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На основу члана 40. Закона о спорту (,,Службени гласник РС‘,
бр.10/16) и чл. 45. и 58. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни брoj 18/2016), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24. јануара 2017. године, донео је

О Д Л У К У
О ЕТИЧКOM КОДЕКСУ И СТАНДАРДИМА ПОНАШАЊА
ЧЛАНОВА УДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Фудбалски савез Србије (у даљем тексту: ФСС), као надлежни
национални грански спортски савез за фудбалски спорт у Србији,
има одговорност да очува интегритет, углед фудбала у Србији и задатак да онемогући и из ове спортске гране удаљи све незаконите,
неморалне, неетичке и неспортске врсте понашања и деловања
Овом oдлуком о етичком кодексу и стандардима понашања чланова Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: Кодекс) прописују
се најважније вредности понашања као и норме и етички принципи
за чланове Фудбалског савеза Србије, како у оквиру ФСС, тако и
према другим лицима и странама.
Сви чланови органа и професионалних инстутуција ФСС су дужни да поштују одредбе овог документа. Свако непоштовање одредаба овог докумената, санкционисаће се na основу одговарајућих
аката ФСС, а све у циљу заштите спортског, пословног и другог интегритета и угледа ФСС, укључујући и примену прописаних мера.
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Члан 2.
Кодекс обавезује и примењује се на све члановe органа и професионалних инстутуција ФСС да се понашају у складу са његовим
одредбама, обавезама и дужностима и његово поштовање представља услов за ступање на функцију и поседовање статуса сваког
члана у ФСС (професионалац, волонтер и др.).
Под појмом ,,чланови ФСС“ подразумевају се:
• носиоци функција,
• чланови Скупштине и Извршног одбора, као и других комисија и одбора ФСС
• службена лица (судије, посматрачи суђења, делегати, официри за безбедност и интегритет и др),
• стручни и технички руководиоци, тренери и лица која спроводе обуку, као и друга лица одговорна за техничка, медицинска и
административна питања у ФСС, територијалним савезима и клубовима,
• играчи,
• територијални савези,
• заједнице и удружења клубова,
• чланови органа фудбалских клубова,
• запослени у ФСС.
Члан 3.
Чланови ФСС из члана 2. овог кодекса дужни су да прихвате
следеће основне принципе деловања у оквиру фудбалске организације у Србији, и то:
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а) Интегритет и етичко понашање у свим приликама, јер је то
од највећег значаја за ФСС и његове прокламоване циљеве,
б) Поштовање и достојанство према свим другим члановима
ФСС, као и свим другим лицима, поштовање права приватности и
личних права и слобода сваког човека,
в) Нулта толеранција према дискриминацији и узнемиравању, што подразумева да чланови ФСС имају поштовање за различите културе и да су дужни да у свом деловању буду толерантни.
Забрањена је свака врста дискриминације због расе, народности, порекла, боје коже, националности, религије, пола, годишта,
језика, физичког изгледа, сексуалне оријентације, политичког става,
вербалног и физичког узмемиравања по било ком основу,
г) Фер плеј, који представља један од основних начела савременог спорта и који је дужан да се поштује у сваком тренутку и на сваком месту,
д) Поштовање закона, правилника и правила из осталих
прописа
ђ) Избегавање сукоба интереса
е) Транспарентност пословања и поштовање регулативе
ж) Друштвена одговорност и одговорност према друштвеној
заједници, што подразумева одговорност сваког члана ФСС према
друштвеној заједници и позитивним друштвеним променама.
з) Борба против дроге и допинговања
и) Нулта толеранција према корупцији
ј) Забрана клађења или манипулација, што подразумева
забрану учествовања у клађењу у вези са фудбалом, као и сваку
врсту противзаконитог утицаја на резултате.
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II – ОПШТА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
Члан 4.
Сви чланови ФСС су дужни да у било које време и на било ком
месту штите спортски и пословни углед, и етички интегритет ФСС,
ако је он у јавности злонамерно и на други начин нарушен. Од њих
се очекује да буду свесни значаја функција које обављају и обавеза
и одговорности које из њих произлазе. То захтева одговарајуће понашање и активности чланова организације на повећању јавног
разумевања делатности ФСС, његових надлежности и овлашћења.
Чланови ФСС су дужни да промовишу принципе и циљеве ФСС,
који су утемељени у Статуту и другим актима ФСС, а који се заснивају на одговарајућим актима ФИФА и УЕФА и да се уздржавају од
сваке активности која је у супротности са правилима прописаним
тим актима.
Сваки члан ФСС дужан је да промовише јавни интерес и интересе субјеката изван ФСС, као и да правилно промовише јавни интерес у сопственој организацији. Свако намерно промовисање непостојећег, лажног, злонамерног или искривљеног јавног интереса и
интереса субјеката изван ФСС сматраће се нарушавањем овог кодекса.
Нико од чланова ФСС не може себе ни ФСС представљати у
јавности у областима за које није надлежан и уколико за то од органа ФСС није добио одговарајуће овлашћењe. Свако другачије понашање у јавности сматраће се нарушавањем овог кодекса.
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Члан 5.
Чланови ФСС су дужни да се у обављању послова за ФСС
понашају морално и достојанствено, са угледом и интегритетом
који даје чланство у ФСС.
Функција која се обавља, односно положај у ФСС, не сме се злоупотребити и бити основ за промовисања личних интереса, циљева
и користи.
Члан 6.
Пре избора или постављања на одређене функије у ФСС, чланови ФСС су дужни да обавесте орган који их бира или поставља, о
евентуалној могућности сукоба интереса који би настао обављањем
те функције.
Приликом обављања дужности чланови ФСС ће избегавати било какву ситуацију којa би моглa да доведe до сукоба интереса, а
ако до њe дође дужни су да о томе одмах обавесте надлежни орган,
које ће донети одговарајућу одлуку по том питању.
Сукоб интереса настаје ако чланови ФСС имају приватни интерес, или ако постоји могућност да остваре приватни интерес, а који
би могao да умањи њихове способности да службену дужност обављају на независан и законит начин. Под приватним интересом
подразумева се стицање било какве личне погодности или привилегије за члана ФСС, његову породицу, рођаке, пријатеље и сл.
Званичници не могу да обављају своју дужност у случајевима
постојећег или могућег сукоба интереса. Сваки такав сукоб интереса треба одмах пријавити организацији за коју то лице обавља своје
дужности.
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Члан 7.
Током деловања у ФСС чланови ФСС су дужни да се понашају
аполитично, у обављању својe функцијe не смеју износити своје политичке ставове или деловати у оставривању циљева неке политичке партије.
Члан 8.
Чланови ФСС својим деловањем не смеју да нарушавају
достојанство и интегритет других лица и институција и да испољавају било какав облик дискриминације на рачун етничког, социјалног,
расног, културног, језичког и верског порекла или пола другог лица.
Приликом обављања својих дужности чланови ФСС ће се старати о томе да лична права особа са којима ступају у контакт, односно
са којима раде буду поштована и заштићена.
Свака врста узнемиравања је забрањена, а под тиме се подразумева систематско, злонамерно понашање, са намером да се изолује
или изопшти неко лице чиме се вређа и нарушава достојанство тог
лица.
Члан 9.
Приликом обављања својих дужности чланови ФСС су дужни да
воде рачуна о заштити тајности података који су од значаја за ФСС.
Обавеза поштовања тајности траје и после прекида својства лица из
члана 2. овог кодекса.
Поверљиви подаци и друге информације биће доступни јавности
само на основу писаног одобрења и сагласности надлежних органа
ФСС.

БРОЈ 4

ФУДБАЛ, 25.01.2017.

