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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС
Србије на седници одржаној 15.06.2017. године, донео је

О Д Л У К У
О НАДЛЕЖНОСТИМА И РАДУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ ТЕЛА
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Статутом и другим актима Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: ФСС), уређују се питања у вези
надлежности и рада комисија и других тела Извршног одбора ФСС
(у даљем тексту: комисије).
Члан 2.
У складу са одредбама Статута комисије могу бити сталне и привремене (ад хок).
Сталне комисије имају консултативну улогу у ФСС и оне у свом
раду извештавају Извршни одбор.
Привремене (ад хок) комисије формирају се на одређено време
и са посебним овлашћењима. Приликом доношења одлуке о формирању овакве комисије, утврђују се и надлежности комисије.
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Члан 3.
Посебном одлуком Извршног одбора могу се задужити чланови
овог тела, који ће пратити рад појединих комисија.
II - НАЧИН РАДА
Члан 4.
Седница се заказује на основу договора администрације ФСС и
председника комисије.
Писмени позив за седницу, заједно са дневним редом и материјалима, достављају се члановима комисија најкасније 3 (три) дана
пре одржавања седнице.
Допунски материјали се могу поделити и на самој седници ако
одлучивање по њима захтева хитан поступак и по претходној сагласности председника комисије.
Члан 5.
Седнице комисија морају садржати следеће елементе:
- уводна реч, са добродошлицом, председника,
- разлози за сазивање седнице,
- усвајање дневног реда седнице
- усвајање записника са прошле седнице,
- разматрање тачака дневног реда са доношењем одлука, односно закључака или предлога,
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- начелно формулисање саопштења за медије,
- договор око термина следеће седнице комисије.
Члан 6.
Седнице комисија су затворене за јавност.
Чланови комисије на седници ће се договорити о начину информисања јавности, које ће медијима, у принципу, пренети ПР ФСС
путем званичног интернет сајта ФСС или на на конференцији за
штампу.
Члан 7.
Комисије могу пуноважно одлучивати ако седници присуствује
више од половине чланова, односно ако постоји кворум за одлучивање.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова комисије.
У случају подједнаког броја гласова „за“ и „против“, односно уздражаних, глас председника комисије рачуна се двоструко, односно
он има право „одлучујућег гласа“.
Члан 8.
На основу договора председника комисија и уз сагласност генералног секретара, могу се одржавати заједничке седнице поједних
комисија и других тела ФСС.
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Заједничке седнице се одржавају када интерес фудбалског спорта то захтева, односно када је тематика заједничка за рад појединих
комисија и када се оцени да такав рад може дати боље и ефикасније резултате.
III - НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈА
Члан 9.
Комисије из члана 61. став 3. Статута ФСС (Службени лист ФСС,
ванредни број 18/2016), имају следеће надлежности.
Стручни одбор
Члан 10.
Стручни одбор представља основни носилац стручног рада у
ФСС који у својим активностима усмерава стручни рад у фудбалској
организацији, утврђује основне задатке и развојне програме стручно-педагошког рада на нивоу репрезентативних селекција и клубова, прати и анализира савремене трендове у стручном раду на европском и светском нивоу, имплементира позитивна искуства из
других средина у систем ФСС, одржава сталне контакте са стручним
телима УЕФА и ФИФА и преко представника учествује на међународним скуповима који разматрају ову материју (уз сагласност председника и генералног секретара ФСС), даје мишљења у вези календара такмичења, као и система такмичења на нивоу ФСС, даје
предлоге и стручна мишљења у вези избора селектора ФСС у складу са прописима ФСС, даје предлоге о броју страних играча који
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могу наступати у домаћим такмичењима, врши и друге послове и
задатке који су утврђени посебним прописима ФСС.
Омладинска комисија
Члан 11.
Омладинска комисија разматра сва питања у вези са омладинским фудбалом (селекције испод 19 година старости), како у раду
националних селекција, тако и унапређењу, односно модификацији
такмичења омладинскских тимова у надлежности ФСС, разматра
календаре такмичења омладинских селеција, разматра и даје предлоге у вези прграма стручног рада са омладинским селекцијама,
организује стручне састанке и скупове у вези са проблематиком омладинског фудбала, надзире рад директора и других такмичарских
органа лига млађих категорија, одобрава програме развоја омладинског фудбала клубова који су поднели захтеве за добијање лиценце за такмичења у организацији УЕФА и Супер лиги.
Такмичарска комисија
Члан 12.
