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На основу чл. 48. и 81. Статута Фудбалског савеза Србије (Служ-
бени лист ФСС Фудбал, ван. бр. 18/2016) Одбор за хитна питања ФС 
Србије је на седници одржаној дана 09.12.2016. године донео:

П Р А В И Л Н И К 
О РАДУ АРБИТРАЖНОГ СУДА 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

СТАТУС

Члан 1.

Арбитражни суд Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: Ар-

битражни суд) је стална и независна арбитражна институција која 

решава спорове и посредује у циљу споразумног решавања споро-

ва, а у границама своје надлежности.

 Арбитражни суд ће у свом раду одлучивати на основу закона, 

правила поступка и материјално правних норми одређених Стату-

том ФС Србије, као и на основу других општих аката ФС Србије. 

Арбитражни суд ће аналогно примењивати Статут и правилнике 

ФИФА-е у ситуацијама када акти ФС Србије не регулишу дату ситу-

ацију. 

Арбитражни суд ће у свом раду примењивати и одредбе Закона 
о спорту, Закона о облигационим односима, Закона о раду, Закона о 
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арбитражи, као и друге законске и подзаконске акте, строго водећи 
рачуна да дејство донете одлуке не буде у супротности са јавним 
поретком Републике Србије.  

Уколико нека питања процесне природе нису регулисана овим 
Правилником, Арбитражни  суд ће примењивати одредбе  Закона  о  
арбитражи  и супсидијарно, одредбе Закона о парничном поступку. 

Седиште Арбитражног суда је у Београду, Теразије 35.

Арбитражни суд ће одржавати рочишта у судницама Арбитраж-
ног суда које се налазе у улици Теразије 3 у Београду и у улици 
Делиградска 27 у Београду, а у зависности од распореда суђења и 
хитности вођења поступака. 

ОРГАНИЗАЦИЈА И САСТАВ

Члан 2.

Арбитражни суд чини 11 арбитара, односно председник, заменик 
председника и 9 арбитара.  

Председника, заменика председника и арбитре Арбитражног 
суда бира Извршни одбор ФС Србије на период од четири године са 
могућношћу поновног избора. 

Председник представља и руководи радом Арбитражног суда у 
складу са овим Правилником. 

Председник Арбитражног суда не може бити биран за арбитра 
кога странке бирају. Он може бити председник арбитражног већа, 
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арбитар појединац и посредник. Исто правило се односи и на заме-
ника председника Арбитражног суда. 

У случају одсутности или спречености председника, заменик 
председника Арбитражног суда може предузимати све радње за које 
је према овом Правилнику овлашћен председник Арбитражног суда.  

Члан 3.

Секретара Арбитражног суда именује генерални секретар ФС 
Србије. Он врши стручне и административне послове Арбитражног 
суда и бира се из редова Стручне службе ФС Србије.

Члан 4.

Избор и именовање арбитара Арбитражног суда ФС Србије ће 
вршити Извршни одбор ФС Србије. Кандидати за избор на листу 
арбитара Арбитражног суда могу бити лица, која испуњавају услове 
за именовање арбитара из става 2 овога члана, из редова истакну-
тих стручњака изван чланства ФС Србије, као и из редова истакну-
тих стручњака у оквиру (директног и индиректног) чланства ФС Ср-
бије. Извршни одбор ФС Србије ће ценити све предлоге за избор 
арбитара, а коначну листу ће формирати, руководећи се искључиво 
интересом да изабрани арбитри буду гарант ефикасног, самостала-
ног и независтаног рада Арбитражног суда. 

Арбитар мора бити дипломирани правник са положеним право-
судним испитом и/или са звањем доктора правних наука. Уз то арби-
тар мора имати знање и искуство у области спортског права, арби-
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тражног права, као и да познаје релевантне прописе и позитивно 

правну регулативу Републике Србије. 

Ниједан арбитар Арбитражног суда не може дати савет или 

мишљење, било писмено или усмено, о поступку који се води пред 

Арбитражним судом ФС Србије

Чланови Арбитражног суда као и остале особе које учествују у 

раду Арбитражног суда, су у обавези да све податке и информације 

до којих дођу током обављања својих функција и дужности чувају 

као пословну тајну. 

Функција арбитра престаје:

- на лични захтев,

- када преузме дужност која је неспојива са вршењем функције 

арбитра,

- због теже повреде начела непристрасности, независности или 

у раду и одлучивању односно неизвршавања, неблаговременог или 

неуредног извршавања дужности у Арбитражном суду,

- у случају правноснажне осуђујуће пресуде за кривично дело 

које је сметња за избор односно које га чини неподобним за вршење 

функције арбитра.

Одлуку о разрешењу арбитра доноси Извршни одбор ФС Србије.
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II - КОНСТИТУИСАЊЕ АРБИТРАЖЕ 

АРБИТАР ПОЈЕДИНАЦ И АРБИТАЖНО ВЕЋЕ

Члан 5.

У споровима чија је вредност до 750.000,00 динара, арбитражни 
поступак спроводи арбитар појединац, док у свим осталим спорови-
ма, почев од 750.001,00 динара, поступак спроводи арбитражно 
веће које се састоји од три члана.

АРБИТАР ПОЈЕДИНАЦ

Члан 6.

Уколико подносилац, у својој тужби не предложи арбитра поје-
динца, или не достави уз тужбу споразум са туженим о именовању 
заједничког арбитра за решавање конкретног спора, председник 
суда ће одмах, именовати арбитра који ће поступати у поступку. 

Уколико тужени у одговору на тужбу не одгвори на предлог за 
именовање арбитра појединца који је дао тужилац у тужби, или 
предложи за арбитра неко друго лице са листе арбитара, председ-
ник суда ће именовати арбитра који ће поступати у поступку у року 
од 3 (три) дана од дана пријема одговора на тужбу. 

Председник суда ће приликом именовања арбитра који ће посту-
пати у конкретном поступку, посебно водити рачуна о равномерном 
распоређивању и заступљености арбитара у укупном броју предме-
та Арбитражног суда, а приликом додељивања предмета у рад.  
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АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ

Члан 7.

У споровима које решава арбитражно веће, тужилац је у обавези 
да већ у својој тужби предложи арбитра који ће бити члан арбитраж-
ног већа које ће поступати у поступку. Уколико подносилац пропусти 
да у тужби предложи арбитра, Арбитражни суд ће му оставити до-
датни рок од 5 (пет) дана да поступи у складу са налогом и предло-
жи арбитра са листе арбитара Арбитражног суда. Уколико тужилац 
ни у додатном року не поступи по налогу Арбитражног суда, сма-
траће се да је тужба повучена.  

