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

П Р А В И Л Н И К
О РАДУ СА ПОСРЕДНИЦИМА
I -ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овaj Правилник садржи минимум стандарда/услова који сваки
национални савез треба да примењује на националном нивоу а везано за рад са посредницима.
Члан 2.
Под посредником у смислу овог Правилника, подразумева се
домаће физичко или правно лице које за накнаду или без накнаде
заступа играче и/или клубове у преговорима, са циљем да закључи
уговор о раду или заступа клубове у преговорима са циљем закључења уговора о трансферу.
Члан 3.
Одредбе овог Правилника односе се нa ангажовање посредникa
од стране играча и клубова:
а) ради закључења уговора о раду између играча и клубова
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б) ради закључења уговора трансферу између два клуба
Члан 4.
Играчи и клубови имају право да ангажују услуге домаћег посредника када закључују уговор о раду и/или уговор о трансферу.
Члан 5.
Приликом одабира и ангажовања посредника, играчи и клубови
ће се понашати уз дужну пажњу. Под дужном пажњом се подразумева да ће играчи и клубови обезбедити да посредници потпишу релевантну изјаву посредника и уговор о заступању закључен између
две стране.
Члан 6.
Кад год је посредник укључен у трансакцију он мора да буде регистрован у складу са одредбама овог Правилника.
Члан 7.
Ангажовање службених лица, како је дефинисано у тачки 11.
одељка „Дефиниције“ Статута ФИФА, као посредника од стране играча и клубова, је забрањено.
Тачка 11. одељка „Дефиниције“ Статута ФИФА службена лица
дефинише као: сваки члан борда, комисије, судија или помоћни судија, селектор, тренер и остала лица одговорна за стручна, медицинска или административна питања у ФИФА, конфедерацији, саве-
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зу, лиги или клубу, као и сва друга лица обавезна да поштују Статут
ФИФА осим играча.
II - РЕГИСТРАЦИЈА ПОСРЕДНИКА
Члан 8.
Играчи и клубови који ангажују услуге посредника према члану
4. овог Правилника, дужни су да ФС Србије доставе изјаву посредника, предвиђену анексима 1. и 2. Правилника ФИФА о раду са посредницима.
Члан 9.
Играч који је ангажовао услуге посредника према члану 3. а).
овог Правилника, мора да достави ФС Србије изјаву посредника,
као и доказ да посредник, физичко лице има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији Републике Србије, односно да је посредник, правно лице, регистован на територији Републике Србије.
Члан 10.
Клуб који је ангажовао услуге посредника према члану 3. б.) овог
Правилника, мора да достави ФС Србије изјаву посредника, као и
доказ да посредник, физичко лице има држављанство Републике
Србије и пребивалиште на територији Републике Србије, односно
да је посредник, правно лице, регистован на територији Републике
Србије.
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Члан 11.
Напред наведене активности од стране играча и клубова, морају
да се изврше сваки пут када се врши ангажовање услуга посредника
од стране играча и клубова.
Члан 12.
Поступак регистрације посредника, као физичких лица, почиње
подношењем следећих докумената:
Декларација о посредовању на основу анекса 1. Правилника о
раду са посредницима
Члан 13.
Поступак регистрације посредника, као правних лица, почиње
подношењем следећих докумената:
Декларација о посредовању на основу анекса 2. Правилника о
раду са посредницима
Члан 14.
Послове у вези са регистрацијом посредника, као и свим свим
осталим пословима везаним за права и обавезе посредника, играча
и клубова који користе услуге посредника обавља Комисија за рад
са посредницима (у даљем тексту: Комисија).
Комисију бира Извршни одбор ФС Србије, а састоји се од председника и два члана.
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У саставу Комисије обавезно се морају изабрати један дипломирани економиста и један дипломирани правник.
Рад Комисије је дефинисан Пословником о раду Комисије за рад
са посредницима.

