 85. Одлуке о етичком кодексу стандардима понашања чланова 

Фудбалског савеза Србије, тако да гласи: ,,Поступање Извршног одбора ФСС''. 
 

   
Члан 7. 

 
Члан 85. Одлуке о етичком кодексу стандардима понашања чланова Фудбалског 

савеза Србије мења се тако да гласи: ,,Извршни одбор 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.''. 

 
 

Члан 8. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС 
,,Фудбал“. 
 
 
 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  
 

                           Славиша КОКЕЗА, с.р. 


