
ВАНРЕДНИ БРОЈ 2/I

ISSN 1451-5733

С А Д Р Ж А Ј

I - ОДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС  
   СА 39. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 18.02.2019.

    1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА У ФУДБАЛСКОМ  
        САВЕЗУ СРБИЈЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО  
        СПРОВОЂЕЊЕ.. ............................................................................ 3

    2. ОДЛУКА О ДЕМОКРАТСКОМ ПРЕДИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ  
        ПРИ ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ФУДБАЛСКИХ САВЕЗА И  
        НОСИЛАЦА ЗНАЧАЈНИХ ФУНКЦИЈА У САВЕЗИМА.. .............. 6

    3. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
        ИЗБОРА У ФС СРБИЈЕ. .............................................................. 10

    4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА, СТРУКТУРЕ И САСТАВА  
        ПРЕДСТАВНИКА-ДЕЛЕГАТА У СКУПШТИНИ ФС СРБИЈЕ ЗА  
        МАНДАТНИ ПЕРИОД 2019.-2023. ГОДИНА. ............................. 14

      

ГОДИНА XIV                  БЕОГРАД, 18.02.2019.



ВАНРЕДНИ БРОЈ  2/IСТРАНА 2 ФУДБАЛ, 18.02.2019.



ВАНРЕДНИ БРОЈ 2/I СТРАНА 3ФУДБАЛ, 18.02.2019.

На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС “Фудбал”, ванредни број 18/2017), Одбор за хитна питања 

Фудбалског савеза Србије, на седници одржаној 18. фебруара 2019. годи-

не, донео је следећу

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА У ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ 
СРБИЈЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО СПРОВОЂЕЊЕ 

Члан 1.

Ради спровођења избора у фудбалским савезима и стручно-струков-

ним организацијама ФС Србије и усклађивања са одговарајућим изборним 

циклусима у УЕФА ФИФА, расписују се избори у Фудбалском савезу Ср-

бије за избор органа Савеза за мандатни период 2019.-2023. 

Изборна Скупштина ФС Србије одржаће се дана 17. марта 2019. годи-

не. 

Члан 2.

Избори у савезима и стручним-струковним организацијама одржаће се 

у периоду 18. фебруар  -  17. март  2019. године, у следећим роковима:

а) У стручним-струковним организацијама фудбалских судија и 
тренера територијалних савеза:

1. избори у организацијама судија и тренера општинских и градских 

фудбалских савеза од  21. до 22. фебруара 2019. године.
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2. избори у организацијама судија и тренера окружних и подручних 

фудбалских савеза од 25. до 26. фебруара 2019. године. 

3. избори у организацијама судија и тренера територијалних фудбал-

ских савеза од   28. фебруара до 1. марта 2019. године.

4. конститутивна-Изборна Скупштина организација фудбалских судија 

и тренера ФС Србије до 4. марта 2019. године.

б) У фудбалским савезима

1. избори у општинским и градским фудбалским савезима од 23. до 
24. фебруара 2019. године.

2. избори у окружним и подручним фудбалским савезима од  27. до 28. 
фебруара 2019. године.

3. избори у територијалним фудбалским савезима од  2. до 4. марта 
2019. године

4. конститутивна-Изборна Скупштина Фудбалског савеза Србије 17. 
марта 2019. године.

Члан 3.

Избори за представнике-делегате у конференцијама клубова свих сте-

пена такмичења, Удружењу клубова “Супер лиге” и Прве лиге “Србија”, као 

и осталим структурама које дају представнике у скупштине савеза, одр-

жаће се у складу са динамиком утврђеном у члану 2. под б) и завршиће се 

до 4.3.2019. године.
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Члан 4.

За координацију свих послова у вези спровођења избора формира се 

Одбор за спровођење избора.

Распоред, динамику и сатницу избора из члана 2. ове одлуке, својим 

одлукама утврђују извршни одбори регионалних савеза.

Члан 5.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за спровођење избора, 

извршни органи савеза и стручних-струковних организација.

Члан 6.