СТРАНА 63

Члан 10.
Лицима на које се овај кодекс односи, забрањено је фалсификовање докумената и коришћење истих.
Члан 11.
Члановима ФСС није дозвољено да од треће стране примају
поклоне и остале погодности које прелазе вредност пригодног поклона. У случају сумње, да поклон не представља пригодан поклон
или протоколарни поклон, поклон се мора на учтив начин одбити.
Под пригодним или протоколарним поклоном се сматра добро вредности до 100 евра у динарској противвредности.
Прихватање поклона у новчаном износу апсолутно је недозвољено.
Чланови ФСС у пригодним ситуацијама (протокол и сл.), могу
давати протоколарне поклоне трећим странама у складу са расположивим асортиманом ФСС за ту намену, као и у складу са принципом да поклон представља пригодан поклон.
Члан 12.
Приликом присуства званичним скуповима или одласку на службена путовања, чланови ФСС не могу водити на пут чланове своје
породице или партнере о трошку ФСС, уколико посебним актом то
није предвиђено.
Члан 13.
Чланови ФСС, а у складу са општим правним начелима и прописима, не смеју примати никакве врсте привилегија или погодности,
а које би им се понудиле у циљу да се подстакне повреда прописа
ФСС, рушења спортског и пословног угледа и норми понашања, а у
циљу остваривања личних интереса или интереса треће стране.
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Члановима ФСС је строго забрањено да обављају било какве
радње које се могу окарактерисати као примање и давање мита,
других привилегија и погодности, или као подстицање других да такве радње чине.
Забрањено је свако присвајање имовине ФСС, без обзира да ли
је то извршено директно или индиректно.
Члан 14.
Члановима ФСС је забрањено да уговарају провизију или обећавају провизију приликом преговарања о активностима из надлежности ФСС.
Члан 15.
Члановима ФСС је забрањено да учествују и организују (директно или преко других лица) клађење, коцкање, игре на срећу и друге
сличне трансакције, а које су повезане са одигравањем фудбалских
утакмица у организацији и надлежности ФСС.
Чланови ФСС кao и чланови њихове уже породице (супружник,
родитељи, деца, унуци, браћа и сестре, таст и ташта, свастика, пашеног, зет и снаја, као и сва друга лица са којима лице – члан ФСС
има однос сличан породичном односу, или са тим лицем живи у
заједници), не смеју да поседују акције, нити да имају било какав
облик власништва или удела у привредним друштвима и другим
правним лицима која организују и обављају послове клађења, коцкања као и организовања других игара на срећу, а које су повезанe
са одигравањем фудбалских утакмица у организацији и надлежности ФСС.
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III - ПОСЕБНА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ПРЕМА ДРУШТВЕНИМ
СУБЈЕКТИМА
Члан 16.
У комуникацији и поступању према спољашњем окружењу, чланови ФСС:
а) не смеју непотребно задржавати, нити скривати релевантне
информације, које је могуће представити јавности и обрнуто, које
долазе из спољашњег окружења, а значајне су за ФСС,
б) не смеју се нудити, ширити, нити примати у ФСС, непроверене
и обмањујуће информације за које постоје сазнања да могу изазвати
значајне последице,
г) не смеју се износити у јавност или преносити другима, без
сагласности и одобрења органа ФСС, информације са ознаком тајности, тј. са ознаком спортске, пословне, или службене тајне на
документу,
д) у односу према трећим лицима и институцијама мора се поступати професионално, непристрасно и пристојно,
ђ) у обављању приватних послова, не смеју користити ауторитет и легитимитет члана ФСС, односно функције или радног места у
ФСС,
е) приликом јавних наступа, а у својству члана ФСС, дужни су
да заступају званичне ставове ФСС, односно тела ФСС која су такве
ставове усвојили,
ж) су дужни да поштују акте ФСС (уговоре, споразуме и друга
акта) који ближе дефинишу принципе и не смеју склапати правне и
друге послове који би били у супротности са тим принципима.
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IV – ПОНАШАЊЕ ЧЛАНОВА ФСС ПРЕМА УНУТРАШЊЕМ
ОКРУЖЕЊУ
Члан 17.
У комуникацији и поступању унутар ФСС, чланови ФСС :
а) су дужни да чувају поверене надлежности, овлашћења и одговорности у циљу очувања професионалних вредности и постигнутих
резултата рада,
б) су дужни да искажу највиши ниво личних стандардa, моралних принципa, личног карактера, личног интегритета у оквиру својих
личних, спортских, пословних, професионалних и других могућности,
в) међусобни односи морају да се заснивати на узајамном поштовању, поверењу, сарадњи, поштовању туђег права на успех у
обављању послова и задатака са циљем напредовања у каријери,
г) не смеју једни друге ометати и спречавати у обављању службених дужности и обавезни су да буду колегијални једни према другима у делењу информација и помоћи у стручном раду,
д) дужни су да бране спортска начела и принцип „фер плеја“ и
да целокупном својом делатношћу промовишу такве вредности,
ђ) дужни су да поштују нормативна акта и друга правила понашања које прописује ФСС, законе који уређују рад и радне односе,
као и друге прописе, и у том смислу неће саветовати, или наводити
друге да нарушавају одредбе поменутих аката и норми.
е) су дужни да обавесте органе и руководство ФСС уколико уоче
активности које могу излазити из оквира дозвољених делатности.
ж) ће несебично преносити своја знања и искуства другим, нарочито млађим члановима организације у границама својих могућности и у границама својих спортских, пословних и стручних знања.
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з) не смеју да вређају, омаловажавају и потцењују интегритет
личности својих сарадника, колега и других чланова, као и њихових
квалификација, знања и способности.
и) ће се трудити да њиховa знања и вештинe буду максимално
имплементиране у збир знања и вештинe других чланова ФСС, ради
остваривања успешних резултата ФСС.

V – ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ У ЛИЧНОМ ПОНАШАЊУ
Члан 18.
Чланови ФСС неће дозволити да њихова лична, спортска, пословна и друга професионална знања и способности буду угрожени
или буду испод нивоа потребног за испуњавање обавеза у оквиру
својих спортских и радних компетенција, већ ће се стално стручно
усавршавати у циљу сопствене добробити и у циљу доприноса развоју ФСС.
Чланови ФСС се неће понашати према сопственим спортским,
пословним и професионалним обавезама на начин који руши њихов
углед и углед професије којом се баве.
Појединачна знања, квалификације, стручност и искуство део су
укупних способности појединаца и настојања ФСС да омогући дa
сваки запослени ради свог личног напредовања и општег интереса
подреди свој лични интерес општем интересу и интересима ФСС.
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VI – ПОНАШАЊЕ
ЧЛАНОВА
ФСС ПРЕМА РАДНИМ
ОБАВЕЗАМА МАТЕРИЈАЛНИМ И НЕМАТЕРИЈАЛНИМ ВРЕДНОСТИМА ФСС
Члан 19.
Чланови ФСС су дужни да савесно и марљиво извршавају своје
радне обавезе, остварујући заједничке циљеве, ради којих се
учлањују, запошљавају или преузимају одговарајуће обавезе у ФСС.
Свако другачије понашање чланова ФСС сматраће се грубим нарушавањем спортских, пословних и других радних обавеза, предвиђених у нормативним актима ФСС, уговором о раду и другим документима.
Чланови ФСС су дужни да се према материјалним и нематеријалним вредностима ФСС односе брижљиво и са пажњом доброг
домаћина. Свако понашање које угрожава или умањује опште материјалне вредности и баца сенку на нематеријалне вредности, које су
садржане у угледу и репутацији, сматраће се грубим нарушавањем
правила понашања чланова ФСС.
Највиши ниво односа чланова ФСС према спортским, пословним и другим радним обавезама, материјалним и нематеријалним
вредностима и добрима посматраће се као категорија лојалности
према ФСС.

VII – КОМИСИЈА ЗА ЕТИКУ
Члан 20.
У складу са одредбама Статута ФСС Комисија за етику је независно правно тело, које је одговорно за надгледање рада фудбалске организације, препознавањe и санкционисање нерегуларности и
негативних појава у фудбалском спорту на територији ФСС и има за
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циљ да фудбал заштити од свих неморалних, неетичких и неспортских појава, као и од нелегалног поступања и непримерене методологије рада.
Седиште етичке комисије је у Београду, Теразије бр. 35.
Члан 21.
Комисија за етику има право да решава све случајеве настале применом овог кодекса или било ког другог правилника или прописа ФСС.
Комисија за етику је надлежна да истражује и суди о понашању
свих лица на које се односи члан 2. овог кодекса.
Комисија за етику има право да прикупља све потребне чињенице, доказе и да доноси одлуке које се односе на сва лица на које
се Кодекс односи и онда када та лица не обављају своје дужности у
ФСС, ако се оцени да такво понашање може нарушити углед, интегритет и рад ФСС.
Члан 22.
Комисија за етику се састоји из два одељења:
- Одељења за истраге које спроводи истрагу и истражне радње
у циљу утврђивања чињеница и прикупљања доказа, и
- Одељења за одлучивање које спроводи поступак у циљу доношења одлука.
на.