Тужени је у обавези да у року одређеном за одговор на тужбу 
предложи арбитра који ће бити други члан арбитражног већа. Уколи-
ко тужени то не учини, председник Арбитражног суда ће то учинити 
уместо њега. 

Два именована арбитра ће изабрати са листе арбитара председ-
ника арбитражног већа у року од 3 (три) дана од дана именовања 
другог члана већа. Уколико чланови већа не именују председника 
већа у дефинисаном року, председник суда ће у наредном року од 2 
(два) дана именовати председника арбитражног већа.      

ЗАЈЕДНИЧКИ АРБИТАР

Члан 8. 

Ако се у једном спору појављује на страни тужиоца и/или на 

страни туженог више лица, они су у обавези да споразумно именују 

заједничког арбитра. Уколико ће у зависности од вредности предме-
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та спора, спор водити арбитар појединац, за избор арбитра ће се 

применити члан 7 овог Правилника. У ситуацији да је за спор на-

длежно арбитражно веће, а тужилачка, односно тужена страна није 

споразумно одредила свог арбитра као члана већа ни у року од три 

дана од дана пријема налога Арбитражног суда да то учине, имено-

вање ће извршити председник Арбитражног суда. 

ИЗЈАВА АРБИТРА

Члан 9.

Именовани арбитар мора бити објективан, непристрасан и неза-

вистан у односу на странке у поступку и у обавези је да писмено 

изјави, у року од једног дана од пријема обавештења од стране 

председника Арбитражног суда, да ли се прихвата ове дужности и 

треба да открије било коју околност која може да изазове сумњу у 

његову непристрасност и независност.

Ова изјава се доставља секретару и ставља се у предмет. 

ИЗУЗЕЋЕ АРБИТРА

Члан 10.

Изузеће арбитра се може тражити само ако постоје околности 
које могу да изазову оправдану сумњу у његову непристрасност и 
независност.

Члан Арбитражног већа или арбитар појединац не може посту-
пати, нити одлучивати у конкретном поступку ако: 
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- је сам странка у поступку или је заступник странке, односно 
уколико је у радном односу у клубу или савезу који је у спору,

- је учествовао у доношењу одлуке која је предмет спора,

- је у крвном или тазбинском сродству са неком од странака у 
поступку,

- у предмету треба да буде саслушан као сведок,

- је учествовао у поступку споразумног решавања спора, 

- постоје друге околности које доводе у сумњу његову непри-
страсност.

Уколико постоји неки од разлога из става 2 овога члана, члан 
арбитражног већа је у обавези да без одлагања о томе обавести 
председника већа, а уколико се ради о председнику већа или о ар-
битру појединцу, дужан је обавестити председника Арбитражног су-
да.  

Изузеће члана већа или арбитра појединца који учествује у пос-
тупку могу тражити и странке писменим путем, образложено. Уколи-
ко се члан већа или арбитар појединац сам не повуче, о захтеву за 
изузећем ће одлучити председник Арбитражног суда решењем. 
Уколико се тражи изузеће председника Арбитражног суда о изузећу 

ће одлучити заменик председника Арбитражног суда. 

Изузеће члана арбитражног већа или арбитра појединца, се мо-

же тражити  у року од 5 (пет) дана од дана када је странка у поступку 
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обавештена о саставу већа или о именовању арбитра појединца, 

односно у року од 5 (пет) дана од дана када је сазнала за неку од 

околности наведених у ставу 2 овога члана, а најкасније до окон-

чања поступка.    

Изузетно странка може захтевати изузеће арбитра кога је имено-

вала сама или заједно са противном странком само из разлога који 

је настао или за који је сазнала после извршеног именовања.

Одлука о изузећу не мора бити образложена.

ПОВЛАЧЕЊЕ И ОПОЗИВ АРБИТРА 

  Члан 11.

Дужност арбитра престаје на основу писмене изјаве о повла-

чењу са дужности, уколко постоје оправдани стварни или правни 

разлози због којих арбитар није више у стању да обавља своју дуж-

ност у примереном року. Арбитру може престати дужност уколико 

одбија, или је на било који начин спречен, да извршава обавезе ус-

постављене овим Правилником, односно уколико не извршава оба-

везе у роковима предвиђеним овим Правилником.   

ЗАМЕНА АРБИТРА

Члан 12.

Ако арбитру на било који начин престане дужност, председник 

Арбитражног суда ће у најкраћем могућем року позвати странке у 
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поступку да се изјасне о могућности предлагања новог арбитра, или 
о сагласности да новог арбитра именује председник Арбитражног 
суда. 

Уколико странке у поступку који се води пред арбитром поједин-
цем не доставе у року од 5 (пет) дана споразум о именовању зајед-
ничког арбитра, арбитра ће именовати председник Арбитражног су-
да.

Уколико странке у поступку који се води пред арбитражним 
већем не доставе предлог свог арбитра у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема обавештења о обавези предлагања новог арбитра, 
арбитра/е ће именовати председник Арбитражног суда.      

III - НАДЛЕЖНОСТ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Арбитражни суд је надлежан да посредује или решава спорове 
проистекле:

а) из односа између ФСС и чланова ФСС

б) из односа свих чланова ФСС а поводом права, обавеза и од-
говорности које се остварују у ФСС
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ц) из статусних питања играча и тренера и у вези са тим имовин-
ских односа који настају између појединих субјеката ФСС (клуб-
клуб, играч-клуб, тренер- клуб, клуб-територијални савез)

д) Арбитражни суд је надлежан без обзира на статус учесника у 
време трајања поступка ако су статус члана ФСС имали у време 
када је спорни однос настао.

СПОРАЗУМ О АРБИТРАЖИ

Члан 14.

 Надлежност Арбитражног суда заснива се споразумом о арби-
тражи који закључују странке.

Споразум о арбитражи мора бити садржан у уговорној одредби 
(арбитражна клаузула) или у посебном уговору и може да се закљу-
чи у погледу будућих или већ насталих спорова из одређеног 
правног односа.

Споразум о арбитражи мора бити закључен у писменој форми 
прописаној у члану 12. Закона о арбитражи Републике Србије.

Непостојање или ништавост основног уговора не повлачи ништа-
вост споразума о арбитражи.

ОДЛУЧИВАЊЕ О НАДЛЕЖНОСТИ 

Члан 15.

Арбитражни суд може одлучивати о својој надлежности. 
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Тужени може оспорити надлежност Арбитражног суда (проговор 
ненадлежности) најкасније до тренутка подношења одговора на 
тужбу. 

Приговор да Арбитражни суд прекорачује границе својих овла-
шћења (приговор прекорачеења овлашћења) странка мора да под-
несе чим питање за које се тврди да прелази границе овлашћења 
Арбитражног суда буде изнето у арбитражном поступку.