III - УГОВОР О ЗАСТУПАЊУ
Члан 15.
Клубови и играчи су дужни да у уговору о заступању дефинишу природу правних односа које имају са својим посредницима, односно да ли пословне активности посредника значе пружање услуга, саветовање, запошљавање или неки други правни однос.
Члан 16.
Уговор о заступању мора да као минимум садржи следеће: имена страна, врста и обим услуга, трајање правног односа не дужег од
2 (две) године, накнада за посредника, опште услове плаћања, датум завршетка, одредбе раскида, потпис уговорних страна и уговарање надлежности органа који ће решавати спорове. Уговор о заступању мора бити оверен у складу са законом.
Ако је играч малолетан, оба родитеља односно стратељ играча
ће такође потписати Уговор о заступању, односно Уговор о заступању треба да буде потписан у складу с националним законима
земље у којој играч има пребивалиште.
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Члан 17.
Играч и клуб који закључе уговор о заступању морају да исти
депонују у ФС Србије приликом регистрације посредника.
IV - ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ
Члан 18.
Играчи и клубови дужни су да Комисији доставе све информације о свим договореним накнадама или другим врстама плаћања
која су извршена или ће бити извршена у корист посредника.
Осим тога, играчи и клубови ће на захтев Комисије свим надлежним органима лига, савеза, конфедерација и ФИФА открити све уговоре, споразуме, документацију или било које друге информације
везане за посреднике. Играчи и клубови ће посебно постићи споразуме са посредницима како би осигурали да нема препрека за откривање горе наведених информација и докумената.
Члан 19.
Комисија је дужна да министарству надлежном за област спорта
достави сваку регистрацију Уговора о заступању и то у року од 15
(петнаест) дана од дана регистрације истог.
Комисија ће на крају марта месеца сваке календарске године на
званичном сајту ФС Србије објавити имена свих посредника које су
регистровани, као и појединачне трансакције у којима су они учествовали.
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Осим тога, Комисија ће такође објавити укупан износ свих накнада или износа стварно исплаћених посредницима од стране играча
и клубова.
Износи које ће се објавити представљаће консолидоване укупне
износе за све играче, као и консолидоване укупне износе за клубове
појединачно по клубу.
Члан 20.
Комисија може да играчима и клубовима пружи на располагање
сваку информацију у вези са трансакцијама за које је установљено
да су кршење одредби овог Правилника, а које могу бити од значаја
за такву врсту нерегуларности.
V - ПЛАЋАЊЕ ПОСРЕДНИЦИМА
Члан 21.
Износ накнаде која се плаћа посреднику који је ангажован да
заступа у име играча обрачунаваће се на основу основних бруто
прихода играча током комплетног трајања уговора.
Члан 22.
Клубови који ангажују услуге посредника дужни су да посреднику
исплате накнаду у паушалном износу, уговореном пре закључења
конкретне трансакције. Ако се постигне сагласност, таква се накнада
може исплатити и у ратама.
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Члан 23.
У складу са императивним одредбама, националним и међународним законодавством играчи и клубови се обавезују да примењују
следеће одредбе приликом плаћања посредницима:
- укупан износ накнаде по трансакцији за посредника који су
ангажовани да иступају у име играча не сме да прелази осам посто
(8%) играчевог основног бруто прихода за читаво време трајање
уговора о раду.
- укупан износ накнаде по трансакцији за посредника који су ангажовани да иступају у име клуба у циљу закључења уговора о раду
са играчем не сме да прелази осам посто (8%) играчевог евентуалног основног бруто прихода за читаво период трајања релевантног
уговора о раду.
- укупан износ накнаде по трансакцији за посредника који је ангажован да иступа у име клуба приликом закључења уговора о
трансферу, не сме да прелази осам посто (8%) евентуалне накнаде
за трансфер плаћене по основу таквог трансфера играча.
Члан 24.