Одељење за истраге у свом саставу има председника и два чла-

Одељење за одлучивање у свом саставу има председника, заменика преседника и три члана.
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Одељење за одлучивање ради у већу и може доносити одлуке
ако су присутна најмање три члана, већином гласова присутних чланова.
Члан 23.
Одељење за истраге има право да истражује евентуална кршења Етичког кодекса ФСС и то:
- по сопственој иницијативи,
- на основу информација добијених од УЕФА-е,
- по пријави члана ФСС,
- по пријави трећег лица, или
- по анонимној пријави.
Уколико Одељење за истраге оцени да нема случаја ,,prima
facie“ (на први увид), исти може да буде обустављен, тј. закључен и
неће бити прослеђен Одељењу за одлучивање.
Уколико се оцени да има основа за покретање поступка,
Одељење за истраге доноси одлуку о покретању поступка.
Члан 24.
Сва лица чланови ФСС која Етички кодекс обавезује дужна су да
обавесте истражно Одељење етичке комисије о сваком потенцијалном кршењу овог кодекса, а уколико то не учине и током поступка се
утврди да су имали сазнања и информације о евентуалном кршењу
Кодекса одговорна су исто као и лица која су прекршила Кодекс и
биће им изречена идентична санкција.
Уколико чланови ФСС које обавезује овај Кодекс на захтев
Одељења за истраге не желе да сарађују у утврђивању чињеница
конкретног случаја, или са умишљајем отежају или онемогуће да
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истрага дође до адекватних чињеница у вези са кршењем овог кодекса, председник Одељења за истраге може захтевати изрицање
дисциплинских мера и упутити захтев Дисциплинској комисији за
покретање дисциплинског поступка.
Члан 25.
Одељење за истраге обавештава генералног секретара ФСС да
је донета одлука о покретању поступка.
Странке у поступку биће обавештене о покретању поступка осим
у случајевима када би то могло да омета ток истраге, или ако би то
угрозило заштиту и сигурност учесника поступка.
Одељење за истраге обавља провере навода добијених информација и пријава, предузима неопходно испитивање, односно
истражне радње у циљу утврђивања чињеничног стања и прикупљања доказа.
У појединим случајевима, председник Одељења за истраге може ангажовати овлашћена правна лица, предузетнике или физичка
лица која поседују одговарајуће лиценце у складу са прописима
Републике Србије, да обаве обраду података, прикупљање чињеница и доказа. Ангажовање правних лица, предузетника и физичких
лица обавља се на основу и у оквирима уговора кога потписују председник Одељења за истраге и ангажована страна.
Члан 26.
По завршетку поступка пред Одељењем за истраге, оно сачињава извештај и прослеђује га Одељењу за одлучивање, уз пратећу
документацију. Председник или члан Одељења за истраге може
бити известилац о случају на рочишту заказаном од стране Одељења
за одлучивање.
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Одељење за истраге може у свом извештају дати предлог за
кажњавање, односно указати на обележја кршења етичког кодекса
које је учинио субјект против кога је покренут поступак.
Уколико Одељење за истраге током поступка утврди да није
дошло до кршења одредби Кодекса, доноси одлуку о обустављању
поступка. Одељење за истраге које је донело одлуку о обустављању
поступка, може поново отворити истрагу уколико се појаве нове
чињенице и нови докази, који могу да буду релевантни за поступак,
а које указују на кршење етичког кодекса.
Председник Одељења за истраге, уколико расположиве чињенице и докази указују да је дошло до очигледног кршења Кодекса од
стране чланова ФСС, а због могућности да поступак због процедуралних и других разлога до доношења правоснажне одлуке траје
дужи временски период, може да упути писани захтев председнику
Одељења за одлучивање да се изрекне привремена мера и да се
учесник, или учесници у поступку суспендују и да им се забрани
учествовање у било каквим активностима повезаним са фудбалом
све до окончања поступка, тј. до доношења правоснажне одлуке
Одељења за одлучивање.
Члан 27.
Одељење за одлучивање покреће поступак на основу извештаја
и докумената поднетих од стране Одељења за истраге и доноси
одлуку о конкретном случају.
Одељење за одлучивање може током поступка вратити предмет
Одељењу за истраге са захтевом за допуну извештаја и инструкцијама да се истрага прошири и на друге учеснике или да се поједине чињенице конкретног случаја детаљније испитају.
Председник Одељења за одлучивање, на захтев председника
Одељења за истраге може изрећи привремену меру и суспендовати
учеснике поступка и забранити им учествовање у било каквим активностима повезаним са фудбалом до окончања поступка.
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Председник Одељења за одлучивање има обавезу да у року од
три дана од подношења захтева, одлучи о достављеном захтеву за
изрицање привремене мере или да одбије захтев за изрицање привремене мере као неоснован.
Председник Одељења за одлучивање је обавезан да, када изрекне привремену меру, или када одбије захтев за изрицање, обавести о својој одлуци председника Одељења за истраге, странке на
које се привремена мера односи, као и органе ФСС који су ту меру
у обавези да спроведу.
Члан 28.
Чланови Комисије за етику морају бити апсолутно независне
особе, које не могу бити чланови ни једног другог тела ФСС и са
потребним знањем, искуством и квалификацијама (најмање висока
стручна спрема) за обављање ове функције. Председници одељења
и заменик председника Одељења за одлучивање морају бити дипломирани правници.
Одељење за истраге има председника и два члана, а Одељење
за одлучивање председника, заменика председника и три члана.
Уколико је председник било ког одељења спречен да обавља
дужност мења га заменик или члан комисије по овлашћењу председника одељења.
Мандат чланова Комисије за етику траје 4 (четири) године и могу
бити поново бирани, и то највише у три мандата.
Члан 29.
Административне и правне послове за потребе Комисије за етику обавља Стручна служба ФСС, а генерални секретар ФСС својим
актом именује секретара Комисије, који обавља административне и
правне послове по налогу председника одељења.
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Сва документа у вези са радом Комисије за етику чувају се најмање 10 (десет) година.
Члан 30.
Члан Комисије за етику дужан је да се сам изузме у свакој истрази, или сваком одлучивању, када дође до сазнања да постоји
озбиљан основ који доводи у питање у питање његову непристрасност у вези са конкретним случајем и о томе ће без одлагања обавестити председника одељења чији је члан.
Сва заинтересована лица - учесници у поступку, могу поднети
писани захтев за изузеће члана Комисије за етику када дођу до сазнања да постоји основ који доводи у питање његову непристрасност
у вези са конкретним случајем.
У захтеву за изузеће члана Комисије се мора навести разлог
због кога се тражи изузеће.
О тако поднетом захтеву одлучиће председник одговарајућег
одељења у року од три дана, посебном одлуком у форми решења
која се доставља подносиоцу захтева. Ако је предлог за изузеће
поднет против председника неког од одељења, о томе ће одлучити
остали чланови предметног одељења у року од седам дана.
Изузеће члана Комисије је обавезно ако постоје околности које
представљају разлог за изузеће судија у складу са прописима који у
Републици Србији уређују кривични поступак или парнични поступак.
Члан 31.
Чланови комисије дужни су да чувају тајност прикупљених података и информација до којих дођу током поступка пред Комисијом и
не могу давати било какве усмене или писане информације о току
поступка трећим лицима.

БРОЈ 4

ФУДБАЛ, 25.01.2017.

СТРАНА 75

Објављују се искључиво коначне одлуке Комисије, тј. Одељења
за одлучивање и то тек пошто су претходно уредно достављене
субјектима на које се односе.
Кршење обавезе чувања тајности података представља разлог
за разрешење члана Комисије.
Кршење обавезе чувања тајности података представља разлог
за разрешење члана Комисије.
Члан 32.
Чланови Комисије и стручне службе ФСС не могу сносити било
какву одговорност пред органима ФСС за своје службене радње у
вези са обављањем послова из делокруга Комисије, осим ако се
докаже да су са умишљајем поступали супротно одредбама ове одлуке и осталим прописима ФСС.

VIII – ПОСТУПАК ПРЕД КОМИСИЈОМ
Члан 33.
Странкама у поступку пред Комисијом сматрају се искључиво
лица из члана 2 овог кодекса против којих је покренут поступак у
вези кршење правила овог Кодекса или других правила прописаних
општим актима ФСС.
Члан 34.
Странка у поступку пред Комисијом има право да:
1) подробно и на језику који разуме буде обавештена о кршењу
прописа које му се ставља на терет, о природи и разлозима оптужбе,
као и да све што изјави може да буде коришћено као доказ у поступку;
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2) ништа не изјави, ускрати одговор на поједино питање, слободно изнесе своју одбрану, призна или не призна кривицу;
3) се брани сама или уз стручну помоћ браниоца ангажованог
писаним пуномоћјем које се обавезно подноси органу који води поступак;
4) његовом саслушању, коме може само добровољно да приступи, присуствује бранилац;
5) у најкраћем могућем року буде окончан поступак пред Комисијом и да о њеном случају буде одлучивано непристрасно, правично и у разумном року;
6) добије извештај Одељења за истраге како би на њега могла
да се изјасни;
7) јој се осигура довољно времена за припремање одбране;
8) разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ;
9) прикупља доказе за своју одбрану;
10)
се изјасни о свим чињеницама и доказима који је терете и да износи чињенице и доказе у своју корист, да испитује сведоке оптужбе и захтева да се, под истим условима као сведоци оптужбе, у његовом присуству испитају сведоци одбране;
11)
12)
дексом.