О приговору ненадлежности укључујући и приговор о постојању 
или пуноважности споразума о арбитражи одлучује арбитражно 
веће или арбитар појединац уколико је веће конституисано, односно 
уколико је арбитар појединац именован. У ситуацији да веће није 
конституисано, односно да арбитар појединац није именован, о при-
говору ненадлежности одлучиће председник Арбитражног суда. Ар-
битражно веће, односно арбитар појединац може одлучити о приго-
вору ненадлежности у прелиминарној, посебној, одлуци, односно у 
самој арбитражној одлуци. 

Председник Арбитражног суда, односно арбитражно веће или 
арбитар појединац, може одлучити да пре доношења одлуке о на-
длежности суда да поступа у конкретном поступку, затражи од стра-
нака писмено изјашњење о томе.        

Ако председник Арбитражног суда, односно арбитражно веће 
или арбитар појединац утврди да је Арбитражни суд надлежан да 

одлучује у конкретном поступку, поступак се наставља и ако тужени 

одбије да учествује у њему. 
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Ако председник Арбитражног суда, арбитражно веће или арби-

тар појединац утврди да Арбитражни суд није надлежан, одлука о 

томе ће се доставити странкама.

IV - АРБИТРАЖНИ ПОСТУПАК 

ОСНОВНА НАЧЕЛА

Члан 16.

У поступку пред Арбитражним судом странке су равноправне. 

Арбитражни суд је дужан да свакој странци омогући да изнесе своје 

ставове и доказе као и да се изјасни о радњама и предлозима друге 

странке.

Странке у поступку су дужне предочити Арбитражном суду све 

расположиве доказе без одуговлачења. Доказна средства доста-

вљена са закашњењем без оправданог разлога Арбитражни суд 

неће узези у разматрање.

  Арбитражни поступак се води на српском језику.  Уколико једна 

од странака у поступку не зна језик на коме се води поступак, дужна 

је да себи обезбеди овлашћеног судског тумача за конкретан језик о 

сопственом трошку. 
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ТУЖБА

Члан 17.

Спор се покреће тужбом која се заједно са прилозима подноси у 
довољном броју примерака за Арбитражни суд (један за списе пред-
мета и један за сваког арбитра) и противну странку а ако је настрани 
туженог означено више лица, за сваког од њих доставља се још по 
један додатни примерак тужбе. 

Тужба мора да садржи све што је потребно да би се по истој 
могло поступати, а нарочито: означење Арбитражног суда, име и 
презиме, односно пословно име правног лица, пребивалиште или 
боравиште, односно седиште странака, њихових заступника, од-
носно пуномоћника ако их странке имају, наводе о арбитражном 
споразуму ако је закључен, опис предмета спора и захтев који се 
поставља, висину вредности спора, чињенице на којима се заснива 
тужбени захтев, доказе којима се чињенице из тужбе потврђују, 
предлоге других доказа, и потпис подносиоца. 

Предлог тужиоца за именовање арбитра појединца или арбитра 
као члана арбитражног већа се врши у складу са одредбама члана 
6 и 7 овог Правилника.  

Ако је поднесак поднет од стране тужиоца или туженог (тужба, 
одговор на тужбу или било који други поднесак) неразумљив или 
непотпун, Арбитражни суд ће га странци вратити на уређење. Уколи-
ко поднесак не буде исправљен у року од 5 дана од дана пријема 
налога Арбитражног суда, исти ће бити одбачен.



БРОЈ  50 СТРАНА 3481ФУДБАЛ, 14.12.2016.

ОДГОВОР НА ТУЖБУ

Члан 18.

Арбитражни суд у року од 5 (пет) дана од пријема уредне тужбе 
доставља исту туженом на одговор. Тужени има рок од 8 (осам) да-
на од пријема тужбе да достави Арбитражном суду одговор на тужбу 
у довољном броју примерака за суд и противну страну, као и да 
предложи свој предлог за арбитра који ће бити члан арбитражног 
већа. Уколико се ради о спору који ће водити арбитар појединац, а 
тужилац је у тужби дао свој предлог за арбитра, тужени је у обавези 
да у одговору на тужбу да своју сагласност или изрази противљење 
за предложеног арбитра. Уколико се тужени не изјасни, председник 
Арбитражног суда ће одредити арбитра који ће водити поступак.  

Тужени се у свом одговору изјашњава о захтевима, наводима и 
доказима тужбе и износи своје наводе заједно са одговарајућим до-
казима.

Ако уредно позвани тужени не одговори на тужбу у предвиђеном 
року или одбије да узме учешће у арбитражном поступку, арбитраж-
ни поступак се наставља према одредбама овог Правилника.

ПРОТИВТУЖБА 

Члан 19.

Тужени може до закључења главне расправе поднети против-
тужбу ако захтев из противтужбе проистиче из истог чињеничног и 
правног основа. 



БРОЈ  50СТРАНА 3482 ФУДБАЛ, 14.12.2016.

Противна странка одговара на противтужбу у року од 8 (осам) 
дана од дана достављања противтужбе.

На противтужбу се примењују одредбе овог Правилника о тужби. 

УМЕШАЧ

Члан 20.

Лице које има правни интерес да у поступку у коме тече спор 
међу другим лицима једна од странака успе, може да се придружи 
овој странци. О допуштању мешања одлучује арбитражно веће, од-
носно арбитар појединац, посебним решењем.

СПАЈАЊЕ ТУЖБИ И ПОСТУПАКА

Члан 21.

Ако су пред Арбитражним судом странке једна против друге под-
неле више тужби које потичу из истог или различитих правних одно-
са, председник Арбитражог суда настојаће да се поступак по овим 
тужбама споји и да о њима одлучи исто арбитражно веће, односно 
арбитар појединац, а ради економичности поступка.

ДОСТАВЉАЊЕ

Члан 22.

Достављање позива и других писмена странкама у току поступка 
се врши доставом на адресу коју су странке дале, односно на адре-
су пуномоћника странке и то препоручено уз потврду о пријему по-
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шиљке. У хитним случајевима, позив за расправу или обавештење 
о одлагању расправе могу се упутити телеграмом или факсом уз 
обавештење телефоном. 

У случају две неуспеле доставе на начин предвиђен у ставу 1 
овога члана, писмено ће се прибити на огласну таблу Арбитражног 
суда. Истеком трећег дана од дана прибијања на огласну таблу, сма-
траће се да је писмено уручено.   

Сматра се да је достављање пуноважно извршено и онда када 
странка или њен пуномоћник одбију да приме позив или друга пис-
мена.

УСМЕНА РАСПРАВА

Члан 23.