Такмичарска комисија разматра и анализира начине такмичења
и организацију лига које су у надлежности ФСС, предлаже промене
у систему такмичења лига и куп такмичењу, руководи такмичењем
за Куп Србије, учествује у припреми прописа који регулишу област
такмичења у надлежности ФСС, прати припрему и реализацију жребања за разна такмичења, учествује у предлагању календара такмичења водећи рачуна о његовој усклађености са међународним ка-
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лендаром и обавезама разних репрезентативних селекција, врши и
друге послове који су предвиђени посебним актима ФСС,
Комисија за правна питања
Члан 13.
Комисија за правна питања врши анализу прописа ФСС и предлаже њихове измене и допуне у циљу њихове јасније и прецизније
примене, прати прописе ФИФА и УЕФА и предлаже имплементацију
одговарајућих решења у домаће прописе, разматра однос и усаглашеност прописа ФСС са домаћим законодавством и предлаже одговарајуће мере у вези са тим, прати развој закона који се тичу спорта на нивоу Европске уније а посебно оних који се односе на фудбал, припрема текст тумачења прописа ФСС за орган ФСС који је
донео одговарајући пропис и даје званична тумачења у складу са
овлашћењем Извршног одбора, даје правне савете у вези примене
одредби Статута ФСС, даје мишљења на нацрте и предлоге прописа ФСС и упућује их надлежним органима на усвајање, врши и друге
послове који су предвиђени посебним актима ФСС.
Комисија за женски фудбал
Члан 14.
Комисија за женски фудбал разматра сва питања која се односе
на женски фудбал, како на репрезентативном плану, тако и у домаћим такмичењима, предлаже календаре такмичења, разматра и
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анализира ток такмичења у домаћем првенству и куп-у, предлаже
промене у систему такмичења у женском фудбалу, прати и анализира догађања у женском фудбалу на нивоу ФИФА и УЕФА, предлаже
мере за развој и унапређење женског фудбала, укључујући и организацију тематских скупова око женског фудбала, прати реализацију
развојних програма у овој области, надзире рад Комесара за такмичење и других такмичарских органа и др.
Комисија за футсал и фудбал на песку
Члан 15.
Комисија за футсал и фудбал на песку разматра питања у вези
са такмичењима у футсалу на домаћем и међународном плану, прати рад репрезентативних селекција и разматра извештаје селектора, предлаже календар такмичења за футсал, предлаже промене у
начину такмичења, разматра промене у правилима игре и њихову
имплементацију на домаћем нивоу, предлаже прописе у вези футсала везане за такмичења у надлежности ФСС, предлаже и прати реализацију развојних програма у овој области, припрема скупове и
курсеве са тематиком развоја футсала, надзире рад такмичарских
органа и др.
Комисија за футсал и фудбал на песку разматра основе за
увођење фудбала на песку у систем фудбалског спорта у Србији,
остварује сарадњу на међународном нивоу у циљу прикупљања релевантних података везаних за ову грану фудбала, предлаже Извршном одбору мере за унапређење фудбала на песку.
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Комисија за развој фудбала
Члан 16.
Комисија за развој фудбала прати, анализира, помаже и прави
планове у вези свих аспеката примене Повеље УЕФА о базичном
фудбалу на домаћем нивоу, ради на унапређењу фудбала у основним и средњим школама, сарађује по овим питањима са надлежним
министарствима Републике Србије, сарађује са међународним организацијама које се баве развојем базичног фудбала и спровођењем
„grass roots“програма, уз сагласност председника и генералног секретара ФСС.
Комисија за финансије
Члан 17.
Комисија за финансије подржава и саветује Извршни одбор ФСС
о питањима која се тичу финансијског пословања, разматра финансијске извештаје о пословању ФСС и упућује их на усвајање Извршном одбору, разматра извештаје независног ревизора о пословању
ФСС, остварује сарадњу са интерним и екстерним ревизорима,
разматра предлоге буџета ФСС и прогнозе финансијског пословања
за наредни период, разматра политику инвестирања у оквиру ФСС,
разматра схеме новчаних надокнада за рад чланова комисија ФСС,
утврђује интерни систем финансијске контроле унутар ФСС, разматра и друга питања која се тичу финансијског пословања ФСС, као
и друге послове предвиђене актима ФСС.
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Савет за медије, промоције и издаваштво
Члан 18.
Савет за медије, промоције и издаваштво разматра проблематику везану за рад медија у фудбалском спорту и предлаже мере за
унапређење рада у овој области, ради на побољшању услова за рад
медија на фудбалским стадионима, предлаже и учествује у припреми одговарајућих публикација ФСС, прати методе припрема за рад
медија и издавање акредитација приликом одигравања фудбалских
утакмица, прати и врши имплементацију УЕФА стандарда у овој области, сарађује са свим организацијама, односно медијима који
прате дешавања у фудбалском спорту, учествује у припреми значајних промоција од интереса за ФСС и других догађаја који су значајни за рад ФСС и које треба на одговарајући начин медијски испратити.