користи правна средства и правне лекове;
предузима друге радње када је то одређено овим ко-
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Члан 35.
Странке у поступку пред Комисијом, према свом нахођењу, ангажују правног заступника искључиво о свом трошку.
Члан 36.
Странка у поступку пред Комисијом има обавезу да:
1) се одазове на позив органа поступка;
2) обавести орган поступка о промени адресе пребивалишта
или боравишта, односно о намери да промени адресу пребивалишта или боравишта.
Када се странка која је уредно позвана не одазове позиву Комисије, уз непостојање оправданих разлога за њено одсуство, поступак ће бити настављен као да је странка присутна.
Члан 37.
Чланови ФСС су дужни да по захтеву Комисије сведоче о околностима и чињеницама од значаја за решавање конкретног случаја,
што може бити учињено у писаној форми или у форми усменог сведочења, а све у зависности од захтева председника надлежниог
одељења Комисије.
Члан 38.
Од дужности сведочења искључен је члан ФСС:
1) који би својим исказом повредило дужност чувања тајног податка, док надлежни орган, односно лице органа јавне власти не
опозове тајност податка или га не ослободи те дужности;
2) који би својим исказом повредило дужност чувања професионалне тајне (верски исповедник, адвокат, лекар и др.), осим ако је
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ослобођено те дужности посебним прописом или изјавом лица у
чију је корист установљено чување тајне;
3) лице које је правни заступник о ономе што му је оптужени као
свом правном заступнику поверио.
Изузетно од става 1. овог члана, Комисија може на предлог окривљеног или његовог правног заступника одлучити да испита лице
које је искључено од дужности сведочења.
Члан 39.
Од дужности сведочења ослобођено је:
1) лице са којим оптужени живи у браку, ванбрачној или другој
трајној заједници живота;
2) сродник окривљеног по крви у правој линији, у побочној линији до трећег степена закључно, као и сродник по тазбини до другог
степена закључно;
3) усвојеник и усвојитељ окривљеног.
Малолетно лице које, с обзиром на узраст и душевну развијеност, није способно да схвати значај права да је ослобођено од дужности сведочења, не може се испитати као сведок, осим ако то сам
оптужени захтева.
Орган поступка је дужан да лице из става 1. овог члана, пре испитивања или чим сазна за његов однос према окривљеном, упозори да не мора да сведочи. Упозорење и одговор се уносе у записник.
Лице које има основа да ускрати сведочење према једном од
оптужених, ослобођено је од дужности сведочења и према осталим
оптуженима, ако се његов исказ према природи ствари не може
ограничити само на остале окривљене.
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Члан 40.
Сведок ће се пре започињања давања исказа опоменути да је
дужан да говори истину и да не сме ништа да прећути, а затим ће се
упозорити на правне последице давања лажног исказа.
Сведок ће се упозорити и да није дужан да одговори на одређено
питање ако је вероватно да би тиме изложио себе тешкој срамоти,
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Ово упозорење
ће се унети у записник.
Сведок ће се затим питати за име и презиме, јединствени матични број грађана, име оца или мајке, пребивалиште, боравиште, место и годину рођења и његов однос са оптуженим. Сведок ће се
упозорити да је дужан да о промени адресе пребивалишта или боравишта обавести орган поступка.
Члан 41.
У поступку пред Комисијом су у службеној употреби српски језик
и ћирилично или латинично писмо, а други језици и писма у службеној употреби су у складу са Уставом и законом.
Странке, сведоци и друга лица која учествују у поступку имају
право да у току поступка употребљавају свој језик и писмо, а ако се
поступак не води на њиховом језику и ако, након поуке о праву на
превођење, не изјаве да знају језик на коме се поступак води и да се
одричу права на превођење, обезбедиће им се о њиховом трошку
превођење онога што они или други износе, као и превођење исправа и другог писаног доказног материјала. Превођење обавља преводилац.
Када би сведочење лица у поступку могло да угрози или доведе
у опасност живот сведока, или његове породице, или да доведе у
опасност друга њему блиска лица, председник Одељења за одлучивање може наложити да:
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- сведок не буде идентификован у присуству странке,
- да се не појави на саслушању,
- да све или одређене информације које би се могле искористити за идентификацију сведока буду издвојене и укључене у
посебан омот списа.
Ако услед свих околности случаја није расположив ни један други доказ осим могућности анонимног сведочења, председник
Одељења за истраге може захтевати да сведок буде испитан писаним путем уз присуство председника Одељења за одлучивање или
члана Одељења за одлучивање уз овлашћење председника тог
одељења.
Дисциплинске мере биће изречене према лицима која открију
индентитет анонимног сведока, или било коју информацију која би
се могла искористити за његову идентификацију.
Члан 42.
Терет доказивања оптужбе је на Одељењу за истраге.
Одељење за одлучивање изводи доказе на предлог Одељења
за истраге и странака.
Одељење за одлучивање може дати налог Одељењу за истраге
или странци да предложи допунске доказе или изузетно само одредити да се такви докази изведу, ако оцени да су изведени докази
противречни или нејасни и да је то неопходно да би се предмет доказивања свестрано расправио.
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Члан 43.
У поступку пред Комисијом могу се подносити следећи докази:
• писане исправе,
• писана и електронска документација,
• извештаји службених лица,
• изјаве странака,
• изјаве сведока,
• аудио и видео снимци,
• мишљење стручњака,
• налази и мишљења вештака,
• сваки други доказ дозвољен осталим прописима који је релевантан за конкретан случај.
Члан 44.
Одлуке одељења за одлучивање се не могу заснивати на доказима који су, непосредно или посредно, сами по себи или према
начину прибављања у супротности са Уставом, законима, или
општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним
међународним уговорима.
Одељење за одлучивање је дужно да непристрасно оцени изведене доказе и да на основу њих са једнаком пажњом утврди чињенице које терете или иду у корист странкама у поступку пред Комисијом.
Изведене доказе који су од значаја за доношење одлуке
Одељење за одлучивање оцењује по слободном судијском уверењу.
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Одељење за одлучивање може засновати одлуку коју донесе
само на чињеницама у чију је извесност уверено.
Члан 45.
Докази који су прибављени противно члану 39. став 1. ове Одлуке (незаконити докази) не могу бити коришћени у поступку пред Комисијом.
Незаконити докази се издвајају из списа, стављају у посебан
запечаћени омот и чувају код председника Одељења за истраге до
окончања поступка пред Комисијом, а након тога се уништавају и о
томе се саставља записник.
Члан 46.
Одлуке Комисије странкама се достављају препорученом поштом.
Одлуку потписује председник Одељења које је донело одлуку.
Свака одлука садржи:
- назив и састав одељења које је донело одлуку,
- имена странака,
- датум и место доношења одлуке,
- правни основ за доношење одлуке,
- кратак опис чињеница,
- изреку одлуке,
- образложење одлуке,
- поуку о правном леку,
- износ трошкова спора и на чији терет падају (ако су постојали).
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Члан 47.
		
Одлуке Комисије ступају на снагу даном достављања
странкама и потом се објављују у Службеном листу ФСС ,,Фудбал“.
Члан 48.
Рокови предвиђени овим кодексом не могу се продужити, осим
кад то Кодекс изричито дозвољава. Ако је у питању рок који је овим
кодексом одређен ради заштите права одбране и других процесних
права странака, тај рок се може скратити ако то захтева странка
писмено или усмено на записник пред органом поступка.
Рокови се рачунају на дане, месеце и године.
Дан кад је достављање или саопштење извршено, односно у
који пада догађај од када треба рачунати трајање рока, не урачунава се у рок, већ се за почетак рока узима први наредни дан. У један
дан рачуна се 24 часа, а месец се рачуна по календарском времену.
Рокови одређени по месецима, односно годинама завршавају се
протеком оног дана последњег месеца, односно године који по свом
броју одговара дану кад је рок отпочео. Ако нема тог дана у последњем месецу, рок се завршава последњег дана тог месеца.
Ако последњи дан рока пада на државни празник или у суботу
или у недељу или у неки други дан кад државни орган није радио,
рок истиче протеком првог наредног радног дана.
Члан 49.
Кад је подношење поднеска везано за рок, сматра се да је предат у року, ако је пре него што је рок истекао предат оном ко је овлашћен да га прими.
Кад је поднесак упућен преко поште препорученом пошиљком
или телеграфским путем, дан предаје пошти сматра се као дан предаје ономе коме је упућен.

СТРАНА 84

ФУДБАЛ, 25.01.2017.