  Усмене расправе се одржавају у једној од судница Арбитражног 
суда ближе описаних у члану 1 став 7, а о чему одлучује арбитрар 
појединац, односно председник арбитражног већа.

У арбитражном поступку јавност је искључена. 

На усменој расправи се води записник или се врши тонско сни-
мање.

Одлука се може донети на основу поднетих писмених доказа 
само ако арбитар појединац, односно арбитражно веће утврди да су 
писмени поднесци и докази довољни за доношење одлуке и без 
усмене расправе.  
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Усмена расправа ће се одржати увек када једна странка то за-
хтева.

Када једна или обе странке, иако уредно позване, не дођу на 
усмену расправу арбитар појединац, односно арбитражно веће, по-
што утврде да су странке уредно позване на усмену расправу, а свој 
изостанак нису оправдале, могу приступити расправљању спора као 
да су странке или странка присутне.

ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА

Члан 24.

Арбитар појединац, односно арбитражно веће у току целог пос-
тупка одлучује о извођењу доказа на предлог странака или по својој 
иницијативи.

Доказе чине изјаве странака у поступку, изјаве сведока, исправе, 
налаз и мишљење вештака, као и сав остали доказни материјал који 
се односи на предмет спора.

Арбитар појединац, односно арбитражно веће цени доказну сна-
гу изведених доказа по слободном уверењу. 

Ако странка предложи извођење доказа који би изазвао трошко-
ве, дужна је по налогу Арбитражног суда да унапред уплати износ 
потребан за подмирење тих трошкова и то у року од 3 (три) дана од 
саопштења, односно пријема налога датог од стране Арбитражног 
суда. У случају да странка у поступку не поступи по налогу Арби-
тражног суда у датом року, сматраће се да је одустала од извођења 
предложеног доказа. Уколико су предлог за извођење конкретног 
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доказа дале обе стране у поступку, трошкове ће сносити на једнаке 
делове. А уколико је извођење конкретног доказа одредио Арби-
тражни суд по службеној дужности, онда ће терет уплате предујма 
трошкова у зависности од околности случаја, пасти или на једну 
странку или на обе странке равномерно. 

Арбитражни суд може наложити сваком директном или инди-
ректном члану ФС Србије да достави релевантне податке и/или 
доказе који се налазе у његоворм поседу.      

Уколико конкретно позвано лице не поступи по налогу суда, про-
тив истог ће бити покренут дисциплински поступак.     

СВЕДОЦИ

Члан 25.

Саслушање сведока се врши по правилу на расправи, а ван рас-
праве по одлуци арбитражног већа или арбитра појединца.

Арбитри могу одлучити да се изведе доказ читањем писане изја-
ве сведока, у којој се наводе сазнања о битним спорним чињеница-
ма, одакле су му оне познате и у каквом је односу са странкама у 
поступку. Писана изјава сведока мора бити оверена у суду или од 
стране лица које врши јавна овлашћења. 

Пре саслушања сведока, председник већа, односно арбитар 
појединац, је у обавези да утврди идентитет сведока и да га упозори 
на последице давања лажног исказа.

Странке имају могућност постављања питања сведоцима. 
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ВЕШТАЦИ

Члан 26.

Арбитражни суд ће да изведе доказ вештачењем у случајевима 
када је ради утврђивања или разјашњења неке чињенице потребно 
стручно знање којим арбитри не располажу. На предлог странака 
арбитражно веће, односно арбитар појединац, одређује конкретно 
лице за вештака, а истовремено му одређује задатак вештачења, 
као и рок у коме треба да достави свој налаз и мишљење. Уколико 
странке не постигну сагласност око избора вештака, њега одређује 
председник већа, односно арбитар појединац.

Арбитар појединац или председник арбитражног већа ће нало-
жити странкама да доставе вештаку све потребне информације, 
исправе и омогуће приступ исправама и другим стварима ако је то 
потребно.

Ако једна од странака то захтева или ако то наложи арбитар, 
односно председник арбитражног већа, вештак је дужан, да после 
подношења писменог налаза и мишљења учествује у усменој рас-
прави на којој странке могу да му постављају питања.

Одредбе овог Правилника о изузећу арбитара сходно се при-
мењују и на изузеће вештака.

РОКОВИ

Члан 27.
Ако овим Правилником нису предвиђени рокови за обављање 

појединих радњи, рокове одређује арбитражно веће или арбитар 
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појединац, посебно водећи рачуна о хитности поступка и брзини 

поступања. 

ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ И МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 28.

На предлог странке у поступку, Арбитражни суд може одредити 

привремену меру коју сматра потребном с обзиром на предмет спо-

ра, а може истовремено да тражи од странке да положи одгова-

рајуће обезбеђење.

ОДЛУКЕ КОЈЕ АРБИТРАЖНИ СУД ДОНОСИ У ТОКУ ПОС-
ТУПКА

Члан 29.

Арбитражни суд у поступку доноси:  

а) Арбитражну одлуку којом Арбитражни суд коначно одлучује о 

основаности и висини појединог тужбеног захтева;

б) Решење којим Арбитражни суд утврђује своју ненадлежност, 

обуставља арбитражни поступак, којим одлучује о процесним пи-

тањима, којим председник Арбитражног суда одлучује о изузећу и 

промени арбитра у већу или арбитра појединца, као и када одлучује 

о другим питањима о којима се не доноси одлука;



БРОЈ  50СТРАНА 3488 ФУДБАЛ, 14.12.2016.

V – АРБИТРАЖНА ОДЛУКА

Члан 30.

Арбитажно веће односно арбитар појединац доносе одлуке при-

меном прописа ФСС, правних правила домаћег права узимајући у 

обзир одредбе уговора и обичаје који се могу применити на предмет 

спора.

 Арбитражно веће односно арбитар појединац могу у току арби-

тражног поступка да донесу међупресуду и делимичну пресуду (де-

лимична пресуда се сматра самосталном одлуком). 

 Арбитражна одлука је коначна и њом се завршава арбитражни 

поступак.

Арбитражно веће односно арбитар појединац може донети одлу-

ку и на основу начела правде и правичности, али само ако су се о 

томе странке изричито споразумеле.

Члан 31.

Арбитражна одлука се доноси у писменој форми и мора бити 

потписана од стране арбитара односно арбитра појединца.

Одлука арбитражног већа је пуноважна и када један од арбитара 

одбије да је потпише ако је одлуку потписала већина арбитара и на 

одлуци утврдила ускраћивање потписа.
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ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ

Члан 32.

Арбитар који је ускратио потпис може да у разумном року доста-

ви своје писмено издвојено мишљење које се доставља странкама 

уз одлуку ако тај арбитар то изричито затражи.

