
 
  На основу члана 49. Статута Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС "Фудбал", број 2/2007), Одбор за хитна питања ФС 
Србије, на седници одржаној 6.06.2007.године, донео је 
 

П Р А В И Л Н И К 
О МЕЂУНАРОДНИМ ПОСЛОВИМА 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  Овим правилником уређују се питања која се односе на 
међународне послове и делатност Фудбалског савеза Србије (у 
даљем тексту ФСС), односи у вези са фудбалским репрезентацијама 
Србије и  рад Комисије за међународне послове и др. 
 

Члан 2. 
  Међународни послови у ФСС врше се на основу 
принципа утврђених од стране Скупштине, Извршног одбора и 
Комисије за међународне послове ФСС, на основу одредаба овог 
правилника, као и начела и правила утврђених у одговарајућим 
прописима ФИФА и УЕФА. 
 
II - ФУДБАЛСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ  
 

Члан 3. 
  Фудбалске репрезентације Србије  формира и води 
ФСС. 
  Директори репрезентација, на основу договора са 
селекторима репрезентативних селекција, достављају генералном 
секретару ФСС предлог активности појединих репрезентативних 
селекција за наредну годину. Овај предлог се, по могућности, 
доставља до краја текуће године. 
  Извршни одбор ФСС, уз претходно мишљење Стручног 
одбора, Комисије за међународне послове, генералног секретара 
ФСС и директора репрезентација, одлучује о учешћу разних 
репрезентативних селекција на званичним такмичењима у 
организацији ФИФА, УЕФА и осталих међународних фудбалских 
организација, као и на међународним турнирима и утакмицама. 
 

              Члан 4. 
  Када репрезентативне селекције наступају на 
утакмицама у иностранству, у делегацији ФСС се налазе чланови 
вођства пута, стручни штаб и играчи. 
  Вођство пута репрезентације сарађује са стручним 
штабом репрезентације, води бригу о свим потребама играча, 
остварује контакте са представницима репрезентације домаћина, 
контактира са представницима медија и дипломатским 
представништвима Републике Србије. 
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  Све активности вођства пута репрезентације и других 
чланова делегације води и координира шеф делегације ФСС. 
 
 

Члан 5. 
  Вођство пута репрезентације се одређује у складу са 
репрезентативном селекцијом, значајем и врстом  утакмице, 
односно такмичења. 
  Вођство пута и шефа делегације за службене и 
пријатељске утакмице за све репрезентативне селекције одређује 
генерални секретар ФСС уз претходне консултације са 
председником ФСС и председником Комисије за међународне 
послове. Када су у питању утакмице селекција млађих категорија 
играча, односно женског фудбала и футсала, генерални секретар 
ФСС врши консултације са председницима Омладинске комисије, 
Комисије за женски фудбал и Комисије за футсал. 
 

Члан 6. 
  На утакмицама "А" и младе репрезентације у 
иностранству, чланови вођства пута бирају се првенствено из 
редова председника, потпредседника и чланова Извршног одбора 
ФСС и Комисије за међународне послове ФСС.  

На утакмицама осталих репрезентативних селекција у 
иностранству, поред фудбалских радника из става 1. овог члана, у 
вођство пута се одређују и председници и чланови одговарајућих 
органа ФСС. 

Најкасније у року од десет дана по повратку у земљу, 
шеф делегације подноси писмени извештај. Извештај се достављаја 
Комисији за међународне послове и генералном секретару ФСС. 
 

Члан 7. 
  Вођство репрезентације за најзначајнија такмичења у 
организацији ФИФА, УЕФА и МОК-а (завршнице светских и 
европских првенстава и олимпијских игара), одређује Извршни 
одбор ФСС на предлог  председника ФСС и генералног секретара 
ФСС. 
 

Члан 8. 
  Председник и генерални секретар ФСС (за утакмице из 
члана 5.), односно Извршни одбор ФСС (за утакмице из члана 7.), 
могу донети одлуку да се на ове утакмице могу позвати гости ФСС 
(бивши репрезентативци, заслужни фудбалски радници, чланови 
органа ФСС, представници клубова и фудбалских савеза, спонзори, 
представници средстава информисања и сл.). 
 
        Члан 9. 
  Представници ФСС по одобрењу генералног секретара 
могу учествовати на међународним скуповима (семинари, радни 
састанци и сл.), о чему су су дужни да поднесу писмени извештај  у 
року од  десет дана по повратку са скупа. 
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III- КОМИСИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВЕ 
 

Члан 10. 
  Комисија за међународне послове је орган Извршног 
одбора ФСС задужен за развој и унапређење међународних односа 
и послова  ФСС. 
  Председника, потпредседника и чланове Комисије за 
међународне послове бира и разрешава дужности Извршни одбор 
ФСС.   
    
  Чланови Комисије бирају се на период од четири 
године, односно у складу са мандатом свих изабраних органа ФСС. 
 

Члан 11. 
Комисија за међународне послове стално прати 

кретања и дешавања на међународној фудбалској сцени, а 
нарочито делатности ФИФА и УЕФА и предлаже Извршном одбору и 
генералном секретару ФСС одговарајуће активности на том плану. 

Комисија за међународне послове предлаже и 
одговарајуће билатералне сусрете са представницима других 
националних савеза. 
 

Члан 12. 
  На основу позива организатора, на међународним 
службеним скуповима на тему фудбала присуствоваће председник 
чланови Комисије или друго лице које одреди генерални секретар 
ФСС. 
  Чланови Комисије и  други представници ФСС на 
међународним скуповима могу остваривати пословне контакте у 
интересу ФСС. 
 

Члан 13. 
  Техничке и секретарске послове за Комисију врши 
Међународни сектор ФСС, који има обавезу да на основу одобрења 
генералног секретара председника Комисије обавештава о важнијим 
материјалима са међународном проблематиком који су пристигли у 
Сектор и који су буду од интереса за рад Комисије. 
 
 
IV - ПРОТОКОЛАРНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ 
        ПРИЈЕМА ГОСТИЈУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
 

Члан 14. 
  Приликом одигравања међународних утакмица у Србији 
или посета страних делегацијаФСС, генерални секретар и 
председник Комисије за међународне послове одређују 
представнике ФСС, који ће званично и у складу са протоколарним 
начелима на одговарајући начин бити домаћини представницима 
гостујућих репрезентација, званичним лицима ФИФА и УЕФА и 
страних делегација. 
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Члан 15. 

  Приликом пријема страних репрезентација и делегација 
примењиваће се упутства из одговарајућих докумената ФИФА и 
УЕФА, за организацију међународних утакмица. Нарочито ће се 
водити рачуна о: 
  - дочеку и испраћају гостију, 
  - трансферу и смештају гостију, 
  - организацији тренинга, 
  - припреми и организацији техничког састанка, 
  - припреми и организацији официјелног банкета, 
  - као и о свим осталим захтевима гостију који су 
уобичајени и који су засновани на реципроцитету. 
   
 
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
  Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о међународним пословима ("Збирка прописа ФС СЦГ", 
јун 2004.г.). 
 

Члан 17. 
  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу ФСС "Фудбал" 
 
 
        
                  ПРЕДСЕДНИК   
 

      мр Звездан ТЕРЗИЋ 
   
    
   
 