БРОЈ 4

Када је поднесак упућен електронским путем, дан и час када је
уређај за електронски пренос података забележио да је поднесак
упућен сматра се као дан предаје ономе коме је упућен.
Лице које се налази на издржавању кривичне санкције која се
састоји у лишењу слободе може такав поднесак предати преко завода у којем је смештено. Дан кад је састављен такав записник, односно кад је поднесак предат преко завода, сматра се као дан предаје органу који је надлежан да га прими. Завод издаје окривљеном
потврду о предаји поднеска.
Члан 50.
Након саслушања странака и чланова Одељења за истраге и
извођења доказа, Одељење за одлучивање се повлачи на затворену седницу и приступа већању и гласању.
О већању и гласању се води записник који потписује председник
Одељења за одлучивање и након тога тај записник ставља у запечаћену коверту која се чува код председника Одељења за одлучивање.
Члан 51.
Одлуку о кажњавању доноси само Одељење за одлучивање после усменог већања и гласања.
Одлуке се доносе већином гласова чланова Одељења за одлучивање.
Члан Одељења за одлучивање не може се уздржати од гласања.
Чланови Одељења за одлучивање не могу одбити да гласају о
питањима која постави председник Одељења, али члан Одељења
који је гласао да се оптужени ослободи или да се оптужба одбије и
остао у мањини није дужан да гласа о казни. Ако не гласа, узеће се
као да је пристао на глас који је за окривљеног најповољнији.
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У просторији у којој се већа и гласа могу да буду присутни само
чланови Одељења за одлучивање и записничар.
Председник Одељења за одлучивање руководи већањем и гласањем, стара се да се сва питања свестрано и потпуно расправе и
гласа последњи.
Члан 52.
При одлучивању о предмету доказивања, прво се гласа да ли је
Одељење за одлучивање надлежно, да ли је потребно допунити
поступак, као и о другим претходним питањима. Кад се донесе одлука о претходним питањима, прелази се на решавање о главној
ствари.
При одлучивању о главној ствари, прво ће се гласати да ли је
оптужени учинио повреду правила овог кодекса, а затим ће се гласати о казни и трошковима поступка и осталим питањима о којима
треба донети одлуку.
Члан 53.
Ако овим кодексом није другачије одређено, одлуке се саопштавају усменим објављивањем лицима која за то имају правни интерес, ако су присутна, а достављањем овереног преписа, ако су одсутна.
Ако је одлука усмено саопштена, то ће се назначити у записнику
или у спису, а лице које има право на жалбу потврдиће то својим
потписом. Ако то лице изјави да се неће жалити, оверени препис
усмено саопштене одлуке неће му се доставити, ако овим кодексом
није другачије одређено.
Преписи одлука против којих је дозвољена жалба достављају се
са поуком о праву на жалбу. Жалба изјављена у корист окривљеног
сматраће се благовременом ако је изјављена у року наведеном у
поуци о правном леку.
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Члан 54.
Одлука Одељења за одлучивање постаје правноснажна када се
више не може побијати жалбом или када жалба није дозвољена.
Правноснажна одлука постаје извршна од дана достављања.
Ако није изјављена жалба или су се странке одрекле или одустале
од жалбе, одлука је извршна истеком рока за жалбу, односно од дана одрицања или одустанка од изјављене жалбе.
Одлуку Одељења за истраге дужни су да поштују и извршавају
сви органи и тела ФСС и сви чланови ФСС.
Члан 55.
У свакој одлуци Комисије одлучиће се ко ће сносити трошкове
поступка и колико они износе.
Ако недостају подаци о висини трошкова, посебно решење о
висини трошкова донеће председник Одељења за одлучивање када
се ти подаци прибаве. Подаци о висини трошкова и захтева за њихову накнаду могу се поднети најкасније у року од једне године од
дана правноснажности одлуке из става 1. овог члана.
Када је о трошковима поступка пред Комисијом одлучено посебним решењем, о жалби против тог решења одлучује Одељење за
одлучивање у већу.
Члан 56.
Против одлуке Одељења за одлучивање овлашћена лица могу
изјавити жалбу у року од 15 дана од дана достављања преписа одлуке.
Благовремено изјављена и дозвољена жалба против одлуке одлаже извршење одлуке.
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Жалба се упућује другостепеном органу - Комисији за жалбе
ФСС преко Одељења за одлучивање коме се подноси са свим прилозима ако их има.
Члан 57.
Жалбу против одлуке Одељења за одлучивање могу изјавити
странке, њихов заступник и председник Одељења за истраге.
Члан 58.
Жалба треба да садржи:
1) означење одлуке против које се изјављује жалба;
2) основ за изјављивање жалбе;
3) образложење жалбе;
4) предлог да се побијана одлука потпуно или делимично укине
или преиначи;
5) потпис лица које изјављује жалбу.
Члан 59.
Ако је жалбу изјавило овлашћено лице из члана 52. овог кодекса, а жалба је нечитка или није састављена у складу са чланом 53.
овог кодекса, Одељење за одлучивање ће наложити жалиоцу да у
року од три дана уреди жалбу или да је допуни писаним поднеском.
Ако жалилац не поступи по налогу из става 1. овог члана,
Одељење за одлучивање ће одбацити као неуредну жалбу која је
нечитка или која не садржи елементе из члана 53. овог кодекса.
У жалби се могу износити чињенице и предлагати нови докази,
као и докази чије извођење је Одељење за одлучивање одбило, али
је жалилац дужан да наведе разлоге зашто их раније није изнео, при
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чему је жалилац дужан да наведе доказе којима би се изнете чињенице имале доказати, а позивајући се на предложене доказе, дужан
је да наведе чињенице које помоћу тих доказа жели да докаже.
Члан 60.
Жалба се може изјавити због:
1) погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања;
2) одлуке о врсти и мери изречене казне.

Члан 61.
На сва питања која се тичу жалбеног поступка, а нису уређена
овим кодексом, сходно се примењују одредбе Дисциплинског правилника ФСС које прописују правила жалбеног поступка.

IX – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 62.
Санкционисање понашања која представљају кршење одредби
овог кодекса, обављаће се у складу са одредбама Дисциплинског
правилника ФСС и другим општим актима ФСС који прописују санкције за недозвољена понашања, а које доноси Извршни одбор ФСС.
Чланови ФСС који прекрше неку од одредби Кодекса, а да такво
понашање није прописано као дисциплински прекршај одређен Дисциплинским правилником ФСС, казниће се:
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• играч – новчаном казном или забраном играња до годину дана;
• носиоци функција - новчаном казном или забраном обављања
функције до годину дана;
• чланови комисија и одбора ФСС које не бира Скупштина
ФСС, новчаном казном или забраном обављања функције до годину
дана;
• службена лица (судије, посматрачи суђења, делегати, официри за безбедност и интегритет и др) - новчаном казном или забраном
обављања службене дужности до годину дана;
• тренери и лица која спроводе обуку, као и друга лица одговорна за техничка, медицинска и административна питања у ФСС, територијалним савезима и клубовима - новчаном казном или забраном обављања делатности до годину дана;
• запослени у ФСС – новчаном казном или привременим
удаљењем са рада без накнаде зараде у трајању прописаном законом који уређује закон о раду.
У поновљеном или тежем случају, казниће се:
• играч – забраном играња од једне до три године;
• носиоци функција - забраном обављања функције од једне до
три године;
• чланови комисија и одбора ФСС које не бира Скупштина
ФСС, забраном обављања функције од једне до три године;
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• службена лица (судије, посматрачи суђења, делегати, официри за безбедност и интегритет и др) - забраном обављања службене
дужности од једне до три године;
• тренери и лица која спроводе обуку, као и друга лица одговорна за техничка, медицинска и административна питања у ФСС, територијалним савезима и клубовима - забраном обављања делатности од једне до три године;
• запослени у ФСС – отказом уговора о раду у смислу извршене повреде радне обавезе прописане законом који уређује рад.

X – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
Кодекс је саставни је део опште регулативе ФСС, који потписује
сваки члан органа ФСС.
Кодекс омогућава свим члановима ФСС да се упознају и да се
придржавају етике у спорту, етике у самом ФСС и на радном месту,
затим да се придржавају пословне, спортске и радне дисциплине и
да се ваљано и примерено односе према спортским резултатима и
резултатима рада целог ФСС.
Кодекс омогућава органима и руководству ФСС да поступа по
њему у случају његовог нарушавања, а у циљу очувања пословних,
спортских и других радних вредности и процеса као и остваривања
највиших пословних, спортских и других радних резултата.
Кодексом се установљава систем универзалних спортских и моралних вредности, затим идентитет, интегритет, жељени имиџ и
спортски и радни профил ФСС.
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Члан 64.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о
етичком кодексу и стандардима понашања чланова ФС Србије
(Службени лист ФСС ,,Фудбал“, број 12/2010).
Члан 65.
Овај Кодекс ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања
у Службеном листу ФСС ,,Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016), чл. 32. и 33. Правилника о судијама и суђењу (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни
број 3/2016, 10/2016 и број 32/2016), Одбор за хитна питања ФС
Србије на седници, одржаној 24. јануара 2017. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О ЛИСТИ СУДИЈА НА УТАКМИЦАМА ,,СУПЕР ЛИГЕ‘‘ И
,,ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА“ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ
2016/2017
Члан 1.
На основу предлога Судијскe комисијe ФС Србије, верификују се
листе судија и помоћних судија за утакмице ,,Супер лиге’’ у такмичарској сезони 2016/2017. и то:
I . ЛИСТА СУДИЈА:
ЕЛИТ ГРУПА
Р. б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

МЕСТО БОРАВКА

ДАТУМ РОЂЕЊА

Мажић Милорад
Ђокић Ненад
Васић Александар
Јовановић Срђан
Николић Бојан
Глођовић Владо
Грујић Данило
Стојилковић Игор
Вујовић Мајо
Обрадовић Срђан