САДРЖИНА АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ

Члан 33.

Арбитражна одлука има увод, изреку о предмету спора и образ-

ложење.

а) увод арбитажне одлуке садржи назив Арбитражног суда, име 

и презиме чланова арбитражног већа или арбитра појединца, по-

словно име и седиште односно име, презиме и пребивалиште стра-

нака, њихових заступника или пуномоћника, кратко означење пред-

мета спора и датум доношења одлуке

б) изрека арбитражне одлуке садржи одлуку о усвајању или од-

бијању захтева који се односи на главну ствар, као и споредна тра-

жења укључујући и одлуку о трошковима поступка. 

в) образложење садржи опис захтева странака, хронологију спо-

ра, релевантне наводе странака о чињеничним и правним питањи-

ма, оцену поднетих и изведених доказа, право или правила која су 

примењена и разлоге одлуке. 
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ОДЛУКА НА ОСНОВУ ПОРАВНАЊА

Члан 34.

Странке могу у току поступка да се поравнају о предмету спора.

Арбитражно веће односно арбитар појединац доноси одлуку на 
основу поравнања на захтев странака, осим ако су дејства пора-
внања супротна јавном поретку.

Одлука на основу поравнања не мора да садржи образложење. 
Она има снагу арбитражне одлуке.

ИСПРАВКА, ТУМАЧЕЊЕ И ДОПУНА АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ 

Члан 35.

Арбитражно веће, односно арбитар појединац, на захтев сваке 
странке врши исправку очигледних језичких или техничких грешака. 
Арбитражно веће односно арбитар појединац могу и по својој ини-
цијативи вршити такве исправке.

На захтев странке арбитражно веће односно арбитар појединац 
доноси допунску одлуку о захтевима изнетим у арбитражном пос-
тупку о којима није одлучено у арбитражној одлуци.

Захтеве из ст. 1 и 2 странка мора да поднесе најкасније у року од 
15 дана од пријема пресуде.

Одлука о исправкама и допунама је саставни део одлуке на коју 
се односи.
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ДЕЈСТВО И ИЗВРШЕЊЕ АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ

Члан 36.

Арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби. 

Она има снагу правоснажне пресуде редовног суда

Прихватањем надлежности Арбитражног суда, странке се оба-

везују да ће његову одлуку извршити.

КЛАУЗУЛА ИЗВРШНОСТИ

Члан 37.

Клаузулу извршности ставља секретар Арбитражног суда по 

одобрењу председника арбитражног већа, односно по одобрењу 

арбитра појединца. Арбитражна одлука постаје извршна по протеку 

рока за добровољно испуњење обавезе.  

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Члан 38.

Осим у случају намерно предузетих недозвољених радњи ис-

кључена је свака одговорност ФСС, његових функционера и за-

послених Арбитражног суда ФСС, његовог председника и секретара, 

арбитара и вештака који су учествовали у арбитражном поступку за 

сваку радњу или пропуштање везано за арбитражни поступак који је 

спроведен на основу овог Правилника.
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VI - ТРОШКОВИ АРБИТРАЖЕ

ТАРИФА

Члан 39.

Тарифу арбитражних трошкова утврђује Извршни одбор ФС Ср-
бије.

Тужилац је у обавези да приликом подношења тужбе уплати так-
су за покретање поступка пред Арбитражним судом у висини од-
ређеној чланом 3 Одлуке о накнадама и трошковима у поступцима 
пред сталним арбитражним судом ФС Србије. Уколико тужилац уз 
тужбу није уплатио наведену таксу за покретање поступка пред Ар-
битражним судом, секретар суда ће писменим путем наложити ту-
жиоцу, односно његоворм пуномоћнику уколико га има, да изврши 
уплату поменутог износа. Уколико тужилац у року од 3 (три) дана од 
пријема писменог обавештења не поступи по истом, сматраће се да 
је тужба повучена.    

По пријему тужбе, Председник суда ће у поступку претходног 
преиспитивања услова за вођење арбитражног поступка између ос-
талог одредити и висину износа обавезе уплате накнаде за ангажо-
вање и рад арбитра појединца, односно арбитражног већа, а у зави-
сности од вредности предмета спора, а све у складу са чланом 4 
Одлуке о накнадама и трошковима у поступцима пред сталним ар-
битражним судом ФС Србије. Секретар Арбитражног суда ће наве-
дени налог за уплату накнаде за ангажовање арбитара послати ту-
жиоцу истовремено са достављањем тужбе туженом на одговор. 
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Тужилац има обавезу да изврши уплату по датом налогу у року од 8 
(осам) дана од дана пријема налога под претњом последица про-
пуштања.    

Пре него што тужилац уплати таксу и накнаду из става 1 и 2 ово-
га члана, Арбитражни суд није дужан да предузме било какву даљу 
процесну радњу.

Обавеза уплате накнаде за ангажовање и рад арбитара се ус-
поставља по истим критеријумима у случају подношења противтуж-
бе. 

ИЗДАЦИ ЗА ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ

Члан 40.

За издатке у вези са извођењем доказа и другим процесним 
радњама одговарајући предујам полаже унапред странка која под-
носи предлог, а на начин дефинисан овим Правилником.

Износ предујма трошова и рок за његово полагање одређује ар-
битражно веће односно арбитар појединац.

РАСПРАВА ВАН СЕДИШТА

Члан 41.

Ако се прихвати предлог једне од странака да се усмена распра-
ва одржи ван седишта Арбитражног суда, та странка полаже пре-
дујам износа за покривање трошкова усмене расправе. Ако усмена 
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расправа треба да се одржи ван седишта по заједничком предлогу 
обе странке, свака странка полаже половину предујма трошкова.

Председник Арбитражног суда одлучује о висини износа из кога 
ће се покрити трошкови одржавања усмене расправе ван седишта 
Арбитражног суда.

VII - ПОСТУПАК ПОСРЕДОВАЊА ОСНОВНА НАЧЕЛА

Члан 42.

 У случајевима у којима Арбитражни суд може бити надлежан, 
свака странка, без обзира да ли је уговорена надлежност Арбитраж-
ног суда, може се обратити Арбитражном суду у циљу посредовања 
ради споразумног решавања спора.

Свака странка може у свако време одустати од поступка посре-
довања. Свака странка носи своје трошкове које је имала у поступку 
посредовања.

Поступак посредовања је независан од арбитражног поступка и 
ако поступак посредовања не успе ништа што је у току поступка 
учињено или изјављено, усмено или писмено, не обавезује странке 
нити се може употребити у накнадном арбитражном поступку.

Посредник не може бити именован за арбитра нити учествовати 
у било ком својству у поступку пред Арбитражним судом у спору у 
коме се претходни поступак посредовања пред Арбитражним судом 
неуспешно завршио.