Комисија за стадионе, безбедност и сигурност
Члан 19.
Комисија за стадионе и безбедност разматра сва питања која се
односе на унапређење безбедности и сигурности на фудбалским
утакмицама које су надлежности ФСС, прати УЕФА и ФИФА прописе
из ове области и предлаже њихову имплементацију у систем ФСС,
саветује о развоју и спровођењу најновијих стандарда и политике
безбедности на стадионима, даје инструкције у вези изградње и управљања стадионима, врши инспекцију стадиона и даје сугестије у
вези побољшања услова на истим, предлаже категоризацију стади-
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она у Србији у складу са одговарајућим правилником УЕФА, врши
послове предвиђене правилником о лиценцирању клубова, врши и
друге послове утврђене одговарајућим правилником ФСС који регулише безбедност и сигурност на стадионима.
Комисија за стадионе и безбедност нарочито ради на спровођењу мера за спречавање насиља и недоличног понашања на
фудбалским утакмицама у Србији, односно спровођењу закона и
других прописа из ове области.
Комисија за статус и регистрацију играча
Члан 20.
Комисија за статус и регистрацију играча разматра документацију у вези регистрације играча и примене одговарајућих прописа
ФСС који се тичу статуса и регистрација играча и утврђивања накнаде трошкова уложених у развој играча.
Комисија по овим питањима одлучује у првом степену и против
њене одлуке, незадовољна страна, у складу са Правлником о регистрацији клубова и играча, може поднети жалбу Комисији за жалбе.
Комисија врши надзор над радом администрације ФСС која се
бави овим питањима, односно поступак регистрације и статуса играча, разматра и друга питања у вези аката ФСС
.
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Судијска комисија
Члан 21.
Судијска комисија предлаже листе судија и посматрача суђења
за такмичења у организацији ФСС, одређује-делегира судије и посматраче суђења за такмичења у надлежности ФСС у сарадњи са
администрацијом ФСС, прати и рангира судије и посматраче суђења,
идентификује перспективне судије и помаже им у стручном развоју,
предлаже Извршном одбору листу међународних судија, спроводи
одредбе УЕФА судијске конвенције и сарађује са надлежним органима УЕФА у примени исте, руководи развојним програмима за
унапређење суђења а у циљу едукације судија, помоћника суђења,
судија за мали фудбал, судијских инструктора и посматрача суђења,
а све у циљу осигурања правилне, једнаке и доследне примене
Правила игре, репрезентује ФСС на међународном плану када је у
питању судијска проблематика, у складу са одредбама правилника
о лиценцирању клубова, организује састанке-предавања у фудбалским клубовима са циљем што бољег разумевања Правила игре и
суђења и о томе издаје одговарајућу потврду, припрема одговарајуће брошуре које се тичу промена у Правилима игре и суђењу,
врши и друге послове утврђене Статутом ФСС и одговарајућим
правилником ФСС о судијама и суђењу.
На основу одлуке Извршног одбора ФСС, чланови Судијске комисије могу добити посебна задужења у оквиру рада ове комисије.
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Медицинска комисија
Члан 22.
Медицинска комисија разматра сва питања у вези медицинске
заштите чланова ФСС и унапређења рада у овој области, размењује
мишљења о текућим медицинским питањима у фудбалу и прати
међународне прописе и трендове у овој области, саставља предлоге у вези са лечењем повреда и о медицинским стањима карактеристичним за фудбал, покреће и прати студије о фудбалским повредама и остале релевантне програме, прати анти-допинг програме
УЕФА и сарађује са надлежним међународним и домаћим органима
у вези спречавања допинга у фудбалском спорту, организује медицинске скупове и конференције на којима се разматра ова проблематика, развија образовне медицинске програме за фудбал, ради и
друге послове и задатке предвиђене посебним прописом ФСС.
IV - ПРИНЦИПИ РАДА ЧЛАНОВА КОМИСИЈА
Члан 23.
У прилагођавању статутарним правима и обавезама, чланови
комисија су у свом раду обавезни да поштују Етички кодекс ФСС,
принципе лојалности и интегритета, као и универзалне принципе
спортског и фер понашања, укључујући и уздржавање од било каквих активности која нарушавају углед ФСС.
Пре преузимања функције, чланови комисија дужни су да написмено обавесте генералног секретара о свим функцијама које су
обављали и које тренутно обављају, а које би евентуално могле да
буду у конфликту са њиховим активностима у ФСС, као и да ће о
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свим променама до којих дође у смислу напред наведеног, одмах
обавестити генералног секретара.