Клубови ће осигурати да се исплате од стране једног клуба другом клубу у вези са трансфером, као што су накнада за трансфер,
накнада за тренирање или доприноси солидарности, не исплаћују
посредницима, а такође да посредници не извршавају таква плаћања.
Уступање потраживања је такође забрањено.
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Члан 25.
Свако плаћање услуга посредника вршиће искључиво клијент
посредника у корист посредника.
Након закључења трансакције, а у случају да се клуб сагласи,
играч може дати своју писану сагласност да клуб исплати посредника у његово име. Плаћање у име играча мора да буде у складу с
условима плаћања договореним између играча и посредника.
Члан 26.
Службеним лицима, за које је дефиниција дата у тачки 11.
одељка „Дефиниције“ Статута ФИФА и члану 6. овог Правилника,
забрањено је да добијају било какву исплату од посредника, целокупно, или дела накнада која се плаћа том посреднику у тој трансакцији. Свако службено лице које не поступи у складу са напред наведеним биће подвргнуто дисциплинским санкцијама.
Играчима и клубовима који ангажују услуге посредника приликом преговора о уговору о раду и/или уговору о трансферу, забрањено је да изврше било каква плаћања према том посреднику ако је
играч о коме је реч малолетник, према дефиницији у тачки 11.
одељка Правилника ФИФА о статусу и трансферу играча - „Дефиниције“.
VI - СУКОБ ИНТЕРЕСА
Члан 27.
Пре него што ангажују услуге посредника, играчи и клубови ће
учинити све да обезбеде да не постоји сукоба интереса, нити да
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постоји вероватноћа да ће се појавити сукоб интереса, било за играче и/или клубове било за посреднике.
Члан 28.
Сматраће се да не постоји сукоб интереса ако посредник написмено обелодани постојећи или потенцијални сукоб интереса који би
могао имати са једном од страна укљученим у предметни посао, у
вези са трансакцијом, уговором о заступању или заједничким интересима и ако посредник пре почетка преговора прибави изричиту
писану сагласност свих осталих заинтересованих страна.
Члан 29.
Ако играч и клуб желе да ангажују истог посредника за исту трансакцију према условима утврђеним у члану 26, играч и клуб даће
свој изричит писмени пристанак пре почетка преговора и потврдиће
написмено која страна (играч или клуб) ће исплатити накнаду посреднику. Стране ће обавестити Комисију о сваком другом таквом
уговору/споразуму и у складу са тим доставити све напред наведене
документе у оквиру поцеса регистровања.
VII - СПОРОВИ
Члан 30.
У случају спорова између играча са једнe стране и посредника,
односно клуба са једне стране и посредника, надлежан ће бити редован суд или арбитража које уговоре обе стране, како на националном, тако и на интернационалном нивоу.
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За напред наведене спорове није дозвољено уговарати надлежност органа ФС Србије или ФИФА.
VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
За непоштовање одредби овог Правилника, дисциплинске мере
могу изрицати надлежни органи ФС Србије (национални спорови)
или надлежни органи ФИФА (међународни спорови).
Члан 32.
Дисциплински поступак може бити покренут на основу пријаве
Комисије, играча или клуба.
Дисциплински поступак воде надлежни органи тј. у првом степену Дисциплинска комисија ФС Србије а у другом степену Комисија
за жалбе ФС Србије.
Одлука другостепеног органа – Комисије за жалбе ФС Србије је
коначна.
Члан 33.
На ток поступка из члана 32. овог Правилника примењују се процедурална и друга правила утврђена у Дисциплинском правилнику
ФС Србије.
Члан 34.
ФС Србије ће о свим изреченим дисциплинским санкцијама
обавестити надлежне органе ФИФА.
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IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду са посредницима (Службени лист ФСС „Фудбал“, број
23/2015 и ванредни број 10/2016).
Члан 36.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р.
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Анекс 1