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 број 18/2017), Одбор за хитна питања 

Фудбалског савеза Србије, на седници одржаној 18. фебруара 2019. годи-

не, донео је следећу

О  Д  Л  У  К  У

о демократском предизборном поступку при избору 
председника фудбалских савеза и носилаца значајних 

функција у савезима

1. Избор председника и других носилаца функција у савезима врше 

скупштине савеза као њихови највиши и изборни органи, придржавајући се 

следећих критеријума:

•  Да испуњава критеријуме из члана 33. Статута ФС Србије (Служ-

бени лист ФСС “Фудбал”, ванредни број 18/2017 и то: 

а) да је држављанин Републике Србије;

б) да је напунио 18 (осамнаест) година и да је пословно способан;

в) да је активан у фудбалској организацији и да је њен члан

г) да није суспендован или искључен из ФСС или једног од његових 

чланова;

д) да није осуђен за кривична дела из члана 33. став 2. тачка 6) За-

кона о спорту, док трају правне последице осуде и да о томе достави од-

говарајућу потврду суда;
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•  Приликом предлагања могућих кандидата за избор председника и 

одговорних лица у савезима и организацијама посебно водити рачуна да 

се не предлажу кадрови који су кажњавани у смислу члана 59. став 4. За-

кона о спорту (“Службени гласник Републике Србије”, број 10/2016), и то: 

лица која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и служ-

бене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка 

крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано ко-

ришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и 

кривична дела прописана законом који се односи на спречавање насиља 

и недоличног понашања на спортским приредбама;

•  Да не сме ни под којим условима имати статус посредника за игра-

че у смислу одговарајућих правилника ФИФА и ФСС;

•  Да поштује одредбе из аката ФИФА, УЕФА и ФСС о политичкој 

неутралности и сфери спорта, односно да ће своје функције у фудбалском 

спорту обављати на начин који пристаје тој функцији и интегритету и да 

кроз деловање у оквиру функције не износи своје политичке ставове или 

деловати у интересу неке политичке партије-групације;

•  Да испуњава услове из Одлуке о етичком кодексу и стандардима 

понашања чланова Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС “Фуд-

бал”, ванредни бр. 10/II//2017 и 24/2017), а нарочито да кандидовањем за 

обављање одговорних функција не дође у сукоб интереса;

• Да се предложи истакнути фудбалски радник који поседује одгова-

рајуће  квалитете за обављање дужности и да ужива спортски и професио-

нални углед;
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•  Да се у свом досадашњем раду ангажовао на унапређењу и поди-

зању квалитета фудбала и фудбалске игре у целини; 

•  Да својим понашањем није нарушио углед фудбалске организације 

Србије и да је своје дужности и обавезе у истој обављао савесно, непри-

страсно и стручно;

•  Да има способности за руковођење и да поседује организационе 

квалитете, као и да је у протеклом периоду успешно руководио органима 

фудбалске организације или  органима стручних-струковних организација 

(судија и тренера);

•  Ради деакумулација функција, а у циљу већег укључивања ширег 

броја кадрова на руководеће функције у фудбалском спорту, да једно лице 

не може  да обавља више челних функција;

2. У избору председника (и носилаца значајних функција) као манда-

тара о избору извршног органа савеза треба обезбедити демократски пре-

дизборни поступак уз учешће свих чланова фудбалске организације – клу-

бова, стручних-струковних организација и удружених савеза;

3. У избору председника (као и других функционера) ФС Србије, тери-

торијалних савеза неопходно је обезбедити демократско, непосредно изја-

шњавање чланства организације;

4. Извршни одбор савеза или орган кога овласти доноси одлуку о от-

варању предизборног поступка за избор председника и других носилаца 

функција савеза са поступком предлагања кандидата и изјашњавање о 

кандидатима;
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5. Извршни одбор савеза доноси одлуку о утврђеној листи предложе-

них кандидата за председника савеза ради изјашњавања. Извршни одбор 

ФС Србије доноси одлуку о листи предложених кандидата за председника 

ФС Србије имајући у виду члан  38. Статута ФС Србије и члан 30. Посло-

вника о раду Скупштине ФС Србије, критеријуме за избор носилаца функ-

ција у фудбалској организацији и Одлуку о изборима, као и о компетентно-

сти кандидата за обављање највиших фунција у ФС Србије.