Врбас
Ужице
Нови Жедник
Београд
Крагујевац
Врбас
Ниш
Београд
Нови Сад
Јагодина

23.03.1973
14.07.1979
14.09.1976
09.04.1986.
24.10.1979.
08.11.1976
03.03.1980
28.02.1983
11.07.1974
06.06.1976
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ПРВА ГРУПА
Р. б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

МЕСТО БОРАВКА

ДАТУМ РОЂЕЊА

Симовић Новак
Лукић Лазар
Петковић Немања
Илић Милан
Поповић Марко
Сантрач Дејан
Киш-Чепеги Роберт
Широки Зоран
Чоловић Драган
Брдар Илија

Ловћенац
Београд
Београд
Ћуприја
Београд
Павлиш
Нови Сад
Смедерево
Рашка
Нови Сад

18.05.1982.
13.10.1981.
28.10.1982.
21.04.1988
23.05.1979
16.06.1976
01.06.1976
20.05.1983.
02.01.1983.
20.09.1981

II. ЛИСТА ПОМОЋНИХ СУДИЈА:
ЕЛИТ ГРУПА
Р. б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

МЕСТО БОРАВКА

ДАТУМ РОЂЕЊА

Ристић Милован
Ђурђевић Далибор
Јовановић Владимир
Петровић Дејан
Минић Милан
Михајловић Милан
Богићевић Драган
Стојковић Урош
Петровић Немања
Поточан Дејан

Београд
Крушевац
Чачак
Кикинда
Ниш
Београд
Београд
Београд
Ужице
Вршац

01.05.1974
25.03.1973
07.11.1975
17.10.1980
20.07.1978
14.08.1978
29.12.1980
04.11.1983
29.09.1980
03.05.1977.
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ПРВА ГРУПА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

МЕСТО БОРАВКА

ДАТУМ РОЂЕЊА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Савовић Дарко
Шутуловић Милан
Живин Светозар
Курчубић Ненад
Бановић Бојан
Мишкељин Милош
Шегрт Владимир
Павловић Слободан
Милин Јовица
Минић Срђан
Стојановић Ивица
Петровић Оливер
Јанковић Марјан

30.05.1980.
29.07.1987.
16.11.1985.
29.05.1976
17.11.1981.
05.07.1980.
29.02.1980.
21.05.1984.
20.01.1979
11.03.1980.
26.10.1978
03.08.1979
25.05.1982.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Милутиновић Срђан
Олајош Нађ Матија
Станојевић Горан
Димитријевић Марко
Станојевић Бојан
Здравковић Миодраг
Грујић Јован

Бачка Паланка
Нови Сад
Нови Сад
Крагујевац
Београд
Београд
Београд
Ужице
Ириг
Рача
Алексинац
Ниш
Петровац на
Млави
Ниш
Суботица
Београд
Крагујевац
Београд
Ражањ
Ниш

Р. б

05.12.1975.
09.05.1978
29.06.1976
31.08.1980
05.01.1980
08.03.1985.
14.04.1984.

Члан 2.
На основу предлога Судијскe комисијe ФС Србије, верификују се
листе судија и помоћних судија за утакмице ,,Прве лиге Србија‘‘ у
такмичарској сезони 2016/2017. и то:
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I . ЛИСТА СУДИЈА:
ДРУГА ГРУПА
Р. б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

МЕСТО БОРАВКА

ДАТУМ РОЂЕЊА

Анђеловски Новица
Живковић Александар
Гајдобрански Немања
Минаковић Ненад
Марковић Момчило
Трифковић Дејан
Шегрт Јован
Петар Пипер
Трипковић Лазар
Ивковић Марко

Качарево
Ниш
Нови Сад
Нови Сад
Београд
Београд
Београд
Чачак
Краљево
Лајковац

29.07.1979.
30.04.1986.
01.11.1987.
03.10.1989.
19.09.1987.
14.06.1986.
15.06.1984.
18.04.1979.
22.11.1988.
25.01.1988.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

МЕСТО БОРАВКА

ДАТУМ РОЂЕЊА

Срећковић Марко
Максимовић Ђорђе
Ђорђић Милош
Митровић Алекса
Мијајловић Борко
Милановић Милош
Радовановић Славиша
Митић Милан
Остраћанин Станко
Радаковић Никола
Иван Стаменковић

Крагујевац
Инђија
Београд
Београд
Јагодина
Ћуприја
Лаћарак
Лесковац
Краљево
Нови Сад
Београд

26.12.1986.
24.03.1985.
11.06.1987.
07.08.1984.
16.02.1988.
23.09.1993.
06.10.1978.
11.11.1985
02.02.1986.
31.08.1991.
27.03.1989.

ТРЕЋА ГРУПА
Р. б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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II. ЛИСТА ПОМОЋНИХ СУДИЈА
ДРУГА ГРУПА
Р. б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

МЕСТО БОРАВКА

ДАТ. РОЂЕЊА

Хармат Атила
Симовић Милош
Петковић Мирољуб
Бељин Горан
Божовић Горан
Станојковић Александар
Милосављевић Никола
Ђоровић Никола
Ђуричић Марко
Милићевић Милорад
Андрејић Чедомир
Војнић Стефан
Димитријевић Дејан
Коцић Игор
Милићевић Милоје

Суботица
Ловћенац
Београд
Бела Црква
Београд
Београд
Београд
Крагујевац
Лозница
Ивањица
Крушевац
Бољевац
Врање
Власотинце
Прокупље

10.07.1987.
11.02.1988.
01.04.1980.
30.01.1980.
03.08.1987.
12.07.1985.
19.03.1984.
24.10.1988.
19.03.1988.
29.02.1980.
30.04.1983.
26.07.1990.
03.10.1985.
18.10.1977.
20.07.1986.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

МЕСТО БОРАВКА

ДАТ. РОЂЕЊА

Перановић Драган
Сарка Марјан
Ловре Илија
Ливаја Марио
Пипер Павле
Мишић Миљан
Пешовић Милан
Крстић Иван

Шајкаш
Вршац
Нови Сад
Бешка
Чачак
Зрењанин
Краљево
Београд

03.12.1985.
02.01.1986.
01.06.1985.
12.08.1987.
30.07.1977.
17.08.1983.
11.01.1986.
29.11.1987.

ТРЕЋА ГРУПА
Р. б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Билић Светлана
Новакови Новак
Караџић Милош
Милићевић Милош
Радоичић Ненад
Николић Драган
Митић Милош
Јовановић Марко

Рума
Београд
Београд
Александровац
Врчин
Пожаревац
Сврљиг
Лесковац

25.03.1981.
13.08.1992.
26.03.1987.
10.08.1987.
01.03.1986.
16.09.1986.
11.05.1992.
17.05.1987.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о
Листи судија на утакмицама Супер лиге и Прве лиге „Србија“ у сезони 2016/2017 (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 10/2016)
и Одлука о допуни Одлуке о Листи судија на утакмицама Супер
лиге и Прве лиге „Србија“ у сезони 2016/2017. (Службени лист ФСС
„Фудбал“, број 32/2016).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.
ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016) и члана 32. Правилника о судијама и суђењу (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни
број 3/2016, 10/2016 и број 32/2016), Одбор за хитна питања ФС
Србије на седници, одржаној 24. јануара 2017. године, донео је следећу

О Д Л У К У
О ВЕРИФИКАЦИЈИ ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ПОСМАТРАЧА
СУЂЕЊА НА УТАКМИЦАМА ,,СУПЕР ЛИГЕ“ И „ПРВЕ
ЛИГЕ СРБИЈА“ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017.
Члан 1.
На основу предлога Судијске комисије ФС Србије, верификују се
листе стручних посматрача суђења на утакмицама ,,Супер лиге‘‘ у
такмичарској сезони 2016/2017.:
I. ЛИСТА СТРУЧНИХ ПОСМАТРАЧА:
Р. б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Жутић Ђорђе
Здравко Јокић
Дејан Делевић
Јован Божовић
Миле Гавриловић
Драгомир Тановић
Здравко Савић
Чоканица Сава
Петровић Зоран

ГОДИШТЕ

1950
1946.
1961.
1966.
1960.
1965
1959
1953
1952

МЕСТО БОРАВКА

Нови Сад
Београд
Београд
Пирот
Пожега
Нови Сад
Бачка Топола
Нови Сад
Београд

БРОЈ 4

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Филиповић Дејан
Караџић Милан
Радојчић Игор
Јованетић Бошко
Радуловић Драган
Срећковић Милован
Петровић Зоран
Симић Мирко