БРОЈ  50 СТРАНА 3495ФУДБАЛ, 14.12.2016.

Пристанак на поступак посредовања не значи пристанак на на-
длежност Арбитражног суда у случају неуспеха посредовања.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА

Члан 43.

Поступак по средовања отпочиње подношењем писменог пред-
лога од стане једне или обе странке заједно.

Предлог садржи означење предмета спора, односа из кога је 
спор проистекао и релевантне чињенице.

Ако предлог поднесе једна странка друга странка је дужна да се 
изјасни да ли прихвата поступак посредовања у року од 8 (осам) 
дана од достављања предлога. Ако друга странка у остављеном 
року не одговори или не прихвати предлог поступак посредовања се 
неће спровести.

Секретар Арбитражног суда одређује предујам трошкова пос-
тупка које у једнаким деловима уплаћују обе странке у року од 15 
(петнаест) дана. Ако странке на положе предујам, сматра се да по-
средовање није успело.

ПОСРЕДНИК

Члан 44.

Странке заједнички бирају посредника из редова арбитара.

Ако странке заједнички не изаберу посредника њега из редова 
арбитара именује председник Арбитражног суда.
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ПОСТУПАК ПОСРЕДОВАЊА

Члан 45.

Посредник спроводи поступак на начин који у договору са стран-

кама сматра целисходним, пружајући странкама помоћ у циљу изна-

лажења обострано прихватљивих решења. Он може организовати 

заједничке састанке са странкама и састанке са сваком странком 

посебно. Ако су странке сагласне посредник им може предложити 

решење спора.

Резултати поступка посредовања констатују се у записнику који 

потписује посредник и странке.

Поравање је закључено када странке после прочитаног записни-

ка у коме је констатован садржај поравнања тај записник потпишу. 

Овако постигнуто поравање нема снагу арбитражне одлуке већ сна-

гу ванарбитражног поравања.

Ако су странке одсутне доставља има се поравнање на потпис 

са упозорењем да ће се сматрати да посредовање није успело ако 

потписано поравнање не врате у року од 8 (осам) дана од пријема.

Ако то странке сагласно предложе, може се поравање постигну-

то у поступку посредовања донети у виду арбитражне одлуке.
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VIII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Сви спорови који су започети, а нису окончани до ступања на 
снагу овог Правилника, решаваће се у складу са одредбама овог 
Правилника.

 Одредбе члана 42. овог Правилника, ће се примењивати искљу-
чиво на поступке који су покренути после ступања на снагу овог 
Правилника.

Даном ступања на снагу Овог Правилника престаје да важи Пра-
вилник о раду Арбитражног суда ФС Србије од 25.02.2013. године, 
објављен у Службеном листу ФСС „ФУДБАЛ“ ванредни број 1/2013 
и све касније измене и допуне тог правилника објављене у Службе-
ном листу ФСС „ФУДБАЛ“ број 10/2014, 11/2015 и вабредни број 
3/2016. 

Члан 47.

Овај Правилник се објављује у Службеном листу ФСС „Фудбал“, 
а ступа на снагу даном објављивања. 

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС ,,Фудбал‘‘, ван. бр. 18/2016), Одбор за хитна питања 
ФС Србије је на седници одржаној дана 09.12.2016. године, донео:

ОДЛУКУ

О НАКНАДАМА И ТРОШКОВИМА У ПОСТУПЦИМА ПРЕД 
СТАЛНИМ АРБИТРАЖНИМ СУДОМ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА 

СРБИЈЕ

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се висина трошкова у поступцима на 
које се примењује Правилник о раду арбитражног суда Фудбалског 
савеза Србије.

Члан 2. 

Странке које учествују у поступцима пред сталним арбитражним 
судом (у даљем тексту: Арбитража) сносе трошкове поступка, који 
се састоје од:

1. таксе за регистрацију;

2. накнаде арбитрима;

3. материјалних трошкова поступка.

Члан 3.

Такса за регистрацију за спровођење арбитражног поступка 
утврђује се у износу од 7.500,00 (седам хиљада пет стотина) динара 
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за физичка лица, односно 12.000,00 (дванаест хиљада) динара за 
правна лица.

Члан 4.

За спровођење арбитражног поступка трошкови наведени у чла-
ну 2 под тачком 2 ће се наплаћивати према следећој Тарифи, а у 
зависности од вредности предмета спора:

Од (динара) До (динара) Износ(динара)
         -      100.000,00    20.000,00
   100.001,00      250.000,00    30.000,00
   250.001,00      500.000,00    40.000,00
   500.001,00      750.000,00    50.000,00
   750.001,00   1.000.000,00    65.000,00
 1.000.001,00   2.000.000,00    80.000,00
 2.000.001,00   4.000.000,00    95.000,00
 4.000.001,00   6.000.000,00   110.000,00
 6.000.001,00   8.000.000,00   125.000,00
 8.000.001,00 10.000.000,00   140.000,00
10.000.001,00            > 250.000,00 + 3% 

на сваки започети 
милион динара пре-
ко десет милиона  и 
једног динара вред-
ности спора
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Ако тужени уложи противтужбу, трошкови за спровођење арби-
тражног поступка рачунаће се засебно, према наведеној Тарифи, 
независно од трошкова који се рачунају по тужби.

У нарочито сложеним предметима Председник арбитражног су-
да може одредити да се износ трошкова поступка повећа, до макси-
мално троструког износа од оног који предвиђа Тарифа.

Члан 5.

Ако тужилац повуче тужбу, део уплаћених средстава из члана 4 
ове Одлуке, на писмени захтев тужиоца, вратиће се:

- пре образовања Арбитражног већа / именовања арбитра поје-
динца - 50%; 

- пре заказане усмене расправе - 30%; 

- по заказаној, а пре одржане усмене расправе -10%;

- по одржаној усменој расправи, односно у случају одлуке већа/
битра појединца да се расправа не одржи, наведена средства се не 
враћају.

Средства уплаћена на име таксе за регистрацију за спровођење 
арбитражног поступка из члана 3 ове Одлуке се не враћају.

Члан 6.

Трошкови у вези са вршењем појединих процесних радњи (трош-
кови вештачења и др.) као и други материјални трошкови (стеногра-
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фисање и сл.) нису укључени у трошкове поступка чији је износ де-
финисан овом Одлуком и исте по правилу предујмљује странка која 
подноси предлог да се учини одређена процесна радња, мада пос-
тупајуће Веће/арбитар појединац може одлучити и другачије. Додат-
не материјалне трошкове странке ће предујмити према одлуци пос-
тупајућег Већа/арбитра појединца.

Члан 7.