6. У изјашњавању о кандидатима за председника савеза изјашња-

вање се врши по правилу преко својих непосредних представника у 

скупштинама савеза;

7. Активни чланови стручних-струковних организација (судије, трене-

ри, посматрачи суђења, инструктори), могу своја права из изборног пос-

тупка остваривати само у оквиру своје стручно-струковне организацији, 

стим што активне фудбалске судије могу бити председници и потпредсе-

дници стручних-струковних организација судија;

8. О спровођењу ове Одлуке стараће се Извршни одбор ФС Србије, 

Одбор за хитна питања и Одбор за спровођење избора, као и руковoдства 

територијалних савеза, републичке организације судија и тренера;

9. Ова oдлука ступа на снагу даном објављивања  у Службеном листу 

ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу чл. 40. и 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 18/2017) и члана 4. Одлуке о расписи-

вању избора у Фудбалском савезу Србије и роковима за њихово спро-

вођење (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 2/I/2019), Одбор за 

хитна питања  ФС Србије, на седници одржаној 18. фебруара 2019. године, 

донео је 

О  Д  Л  У  К  У

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
ИЗБОРА У ФС СРБИЈЕ

Члан 1.

Ради координације свих послова везаних за спровођење избора у ФС 

Србије, праћења регуларности поступка и давања неопходних упутстава, 

образује се Одбор за спровођење избора у Фудбалском савезу Србије за 

мандатни период 2019.-2023.године, у следећем саставу:

1. Ненад Сантрач – председник,

2. Вера Митин – члан,

3. Мирослав Стојановић – члан,

4. Дарко Рамовш – члан,

5. Милован Ђорић – члан,

6. Илија Петковић – члан,

7. Славко Тувеџић – члан.
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Члан 2.

Задаци Одбора за спровођење избора у Фудбалском савезу Србије су:

- да прати и координира спровођење избора у територијалним 

фудбалским савезима;

- да прати и координира спровођење избора у стручним-струковним 

организацијама  фудбалских судија и фудбалских тренера;

- да прати и координира спровођење избора у свим другим средина-

ма које дају представнике у скупштине савеза,

- да организује и координира спровођење избора за Скупштину ФС 

Србије;

- да врши консултације око  испуњености услова за избор носилаца  

функција у територијалним савезима и стручним удружењима;

- да врши консултације око испуњености услова о избору представ-

ника у Скупштину ФС Србије;

- да учествује у припремама за Изборну Скупштину ФС Србије за 

мандатни период 2019-2023.године;

- да координира рад одбора за спровођење избора у територијалним 

фудбалским савезима,

- разматра приговоре у вези одлука одбора за спровођење избора 

територијалних фудбалских савеза,

- и да врши друге послове у вези са изборима и кадровима у ФС 

Србије.
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Члан 3.

Регионални одбори за спровођење  избора решавају приговоре у вези 

избора у општинским, градским, подручним/окружним и регионалним саве-

зима (фудбалски и струковни избори) у првом степену.

Одбор за спровођење избора ФСС решава у другом степену по свим 

жалбама на одлуке из става 1. овог члана. 

Члан 4.

У циљу несметаног тока одвијања избора на свим нивоима у Фудбал-

ском савезу Србије, евентуални приговори на ток и донете одлуке на из-

борним скупштинама, морају се доставити одборима за спровођење избо-

ра на нивоима региона, најкасније у року од 24 сата од одржане седни-

це.

Одбор за спровођење избора на нивоу региона је дужан да по приго-

вору одлучује у року од 24 сати од његовог пријема.

На одлуку одбора за спровођење избора на нивоу региона има се пра-

во жалбе Одбору за спровођење избора у ФСС у року од 24 сати од дана 

објављивања одлуке на званичном интернет сајту регионалног саве-

за.

Одбор за спровођење избора ФС  Србије  коначну одлуку по жалбама 

на одлуке одбора за спровођење избора на нивоу региона, дужан је да 

донесе у року од 24 сата од пријема исте.
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Члан 5.