Изјава посредника (физичко лице)

Име (на):______________________________________________
Презиме (на):__________________________________________
Датум рођења__________________________________________
Држављанство (једно или више):__________________________
Пуна стална адреса (укљ. број телефона/факса и електронску
адресу (е-маил):
Ја_________________________________________________
(Име(на), презиме(на) посредника)

ОВИМ ДАЈЕМ СЛЕДЕЋУ ИЗЈАВУ:
1.Обавезујем се да ћу, приликом обављања посредничког посла,
поштовати све императивне одредбе важећих националних и међународних закона, укључујући нарочито одредбе које се односе на
запошљавање. Поред тога, сагласан сам да ћу се придржавати статута и правилника савеза и конфедерација, као и Статута и правилника ФИФА приликом обављања послова у својству посредника.
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2.Изјављујем да тренутно нисам на функцији службеног лица
(званичника) у смислу тачке 11. одељка „Дефиниције“ Статута ФИФА, нити ћу обављати такву функцију у скоријој будућности.
3.Изјављујем да имам беспрекорну репутацију, а нарочито потврђујем да никада нисам осуђиван за финансијска кривична дела,
нити за кривична дела због насилничког понашања.
4.Изјављујем да немам уговорни однос са лигама, савезима,
конфедерацијама или ФИФА-ом који би могао да доведе до потенцијалног сукоба интереса. У случају недоумице, биће обелодањен
сваки релевантан уговор. Такође прихватам да ми је забрањено да
директно или индиректно наговештавам да постоје такви уговорни
односи са лигама, савезима, конфедерацијама или ФИФА-ом у вези
са пословима које обављам у својству посредника.
5.Изјављујем да, сходно члану 7. став 4. Правилника ФИФА о
раду са посредницима, нећу прихватати никаква плаћања која један
клуб врши у корист другог клуба у вези са трансфером, као што су
накнада за трансфер, накнада за обуку и развој изграча или солидарне накнаде.
6.Изјављујем да, сходно члану 7. став 8. Правилника ФИФА о
раду са посредницима, нећу прихватати никаква плаћања од било
којег лица ако се ради о малолетном играчу у смислу дефиниције из
тачке 11. одељка „Дефиниције“ из Правилнка о статусу и трансферу
играча.
7.Изјављујем да нећу учествовати, било директно било индиректно, у клађењу, коцкању, лутријама и сличним догађајима или
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трансакцијама у вези са фудбалским утакмицама, нити ћу на други
начин имати везе са напред наведеним. Потврђујем да ми је
забрањено да имам уделе, било активно било пасивно, у компанијама, концернима, организацијама итд. које промовишу, уговарају, организују или воде такве догађаје или послове.
8.Сагласан сам да, у складу са чланом 6. став 1. Правилника
ФИФА о раду са посредницима, савез прибави све податке о сваком
плаћању било које врсте које клуб или играч изврше у моју корист
за моје посредничке услуге.
9.Сагласан сам да, сходно члану 6. став 1. Правилника ФИФА о
раду са посредницима, лиге, савези, конфедерације или ФИФА прибаве, уколико је потребно у циљу спровођења њихових истрага, све
уговоре, споразуме и осталу документацију у вези са обављањем
мог посла у својству посредника. Исто тако, сагласан сам да наведени органи такође могу да прибаве сву осталу релевантну документацију од било којег лица које је саветник или које помаже или
активно учествује у преговорима за које сам ја одговоран.
10.Сагласан сам да, сходно члану 6. став 3. Правилника ФИФА
о раду са посредницима, надлежни савез може да располаже свим
подацима и да их обрађује ради њиховог објављивања.
11.Сагласан са да, у складу са чланом 9. став 2. Правилника
ФИФА о раду са посредницима, надлежни савез може да објави
појединости о свакој дисциплинској казни која је изречена против
мене и да о томе обавести ФИФА-у.
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12.У потпуности сам упознат и сагласан да ће ова изјава бити
стављена на располагање члановима надлежних тела одговарајућег
савеза.
13.Напомене и примедбе које могу бити од потенцијалног значаја:
Ову изјаву дајем у доброј намери, а њена истинитост заснива се
на подацима и материјалима којима тренутно располажем, те овим
прихватам да надлежни савез има право да обави све неопходне
провере ради потврде веродостојности података садржаних у овој
изјави. Такође потврђујем да ћу након давања ове изјаве у случају
промене било којег од наведених података о томе одмах обавестити
надлежни савез.
____________________ _______________________
(Место и датум)

(Потпис)
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Анекс 2
Изјава посредника (правно лице)
Назив

привредног

друштва

(правно

лице/субје

кт):______________________________________________________
_________________________________________________________
Адреса привредног друштва (укључујући број телефона/факса,
ел е к т р о н с к у

адресу

и

веб -

са

јт):_______________________________________________________
_________________________________________________________
У даљем тексту: друштво
Име(на) и презиме(на) лица које има прописно овлашћење да
заступа