Ова Одлука се објављује у Службеном листу ФСС „Фудбал“, а 
ступа на снагу даном објављивања. 

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), Одбор за 
хитна питања ФС Србије на седници одржаној дана 09.12.2016. го-
дине, донео је следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

Престаје дужност арбитрима изабраним Одлуком о избору арби-
тара Арбитражног суда Фудбалског савеза Србије (Службени лист 
ФСС „Фудбал“, број 12/2014, ван. број 2/2014, 15/2014 и ван. број 
20/2016).

Члан 2.

За арбитре Арбитражног суда ФС Србије, бирају се следећа ли-
ца:

- др Мирослав Север - председник Арбитражног суда;

- Урош Зековић – арбитар;

- др Владимир Вулетић – арбитар;

- Горан Делић – арбитар;

- Предраг Богавац – арбитар.
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Члан 3.

Преостали број арбитара до 11, биће изабран накнадно. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу ФСС „Фудбал“. 

ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу чл. 48. и 61. став 6. Статута Фудбалског савеза Србије 
(„Фудбал“, ванредни број 18/2016), Одбор за хитна питања ФС Ср-
бије, на седници одржаној  09. децембра  2016. године, донео је

О  Д  Л  У  К  У

О ПОСТАВЉАЊУ  ИВАНА ПЕТРИЋА НА ФУНКЦИЈУ 
ОФИЦИРА ЗА ИНТЕГРИТЕТ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА 

СРБИЈЕ 
 

Члан 1.

ПЕТРИЋ Иван из Београда, поставља се на функцију   Официра 
за интегритет Фудбалског савеза Србије, са даном ступања на функ-
цију 01.01.2017. године

Официр за интегритет Фудбалског савеза Србије, као инокосни 
орган Извршног одбора ФС Србије, задужен је за  послове везане за 
борбу против свих облика намештања фудбалских утакмица.

Члан 2.

Официр за интегритет поставља се на период до краја мандата 
Извршног одбора ФСС овог сазива, тј. на период 2016-2020.година.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, ср.
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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службе-
ни лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 18/2016), члана 4. став 3. Пра-
вилника о додељивању јавних признања Фудбалског савеза Србије 
(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број I/2007, 50/2008 и 
12/2010) и предлога  Комисије за утврђивање предлога за доделу 
јавних признања ФСС са седнице од 06.12.2016.године, Одбор за 
хитна питања ФС Србије, на седници одржаној  09. децембра 2016. 
године, донео је 

О  Д  Л  У  К  У

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА ЗА ЗНАЧАЈНА СПОРТСКА 
ОСТВАРЕЊА У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

За значајна спортска остварења у 2016. години додељују се сле-
дећа признања:

- тренер године - Драган СТОЈКОВИЋ

- играч године - Душан ТАДИЋ

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, ср.
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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ

САВЕЗ БЕОГРАДА 
БЕОГРАД

(Седница одржана 06.12.2016.)

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА‘‘ (Бео-

град): Војводић Р. Михајло „Пе-

тар Пуача‘‘ (Нови Сад) чл. 

30/12.

„ЗЕМУН‘‘ (Земун): Подовац 

М. Никола чл. 30/1.

Перић С. Радован „ОФК Бе-

оград‘‘ (Београд), Њамцуловић 

Г. Матеја „Срем‘‘ (Јаково), Авра-

мовић С. Данило „Доминус‘‘ 

(Сурчин), Томић Д. Игор и Ал-

берини И. Алекса „Змај 1953‘‘ 

(Земун) и Кецман Ј. Лука и Ва-

сиљевић И. Урош „Алтина‘‘ (Зе-

мун) чл. 30/12.

Регистрација уговора

„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА‘‘ (Бео-

град) и играч Терзић Алекса, 

закључили су уговор о профе-

сионалном игрању до 

17.11.2019. године.

„ЖАРКОВО‘‘ (Жарково) и иг-

рачи Буснић Александар и Вујо-

вић Филип, закључили су сти-

пендијске уговоре о игрању до 

30.06.2019. године.

Брисање из регистра

Брише се Јеремић Предраг 

„Млади Орлови‘‘ (Умка), јер 

прелази на територију другог 

савеза.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј Е
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
БУЈАНОВАЦ

(Седница одржана 12.12.2016.)

Мали фудбал

КМФ „БСК“ (Бујановац):  

Ђорђевић Н. Урош,  Исмаило-

вић Ш. Денис,  

Јањић Ј. Димитрије,  Деми-

ри А. Алдон, Младеновић И. 

Немања,  Салихи Б. Ледион,  

Чуни Б. Самуел,  Менковић 

Н. Јован, Шабани Е. Ригон,  Фи-

липовић С. Алекса, 

Војиновић С. Марко,  Јова-

новић А. Матеја и Ташковић Ж. 

Димитрије чл. 30/1.    

(Седница одржана 13.12.2016.)

Исправка / допуна седнице :

На седници одржаној 

28.06.2015.године где је извше-

на регистрација новог клуба и 

играча, приликом провере, ус-

тановљено је да је дошло до 

техничке грешке где нису дода-

ти играчи следећег клуба:

 ФК „ЛУГИНА“ (Алиђерце): 

Латифи И. Харбин,   Јусуфи Н. 

Љуљзим,  Рустем О. Фатлум и 

Јакупи Н.  Нагип чл. 30/1. 

САВЕЗ  ГРАДА  
КРАГУЈЕВЦА

(Седница одржана 08.12.2016.)

Раскид споразума

„РАДНИЧКИ 1923 Д.О.О‘‘ 

(Крагујевац), „СУШИЦА‘‘ (Кра-

гујевац) и играч Најдановић Ж.

Јован раскинули су споразум о 

уступању играча број 257/16 од 

09.08.2016. године,  споразум-

но.
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САВЕЗ ГРАДА 
КРУШЕВЦA

(Седница одржана 07.12.2016.)

„KНЕЗ ЛАЗАР“ (Витановац):  

Павловић Б. Никола, Крстић М. 

Алекса чл.30/1.

Брисање из регистра 

Бришу се Мађарац Никола, 

Николић Душан „НАПРЕДАК“ 

(Крушевац), Петровић Ивана 

ЖФК „НАПРЕДАК“(Крушевац) 

јер прелази на територију дру-

гог Савеза.

САВЕЗ ГРАДА  
НИШ

(Седница одржана 07.12.2016.)

„РАДНИЧКИ“(Ниш): Драш-

ковић Б. Филип „Ред стар“ (Ниш) 

чл. 30/12.

КМФ „НИШ 92“ (Ниш): Ра-

денковић В. Илија чл. 30/1.