Приговори и жалбе из чл. 3. и 4. ове одлуке достављају се непосредно 

канцеларији регионалних савеза, односно ФС Србије.

Члан 6.

Приговори на изборни поступак у Удружењу фудбалских клубова Су-

пер лиге и Прве лиге „Србија“, футсалу, женском фудбалу и базичном 

фудбалу, достављају се непосредно канцеларији ФС Србије, Београд, Те-

разије бр. 35, Одбору за спровођење избора ФСС у року од 24 сата од 

одржаних избора, који је дужан да о њима одлучује у року од 24 сата по 

пријему.

Одлука Одбора за спровођење избора ФСС из става 1. овог члана је 

коначна.

Члан 7.

Одбор припрема информације, предлоге и мишљења за надлежне 

органе ФС Србије.

Члан 8.

На седници Одбора за спровођење избора, најзначајнија питања у 

вези спровођења избора у савезима и стручним-струковним организација-

ма, могу се разматрати уз присуство председника и генералних секретара 

тих савеза, односно стручних-струковних организација.
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Члан 9.

Одбор о свом раду обавештава Извршни одбор ФС Србије, као и 

покрајинске и регионалне савезе и ФС Београда, а по завршетку рада под-

носи извештај о свом укупном раду.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу 

ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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На основу чл. 35. и  48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни брoj 18/2017), Одбор за хитна питања 

Фудбалског савеза Србије, на седници одржаној 18. фебруара 2019.годи-

не, донео је 

О  Д  Л  У  К  У

О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА, СТРУКТУРЕ И САСТАВА 
ПРЕДСТАВНИКА-ДЕЛЕГАТА У СКУПШТИНИ ФС СРБИЈЕ 

ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2019.-2023. ГОДИНА

Члан 1.

Утврђује се број, структура и састав представника-делегата у Скупш-

тини ФС Србије за мандатни период 2019.-2023.године и начин њиховог 

избора, и то:

1. ФС Војводине                   7 представника

2. ФС Косова и Метохије          1 представник

3. ФС региона Источне Србије                7 представника

4. ФС региона Западне Србије                7 представника

5. ФС Београда         7 представника

6. Супер лига                        10 представника

7. Прва лига „Србија“               10 представника

8. Стручна струковна организација судија              2 представника
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9. Стручна струковна организација тренера              2 представника

10. Футсал           2 представника

11. Женски фудбал        2 представника

12. Базични фудбал                   2 представника

13. Удружење фудбалских репрезентативаца             3 представника

14. Радне заједнице ФСС                                           4 представника

15. Пула спонзора ФСС                                              3 представника

 Скупштина ФС Србије за мандатни период 2019.-2023. године има 

укупно 69 (шездесетдевет) чланова.

Члан 2.

Чланови Скупштине из члана 1. ове одлуке бирају се на следећи на-

чин:

1. Представници територијалних фудбалских савеза на седницама 

извршних одбора тих савеза,

2. Представнике фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србија 

бира Извршни одбор Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве 

лиге Србије,

3. Представнике стручних - струковних организација (судије, тренери) 

бирају извршни одбори тих организација,
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4. Делегате футсала, женског фудбала и базичног фудбала, одређују 

надлежне комисије ФСС из тих области,

5. Делегате Удружења фудбалских репрезентативаца, одређује Из-

вршни одбор тог удружења,

6. Делегате радне заједнице ФСС, бирају сва лица радно ангажована 

по било ком основу у ФСС, већином гласова тих лица на збору који сазива 

решењем генерални секретар ФСС, 

7. Делегате пула спонзора ФСС, одређује директор Сектора за марке-

тинг и односе са јавношћу.

Члан 3.

 О спровођењу ове одлуке стараће се Извршни одбор ФС Србије, 

Одбор за хитна питања и Одбор за спровођење избора, извршни органи 

територијалних фудбалских савеза  и стручне-струковне организације 

фудбалских судија и фудбалских тренера.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу 

ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК

Славиша КОКЕЗА, с.р.
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