наведено

друштво

(правно

лице/субје

кт):______________________________________________________
_________________________________________________________
(НАПОМЕНА: сваки појединац који иступа у име друштва мора
да попуни засебну Изјаву посредника)
Ја_________________________________________________
(Име(на), презиме(на) физичких лица која заступају правно лице/субјект)
Прописно овлашћен да заступам друштво ОВИМ ИЗЈАВЉУЈЕМ
СЛЕДЕЋЕ:
1.Изјављујем да ћемо и друштво које заступам и ја лично, приликом обављања посредничког посла, поштовати све императивне
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одредбе важећих националних и међународних закона, укључујући
нарочито одредбе које се односе на запошљавање. Поред тога,
изјављујем да смо и друштво које заступам и ја лично сагласни да
поштујемо статуте и правилнике савеза и конфедерација, као и Статут и правилнике ФИФА приликом обављања послова у својству
посредника.
2.Изјављујем да тренутно нисам на функцији службеног лица
(званичника) у смислу тачке 11. одељка „Дефиниције“ Статута ФИФА, нити ћу обављати такву функцију у скоријој будућности.
3.Изјављујем да имам беспрекорну репутацију, а нарочито потврђујем да никада нисам осуђиван за финансијска кривична дела,
нити за кривична дела због насилничког понашања.
4.Изјављујем да ни друштво које заступам, ни ја лично немамо
уговорни однос са лигама, савезима, конфедерацијама или ФИФАом који би могао да доведе до потенцијалног сукоба интереса. У
случају недоумице, биће обелодањен сваки релевантан уговор. Такође потврђујем да је друштву забрањено да директно или индиректно наговештава да постоје такви уговорни односи са лигама,
савезима, конфедерацијама или ФИФА-ом у вези са посредничким
пословима које друштво обавља.
5.Изјављујем да, сходно члану 7. став 4. Правилника ФИФА о
раду са посредницима, ни друштво које заступам, ни ја лично нећемо прихватати никаква плаћања која један клуб врши у корист другог
клуба у вези са трансфером, као што су накнада за трансфер, накнада за обуку и развој изграча или солидарне накнаде.
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6.Изјављујем да, сходно члану 7. став 8. Правилника ФИФА о
раду са посредницима, ни друштво које заступам, ни ја лично нећемо прихватати никаква плаћања од било којег лица ако се ради о
малолетном играчу у смислу дефиниције из тачке 11. одељка „Дефиниције“ из Правилнка о статусу и трансферу играча.
7.Изјављујем да ни друштво које заступам, ни ја лично нећемо
учествовати, било директно било индиректно, у клађењу, коцкању,
лутријама и сличним догађајима или трансакцијама у вези са
фудбалским утакмицама, нити ћемо на други начин имати везе са
напред наведеним. Потврђујем да је друштву које заступам и мени
лично забрањено да имамо уделе, било активно било пасивно, у
компанијама, концернима, организацијама итд. које промовишу, уговарају, организују или воде такве догађаје или послове.
8.У име друштва које заступам, сагласан сам да, у складу са
чланом 6. став 1. Правилника ФИФА о раду са посредницима, савез
прибави све податке о сваком плаћању било које врсте које клуб или
играч изврше у корист друштва по основу пружања посредничких
услуга од стране друштва.
9.У име друштва које заступам, сагласан сам да, сходно члану 6.
став 1. Правилника ФИФА о раду са посредницима, лиге, савези,
конфедерације или ФИФА прибаве, уколико је потребно у циљу
спровођења истрага, све уговоре, споразуме и осталу документацију у вези са обављањем посредничких послова од стране друштва.
Исто тако, сагласан сам да наведени органи такође могу да прибаве
сву осталу релевантну документацију од било којег лица које је са-
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ветник или које помаже или активно учествује у преговорима за које
је одговорно друштво које заступам.
10.У име друштва које заступам, сагласан сам да, сходно члану
6. став 3. Правилника ФИФА о раду са посредницима, надлежни
савез може да располаже свих подацима и да их обрађује ради њиховог објављивања.
11.У име друштва које заступам, сагласан са да, у складу са чланом 9. став 2. Правилника ФИФА о раду са посредницима, надлежни
савез може да објави појединости о свакој дисциплинској казни изреченој против друштва које заступам и да о томе обавести ФИФА-у.
12.У потпуности сам упознат и сагласан да ће ова изјава бити
стављена на располагање члановима надлежних тела одговарајућег
савеза.
13.Напомене и примедбе које могу бити од потенцијалног значаја:
Ову изјаву дајем у доброј намери, а њена истинитост заснива се
на подацима и материјалима којима тренутно располажем, те овим
прихватам да надлежни савез има право да обави све неопходне
провере ради потврде веродостојности података садржаних у овој
изјави. Такође потврђујем да ћу након давања ове изјаве у случају
промене било којег од наведених података о томе одмах обавестити
надлежни савез.
________________
(Место и датум)

_________________________
(Потпис)