Регистрација уговора

„РАДНИЧКИ“ (Ниш) и играч 
Перић Милош закључили су 
уговор о професионалном иг-
рању до зимског прелазног ро-
ка 2017.године.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ОБРЕНОВАЦ

(Седница одржана  07.12.2016.)

„РАДНИЧКИ“ (Обреновац): 
Андрић М. Јован чл. 30/1.

„ОБРЕНОВАЦ 1905“ (Обре-
новац): Васиљевић С. Зоран, 
Пољарац Д. Ђорђе, Николов-
ски С. Димитрије, Петровић Ј. 
Габријел, Нешић М. Михаило, 
Нешић Б. Стефан, Петровић Д. 
Александар чл. 30/1.

„ФЕНИКС ФФЦ“ (Забрежје): 
Оцокољић Н. Лука, Јаковље-

вић Д. Ивана  чл. 30/1.
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ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

(седница одржана 08.12.2016.)

ФК „ТРГОВАЧКИ“ (Петровац 
на Млави): Илић С. Андреја, 
Марчетић Р. Димитрије,  Јова-
новић С. Срећко чл. 30/1.

ЖФК „СЛАТКЕ МАЛЕ“ (Бу-
ровац):  Станић З. Адријана чл. 
30/1.

 ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ПРИБОЈ

(Седница  одржана 31.11.2016.)

„ПОЛИМЉЕ“ (Пријепоље): 
Томашевић Н. Страхиња „По-
лимље“ (Пријепоље) чл. 30/3.

„033“ (Прибој): Симић С. 
Стефан „Фап“ (Прибој) чл. 30/3.

(Седница  одржана 09.12.2016.)

„033“ (Прибој): Ратковић Н. 
Стеван ,Папић Ж. Теодор ,Си-
мић С. Огњен , Бабић М.Лена 

,Бандовић И.Матија ,Симовић 
М.Никола ,Шуман Х.Ханан , Ни-
колић С. Михаило ,Зец Р.Дими-
трије ,Марковић М.Филип ,Бје-
лић М.Дарко ,Алиев Д.Руслан 
Джеихунович ,Бајић О.Матеја 
,Станић М.Никола ,Раковић Д. 
Огњен ,Аврамовић М.Стефан 
,Пешовић Љ.Мићо ,Јањић М. 
Андрија ,Кашић Д. Емил  чл. 
30/1.

„СЛОГА“ (Сјеница): Мухо-
вић А. Амир ,Хамидовић М. 
Омар ,Селмановић Х. Ријад 
,Јахић Ј.Каид ,Малићевић З. 
Амор ,Гуџић Е. Рејхан ,Балија 
Е. Алдин , Сарачевић Е.Аријан 
,Јукић М. Денис , Миликић Ј. 
Стефан чл. 30/1.

„ПОЛИМЉЕ“ (Пријепоље): 
Гојак Е. Мердан чл.30/1.

(Седница  одржана 06.12.2016.)

 Регистрација фудбалског 
клуба

На основу решења АПР-а 

БС 269/2016 од 01.02.2016. го-



БРОЈ  50СТРАНА 3510 ФУДБАЛ, 14.12.2016.

дине , региструје се новоосно-
вани Фудбалски клуб „МИ-
КРОН“ из Пријепоља са седиш-
тем у Пријепољу ул.Љубише 
Миодраговића бр.100. Прије-
поље Србија , матични број 
28819714 , пиб109358811.

 „МИКРОН“(Пријепоље) : 
Сарић Г. Стефан, Дукић Р. Ма-
теја , Пурић В. Леонардо, Пузо-
вић Р. Лука, Куркић З. Павле, 
Јањушевић П. Андрија, Новков-
ић В. Ивица, Кухиња С. Омар, 
Трмчић Д. Михајло, Јањушевић 
Г. Милан, Матовић С. Дими-
трије, Пушоњић М. Андрија, 
Мустајбеговић Ј. Армин, Јокси-
мовић Б .Лука, Дивац М. Нико-
ла, Ћубић Б. Андрија, Хаџифеј-
зовић Н. Емир, Томашевић 
С.Дамјан, Мусић М. Анид, Ме-
хонић Р. Дамир, Хоџић Е. Еди, 
Рабреновић У. Страхиња,  
Ђурђевић А.Џенис, Љубојевић 
Р.Матија, Пузовић Р. Илија, Ме-
хонић Е. Тарик, Шљивић М. 
Кристијан, Мосуровић Д. Никша 

, Петрић В.Ђорђе, Балтић А. 
Заид, Кубуровић В. Лазар, Ду-
раковић С. Харун,Томашевић 
И. Вук, Сокић Б. Алекса, Пурић 
С. Војин,Терзић Б. Матија, 
Инајетовић Ш. Тарик, Халило-
вић Е. Маид, Мусић М. Захир, 
Петрић Б. Матија, Ајдуковић М. 
Павле,Турковић Е. Кемал, Ва-
сиљевић М. Алекса,Томић Д. 
Дени, Рондић Е. Амил, Башо-
вић С. Демир чл. 30/1.        

САВЕЗ ГРАДА ЧАЧКА

(Седница одржана 12.12.2016.)

ГАУЧОСИ (Чачак): Обрадо-
вић М. Андрија и Богићевић Б. 
Јовица чл. 30/1. 

(Седница одржана 13.12.2016.) 

Раскид споразума

„МЕТАЛАЦ“ (Горњи Мила-
новац), „ПОЛЕТ“ (Љубић) и иг-
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рач Мартиновић М. Александар 
раскинули су споразум о усту-
пању играча од 08.08.2016. го-
дине, споразумно.

ОПШТИНСКИ САВЕЗ 
ШАБАЦ

(Седницa одржана 07.12.2016.)

“БЕЛЛАТОРЕС“ (Шабац): 
Пантелић Д. Владимир  чл. 30 / 
1.

Раскид  уговора

„МАЧВА“ (Шабац) и играч 
Јанковић М. Небојша раскину-
ли су стипендијски уговор о иг-
рању, споразумно.

Брисање  из  регистра

Брише се  Дражић З. Сте-
фан  ОФК „ШАБАЦ“ (Шабац) јер 
мења територију савеза.      

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
ВОЈВОДИНЕ

ГРАДСКИ САВЕЗ 
СУБОТИЦА

(Седница одржана 08.12.2016.)

Регистрација уговора

„СПАРТАК ЖК“ (Суботица) 

и играч  Керкез Б. Дејан, закљу-

чили су уговор о професионал-

ном игрању бр. 098/16 до по-

четка ЛРП 2020. године.

Брисање из регистра

Бришу се Дер К. Давид, 

„СПАРТАК ЖК“ (Суботица), јер 

прелази на другу територију.
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