1973
1967
1968
1973
1955
1951
1952
1950

Београд
Београд
Београд
Ужице
Чачак
Крагујевац
Сокобања
Крушевац

Члан 2.
На основу предлога Судијске комисије ФС Србије, верификују се
листе стручних посматрача суђења на утакмицама ,,Прве лиге Србија‘‘ у такмичарској сезони 2016/2017.:
I. ЛИСТА СТРУЧНИХ ПОСМАТРАЧА:
Р. б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Вујачић Милорад
Павловић Бранко
Тувеџић Славко
Томичић Никола
Шипчић Зоран
Вукадиновић Миленкo
Радовановић Драган
Крстић Драган
Недић Дејан
Аксентијевић Миливоје
Марушић Светислав
Димитријевић Дејан
Спасић Нинослав

ГОДИШТЕ

1961
1971
1952
1966
1960
1971
1958
1967
1965
1957
1969
1975
1979

МЕСТО БОРАВКА

Врбас
Зрењанин
Инђија
Сремски Карловци
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Шабац
Краљево
Лозница
Сурдулица
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14.
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16.
17.
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Андрејић Дејан
Стојановић Бојан
Трајковић Петар
Шијаковић Небојша

1965
1973
1960
1963

Крушевац
Ниш
К.Митровица
Бор

Члан 3.
Лица наведена у чл. 1. и 2. ове одлуке врше дужност посматрача
суђења на ,,Супер лиги‘‘ и ,,Првој лиги Србије‘‘, за давање излазних
и условних контрола за испит прве категорије и излазних контрола
за другу категорију за такмичарску сезону 2016/2017.
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о
верификацији Листе стручних посматрача суђења на утакмицама
Супер лиге и Прве лиге „Србија“ за такмичарску 2016/2017 (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 10/2016) и Одлука о допуни
Одлуке о верификацији Листе стручних посматрача суђења на утакмицама Супер лиге и Прве лиге „Србија“ за такмичарску 2016/2017
(Службени лист ФСС „Фудбал“, број 32/2016).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.
ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016.),
и члана 8. Пропозиција за првенствене утакмице млађих категорија,
Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.01. 2017.
године донео је следећу:

ОДЛУKУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КАЛЕНДАРУ
ТАКМИЧЕЊАОМЛАДИНСКЕ И КАДЕТСКЕ ЛИГЕ
СРБИЈЕЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Календару такмичења омладинске и кадетске лиге
Србије за такмичарску сезону 2016/2017. (Службени лист
ФСС“Фудбал“, ванредни број 10/2016), у члану 2. мења се почетак и
крај такмичарске сезоне 2016/2017. године (други део) по следећем
распореду и то:
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII

коло
коло
коло
коло
коло
коло
коло
коло
коло
коло

4/5.
11/12.
18/19.
25/26.
01/02.
08/09.
15/16.
22/23.
29/30.
06/07.

март
март
март
март
април
април
април
април
април
мај

2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
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XXVIII
XXIX
XXX

БРОЈ 4

ФУДБАЛ, 25.01.2017.

коло
коло
коло

13/14.
20/21.
28/29.

мај
мај
мај

2017.
2017.
2017.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.
ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, с.р

БРОЈ 4

ФУДБАЛ, 25.01.2017.
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На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2016.), и члана
6. Пропозиција такмичења за првенство Супер лиге Србије за жене,
Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.01.2017.
године донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КАЛЕНДАРУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА
ЗА 2016/2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о календару такмичења женског фудбала за 2016/2017.
годину, део који се односи на 2017. годину мења се, тако да гласи:
Фебруар 2017.
9/12.
У-19 У-17 зимски камп (други део)
24/26.
У-17 Босна и Херцеговина-Србија,
две пријатељске утакмице
25/26.
КУП квалификације на регионима
Март 2017.
5.
6/8.
13/18.
21/22.
25/26.

А пријатељска утакмица Србија-Фин- ФИФА
ска
ТЕРМИН
У-19 две пријатељске утакмице Србија-Словачка
У-17 репрезентација други круг квалификација Србија, Ирска, Шкотска,
Мађарска
КУП 1/8
XIV КОЛО Супер лиге
VIII КОЛО Прве лиге
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Април 2017.
5/10.
7/12.
15/16.
22/23.
29/30.
Мај 2017.
6/7.
13/14.
17.
20/21.
20/21.
27/28.

ФУДБАЛ, 25.01.2017.
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У-19 репрезентација други круг квали- ФИФА
фикација Норвешка, Шведска, ИтаТЕРМИН
лија, Србија
УЕФА У-16 Развојни турнир у Бугарској
XV КОЛО Супер лиге
IX КОЛО Прве лиге
XVI КОЛО Супер лиге
X КОЛО Прве лиге
КУП 1/4
XI КОЛО Прве лиге

XVII КОЛО Супер лиге
XII КОЛО Прве лиге
XVIII КОЛО Супер лиге
XIII КОЛО Прве лиге
КУП 1/2
Турнир регионалних селекција У-15
XIX КОЛО Супер лиге
XIV КОЛО Прве лиге
XX КОЛО Супер лиге
Бараж за попуну Прве лиге 1. утакмица

Јуни 2017.

3.
3/4.
5/13.
17/18.
19/20.

КУП ФИНАЛЕ
Бараж за попуну Прве лиге 2. утакмица
А репрезентација Русија-Србија две
пријатељске утакмице
Турнир региона У-13
Финални турнир Развојне лиге

ФИФА
ТЕРМИН
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.
ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 48. став 2. Статута Фудбалског савеза Србије
(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 18/2016), чл. 2. став
2. и 4. став 5. Правилника о раду арбитражног суда Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 50/2016), Одбор за
хитна питања ФС Србије на седници одржаној дана 24.01.2017. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ АРБИТАРА И РАЗРЕШЕЊУ СА ДУЖНОСТИ
АРБИТАРА АРБИТРАЖНОГ СУДА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА
СРБИЈЕ
Члан 1.
За арбитре Арбитражног суда ФС Србије, бирају се следећа лица:
- Раде Ђапа – арбитар;
- Бојан Урдаревић – арбитар;
- Владимир Пантелић – арбитар.
Арбитри из става 1. овог члана бирају се на период од 4 (четири)
године и могу бити поново бирани.
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Члан 2.
На лични захтев, са функције арбитара разрешени су:
- Урош Зековић;
- Владимир Вулетић;
- Предраг Богавац.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје дужност арбитрима из става 1. овог члана.
Члан 3.
Преостали број арбитара до 11, биће изабрани накнадно.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.
ПРЕДСЕДНИК
Славиша Кокеза, с.р.
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Р Е Г И С Т РА Ц И Ј Е
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

Раскид уговора
„ПАРТИЗАН“ (Београд) и играч Перић Немања, раскинули

САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД
(Седница одржана 17.01.2017.)

Раскид споразума
„ПАРТИЗАН“ (Београд), „ТЕЛЕОПТИК“ (Земун) и играч Перић Немања, раскинули су споразум о уступању играча, споразумно.
„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд), „БЕЖАНИЈА“ (Нови Београд) и играч Јовановић Никола, раскинуи су споразум о уступању играча, споразумно.

су стипендијски уговор о игрању, споразумно.
„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд) и играчи Јовановић Никола и Phibel Тhomas Mathieu,
раскинули су уговоре о професионалном игрању, споразумно.
„ОФК БЕОГРАД“ (Београд)
и играч Младен Мракић, раскинули су уговор о професионалном игрању, споразумно.
„ТЕЛЕОПТИК“ (Земун) и играч Вукадин Стефан, раскнули

БРОЈ 4
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су стипендијски уговор о игрању, споразумно.
„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ (Београд): Пољак Д. Лука и Стевић
В. Новак чл. 30/1.
„ГАРДОШ“ (Земун): Чворо
М. Немања и Тешановић М.
Милан чл. 30/1.
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Црнобрња Никола „ИМТ“(Нови
Београд), Берзати Борис „Зуце“
(Зуце) и Тркуља Марко, Цветковић Милош и Phiebel Mathieu
„Црвена звезда“ (Београд), јер
прелазе на територију другог
савеза.
(Седница одржана 23.01.2017.)

Регистрација уговора
(Седница одржана 19.01.2017. )

Раскид уговора
„ЗЕМУН“ (Земун) и играч
Радовановић Стефан, раскинули су уговор о професионалном игрању, споразумно.
Брисање из регистра
Бришу се Радовановић Стефан „Земун“ (Земун), Мијатовић Милица ЖФК „Црвена Звезда“ (Београд), Марковић Милош „Рад“ (Београд), Пеличић
Балша „Бежанија“ (Нови Београд), Максимовић Никола „ИМ
Раковица“ (Београд), Пстојић
Милош „Вождовац“ (Београд),

„ОФК БЕОГРАД“ (Београд)
и играч Дамјанац Алекса,
закључили су уговор о професионалном игрању до зимског
регистрационог периода 2019.
године.

САВЕЗ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
(Седница одржана 16.01.2017.)