Члан 24.
Чланови комисија су обавезни да своју функцију, односно послове који произилазе на основу ње, обављају на профеионалан начин
и пажљиво, а у складу са одредбама Статута и других прописа и
аката ФСС, односно закона и других прописа Републике Србије.
Чланови комисије имају обавезу да на састанке долазе добро
припремљени, да учествују у дискусијама, да у року обаве послове
који су им поверени, као и да целокупном својом делатношћу у раду
комисије доприносе остварењу прокламованих циљева.
Члан 25.
Чланови комисија су у обавези да сва документа и материјале
које добију уз позив за седницу користе само за интерну употребу и
не могу их уступати другим лицима на увид.
Уступање докумената и материјала из става 2. овог члана може
се вршити само уз одоберње председника комисије и уз сагласност
администрације ФСС.
Члан 26.
Основна обавеза чланова комисија је да присуствују седницама на које су позвани, да на њима активно учествују, а да у случају
спречености о томе благовремено обавесте администрацију ФСС.
Чланови комисија су у обавези да одржавају сталну везу са надлежном администрацијом ФСС и да их информишу о промени ад-
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ресе пребивалишта, важећег телефонског броја, односно адресе на
коју ће примати електонску пошту.
Чланови комисија који живе ван места у коме се одржава састанак имају право на рефундацију путних трошкова у висини која је
одређена интерним актима ФСС.
Посебном одлуком Извршног одбора ФСС, члановима појединих
комисија могу се утврдити накнаде за рад у месечном износу.
Члан 27.
Чланови комисија су у свом раду независни, а у случају када се
одлучује о питању везаним за клуб или савез чији су они представници, морају се изузети од одлучивања-гласања.
Члан 28.
Председник комисије има следеће дужности и овлашћења:
- припрема састнке комисије заједно са администрацијом ФСС,
- председава састанцима
- води и усмерава дискусије и обезбеђује неометан ток састанка,
- учествује на конференцијама за штампу поводом питања која
су расправљана на комисији.
Председник може да ограничи време за дискусије, као и да предузме друге мере у циљу обезбеђивања неометаног тока састанка.
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V - АДМИНИСТРАЦИЈА ФСС ЗАДУЖЕНА ЗА РАД КОМИСИЈА
Члан 29.
Генерални секретар ФСС, својим актом одређује особе запослене у ФСС задужене за рад појединих комисија.
Особе из става 1. овог члана одговорне су за следеће:
- припрему и организацију седница комисија,
- слање позива за седнице,
- припрему и слање материјала за седнице, укључујући и дневни ред,
- договор са председником комисије пре одржавања седнице,
- вођење ажурних података везаних за чланове комисије,
- вођење записника са седница комисије,
- израду одлука и других аката и њихово уредно достављање
странама у поступку,
- вођење уредне документације везане за рад комисије и чување свих релевантних докумената у складу са одредбама Правилника о канцеларијском пословању и чувању архивске грађе,
- контакте са свим члановима комисије и давање релевантних
података везаних за рад комисије,
- израду путних налога за чланове комисије који живе ван Београда и исплату накнада за дневнице и путне трошкове
- обављање и других послова везаних за рад комисија по налогу генералног секретара ФСС.
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Члан 30.
Администрација ФСС (надлежни радник), дужна је да сачини
записник са седнице најкасније у року од 5 (пет) дана од дана одржавања седнице и да исти достави председнику комисије на евентуалну корекцију.
Записник са седнице обавезно садржи следеће елементе:
- датум, место и време одржавања седнице
- присутни чланови комисије и други позвани на седницу, уз
навођење одсутних чланова,
- усвојени дневни ред,
- дискусије и коментари присутних, који су од значаја за доношење одлуке-закључка,
- тачан опис донете одлуке-закључка, са навођењем резултата гласања,
- навођење задужених особа за спровођење одређених задатака, са роковима извршења,
- време завршетка седнице,
- потписи председника комисије и записничара.
Одлуке које су усвојене на седници комисије достављају се заинтересованим странама у року од 5 (пет) дана дана одржавања
седнице.
У хитним случајевима, када су закључци и друге одлуке комисије, важне за рад других органа и тела ФСС, исти се одмах доста-
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вљају генералном секретару ФСС, уз предходни потпис председника комисије.
Председник комисије, одмах по завршетку седнице, усмено обавештава генералног секретара о резултатима рада комисије на тој
седници.
Потписани записник са седнице доставља се генералном секретару-заменику генералног секретара и архиви Савеза, а један примерак чува радник задужен за рад комисије.
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу ФСС „Фудбал“.
Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о надлежностима и раду комисија и других тела Извршног одбора
Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни
број I/2009).
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