„ШУМАДИЈА“ (Аранђеловац): Станчић Ђ. Виктор, Станић М. Урош, Ристовић Д. Лука,
Радовановић Г. Урош, Петровић Б. Никола, Мумало Г.
Огњен, Милошевић М. Лука,
Милосављевић Н. Ђурђе, Ми-
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ловановић Н. Александар, Марићевић С. Страхиња, Маринковић Д. Бојан, Јеремић М. Матија, Јовичић Д. Марко, Јовичић
Д. Милош, Ђорђевић В.
Кристијан, Деспотовић Б. Матеја, Вулићевић Д. Огњен, Вулићевић Д. Борис, Вујић В. Виктор, Бошњаковић Д. Огњен,
Аресенијевић П. Вељко, Адамовић А. Михаило чл. 30/1.
Брисање из регистра
Брише се Митровић Р. Марко, “Шумадија” (Аранђеловац),
јер мења територију Савеза.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
(Седница одржана 23.01.2017.)

„МЕТАЛАЦ

КОЛОРАДО“

(Горњи Милановац): Урошевић
Д. Јован „Таково“ (Горњи Милановац) и Ћирић С. Драган „Таковски устанак“ (Таково) чл.
30/2.
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САВЕЗ ОПШТИНЕ
ИВАЊИЦА
(Седница одржана 23.01.2017.)

“ЈАВОР.МАТИС” (Ивањица):
Трипковић Д. Стефан, “БСК”
(Борча), Илић З. Милијан “ИМТ”
(Нови Београд), Обадовић Д.
Филип “БУДУЋНОСТ-КРУШИК
2014” (Ваљево), Дишић Д. Никола “МИХАЈЛОВАЦ1934” (Михајловац), Милановић М. Милан “СЛОБОДА УЖИЦЕ” (Ужице) чл.30/2.
Регистрација уговора
“ЈАВОР-МАТИС” (Ивањица)
и играчи Трипковић Д. Стефан,
Илић З. Милијан, Обадовић Д.
Филип, Милановић М. Милан
закључили су Уговор о професионалном игрању до зимског
регистарационог периода 2020.
године и играч Дишић Д. Никола закључили
дијски уговор

су

стипен-

о игрању

до
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зимског

ФУДБАЛ, 25.01.2017.

регистарационог пе-

риода 2020.године.
Раскид уговора
“ЈАВОР-МАТИС” (Ивањица)
и играч
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КМФ „ОСОНИЦА“ (Осоница): Златић В. Пеђа чл. 30/1.

САВЕЗ ОПШТИНА
НОВИ ПАЗАР-РАШКАТУТИН

Ратковић М. Андрија

раскинули су уговор о стипен-

(Седница одржана 23.01.2017.)

дијском игрању споразумно.

Регистрација удружења

Брисање из регистра

Регистује се новоосновано
Фудбалско удружење „ДАНДY“
са седиштем у Новом Пазару,
адреса Хилма Рожајца 34, а на
основу решења АПР број БС
2376/2016 од 30.06.2016. године.

Брише се Ратковић М. Андрија “ЈАВОР-МАТИС” (Ивањица) јер прелази на другу територију.
(Седница одржана 24.01.2017.)

КМФ „ЛУКЕ“ (Луке): Ћериман Д. Негослав КМФ „ГОЛИЈА“
(Ивањица) чл. 30/2.
КМФ „ИВАЊИЦА“ (Ивањица): Радоњић Ж. Дарко КМФ
„МЕТАЛАЦ КОЛОРАДО“ ( Г. Милановац), Николић М. Ненад
„БУДУЋНОСТ“ (Станчићи), Громовић М. Драшко КМФ „ГОЛИЈА“ (Ивањица) чл. 30/2.

ФУ „ДАНДY“ (Нови Пазар):
Колашинац А. Дарим, Билаловић М. Бакир, Алић С. Харис,
Делимеђац М. Сеид, Ницевић
С. Имран, Друштинац А. Алтин,
Друштинац Ф. Анес, Никшић Ј.
Тарик, Бишевац С. Бакир, Џемић Е. Рејхан, Зековић Е. Амар,
Сарачевић Н. Самед, Пучић Џ.
Али, Џемић Е. Џејлан чл. 30/1.
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ФУДБАЛ, 25.01.2017.

Куртановић Е. Керим, Ходовић Х. Амин, Међедовић А. Осман, Маврић Н. Ћазим, Хаџизековић Х. Омар, Хабибовић С.
Дарис, Мујезиновић М. Мехмед,
Колашинац Ф. Нирмин, Манић
О. Имран, Пепић С. Кадир, Потуровић Е. Амин, „Хадид“ (Нови
Пазар) чл. 30/2.
ФК „ПАЗАР ЈУНИОРС“ (Нови Пазар): Максимовић Н. Владица „Рас“ (Нови Пазар) чл.
30/2.
Брисање из регистра
Бришу се Рушевић Х. Анес,
Зечевић Д. Златко „Нови Пазар“ (Нови Пазар), Штилет Ј.
Лука „Бане“ (Рашка) јер мењају
територију савеза.

БРОЈ 4

бала бр. 164/15 од 01.07.2015.
године споразумно.

САВЕЗ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН
(Седница одржана 20.01.2017.)

„ТРИО“ (Параћин): Ђорђевић Д. Немања, Јанковић Д.
Милош, Јанковић И. Милош,
Милановић Д. Матеја, Миленковић Д. Алекса, Петровић С.
Данило, Радић Д. Виктор, Сврзић Т. Вељко, Стевановић С.
Тадија и Тимотијевић И. Вукашин чл. 30/1.
Драгићевић М. Александар,
Огњановић С. Урош, Перуши-

Раскид уговора

новић М. Богдан и Џолић В.

ФК „НОВИ ПАЗАР“ (Нови

чл. 30/12.

Пазар) и играч , Зечевић Д.

Лазар, „Виола 035“ (Ћуприја)

Златко, раскинули су профе-

„ОМЛАДИНСКИ“ (Параћин):

сионални уговор о игрању фуд-

Миленовић С. Филип, „Слога“
(Д. Видово) чл.30/5.
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ФУДБАЛ, 25.01.2017.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
СУРДУЛИЦА

це), јер прелази на другу тери-

(Седница одржана 23.01.2016.)

(Седница одржана 18.01.2017.

Раскид уговора
ФК „РАДНИК“ (Сурдулица) и
играч Лука Мердовић раскинули су професионални Уговор о
игрању фудбала споразумно.
Брисање из регистра
Брише се Мердовић Д. Лука

торију.

Раскид уговора
ФК

„СЛОБОДА

УЖИЦЕ“

(Ужице) и играч Милановић M.
Милан раскинули уговор о професионалном игрању, споразумно.
Брисање из регистра

ФК „Радник“ (СУРДУЛИЦА) јер
прелази на територију другог
савеза.

Брише
M.Милан

се

Милановић

„Слобода

Ужице“

(Ужице), јер прелази на другу

ОПШТИНСКИ САВЕЗ
УЖИЦЕ
(Седница одржана 04.01.2017.)

Брисање из регистра
Брише се Вукмировић Стефан „СЛОБОДА УЖИЦЕ“ (Ужи-

територију.

САВЕЗ ГРАДА ЧАЧКА
(Седница одржана 23.01.2017.)

„ОМЛАДИНАЦ“ (Заблаће):
Бошковић Д. Иван, Трифуновић
Д. Павле, Вучићевић А. Жељко,
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Танасијевић З. Ненад, Сатарић

уговор о професионалном иг-

З. Сретен, Калапаћ Н. Алексан-

рању, споразумно.

дар, Мојсиловић Ж. Матија, Бе-

Брисање из регистра

жанић Д. Веселин, Раденковић
Љ. Ђорђе, Стевановић Г. Ми-

Бришу се Мићић Душан, Јо-

лош, Бошковић Д. Немања, По-

вичић

повић И. Вукашин, Поповић И.

Срђан, Качавенда Анђело, Пај-

Никола, Драмлић Н. Филип и

кановић

Вукајловић Г. Димитрије чл.

(Н.Сад), Милекић Борис „Про-

30/1.

летер“ (Н.Сад), Вујошевић Но-

„МЛАДОСТ РАДОСТ“ (Чачак): Анђелић Б. Страхиња чл.

Риста

Ђурановић
„Војводина“

вак „Цемент“ (Беочин)

јер

мењају територију савеза.

30/1.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
ВОЈВОДИНЕ

Ђорђе,

ГРАДСКИ САВЕЗ
СУБОТИЦА
(Седница одржана 17.01.2017.)

Раскид уговора

САВЕЗ ГРАДА
НОВИ САД
(Седница одржана 19.1.2017.)

Раскид уговора
„ВОЈВОДИНА“ (Нови Сад) и
играч Мићић Душан раскинули

„СПАРТАК ЖК“ (Суботица)
и играч Јондић Б. Марко раскинули су уговор о професионалном игрању бр. 052/15 од
01.07.2015. године, споразумно.
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ФУДБАЛ, 25.01.2017.
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