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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни одбор ФС 

Србије на седници одржаној 4.11.2019. године, донео је 

 
ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ДИСЦИПЛИНСКОГ ПРАВИЛНИКА 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Члан 1. 

У Дисциплинском правилнику Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 3/2017, 9/2018, 13/2018 и 8/2019) мења се 

члан 54. став 1 тачка б) тако да гласи: 

 
„Фудбалски радници: 

 
1. опоменом, 

2. новчаном казном, 

3. забраном вршења функције од 3 до 12 месеци. “. 

 
Члан 2. 

После члана 68. додаје се нови члан 68а. који гласи: 

 
„Члан 68а. 

Фудбалски клуб и играч/играчи тима који у току трајања утакмице 

својевољно одбију да утакмицу која је у току наставе повлачећи се са 

терена за игру, или неактивним ставом на терену (седење, лежање, стајање 

у месту и сл.) одбију да наставе утакмицу, па накнадно ипак наставе са 

одигравањем утакмице, казниће се: 

 
 играч који иницира привремени прекид игре - казном у трајању од 6 

месеци до годину дана забране играња, 

 фудбалски клуб учесник Супер лиге и Прве лиге Србије - 

одузимањем од 3 до 12 бодова, односно од 3 до 12 негативних 

бодова и новчаном казном у износу од 500.000,00 

(петстотинахиљада) до 5.000.000,00 (петмилиона) динара, 
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 фудбалски клуб учесник Српске лиге и нижих лига - одузимањем од 

3 до 12 бодова, односно од 3 до 12 негативних бодова и новчаном 

казном у износу од 100.000,00 (стохиљада) до 500.000,00 

(петстотинахиљада) динара, 

 
Фудбалски тренер или фудбалски радник који подстрекава на 

привремени прекид игре из става 1. овог члана Правилника, казниће се 

казном у трајању од 6 месеци до годину дана забране вршења тренерског 

посла, односно функције фудбалског радника.“. 

 
Члан 3. 

Члан 80. мења се тако да гласи: 

 
„Играч, фудбалски радник, клуб, судија или други учесник на 

утакмици или такмичењу који: 

 
 на било који начин захтева или учествује у нерегуларности утакмице 

или такмичења, или стимулише играче свог или других клубова на 

учествовање у нерегуларности, тако да те активности проузрокују  

штету или корист свом или другом клубу, или на други начин повреди 

прописе фудбалске организације или Правила фудбалске игре или 

правила такмичења у вези са регуларношћу, укључујући и покушај 

учешћа у нерегуларности, казниће се: 

 
- играч  забраном играња од 6 месеци до 2 године, 

 
- фудбалски радник, судија или други учесник на утакмици или 

такмичењу  забраном вршења функције од 1 до 2 године или забраном 

вршења било какве активности у вези са фудбалом. 

 
- клуб  одузимањем до 30 бодова или казном до 30 негативних бодова, 
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- клуб  враћањем у два ранга нижи степен такмичења или враћањем у 

најнижи степен такмичења, а у тежем или поновљеном случају 

искључењем из будућих такмичења током једне или две такмичарске 

сезоне.“. 

 
Члан 4. 

Члан 83. мења се тако да гласи: 

 
„Клуб и фудбалски радници из члана 6. става 1 тач. б), в.) и г.) овог 

Правилника, за које надлежни органи УЕФА доставе ФС Србије писану 

информацију о томе да су својим чињењем или нечињењем угрозили или 

повредили интегритет фудбалских утакмица или фудбалског такмичења, 

казниће се: 

 
 клуб - новчаном казном од 1.000.000,00 (милион) до 10.000.000,00 

(десетмилиона) динара, или одузимањем 6 до 15 бодова, или казном 

од 6 до 15 негативних бодова за добијање прве информације од 

УЕФА. У зависности од свих околности конкретног случаја, орган који 

изриче казну може кумулативно да изрекне новчану казну не  мању 

од 1.000.000,00 (милион динара), заједно са казном одузимања 

бодова не мањом од 6 бодова, односно 6 негативних бодова. 

 
 клуб – одузимањем од 6 до 30 бодова, или казном од 6 до 30 

негативних бодова, за добијање друге информације од УЕФА, 

 
 клуб – дисквалификацијом у најмање један ранг такмичења ниже у 

односу на такмичење у којем је био учесник у време извршења 

дисциплинског прекршаја из овог члана Правилника. 

 
 фудбалски радници  забраном вршења било какве активности која је 

у вези са фудбалом у трајању до годину дана, за добијање прве 

информације од УЕФА, 

 
 фудбалски радници  забраном вршења било какве активности  која 

је у вези са 

фудбалом у трајању од годину до две године, за добијање друге и 

сваке наредне информације од УЕФА. 
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Члан 5. 

У члану 127. став 1. после тачке 11. додаје нова тачка 12. која гласи: 

„пријаве дисциплинског инспектора.“. 

 
Члан 6. 

У члану 155. ставу 1. бришу се речи: ,,да је учинилац издржао 

најмање половину изречене казне.“. 

 
Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДНК 

Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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На основу члана 45. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС 

„Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и члана 98. ст. 3. Правилника о 

лиценцирању клубова Фудбалског савеза Србије за такмичења у 

организацији УЕФА (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 31/2018), 

Извршни одбор ФС Србије, на седници одржаној 4.11.2019. године, донео је 

 
ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЛИЦЕНЦИРАЊУ КЛУБОВА 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

УЕФА 

 
Члан 1. 

У Правилнику о лиценцирању клубова Фудбалског савеза Србије за 

такмичења у организацији УЕФА (Службени лист ФС Србије „Фудбал“, 

ванредни број 31/18), у члану 3. став 1. бришу се у потпуности алинеје 6, 7, 

8, 9, 10 и 11. 

 
Члан 2. 

У члану 4. став 1. бришу се у потпуности појмови и то: 

 
- „Информација о уравнотежености прихода и расхода (break-even)“, 

- „CL/FFP ИТ решење“, 

- „Документа за надгледање“ и 

- „Нето дуг“. 

- 

Члан 3. 

У члану 20. став 4. мења се тако да гласи: 

 
„Свака промена правне форме или структуре привредног друштва 

(укључујићи и спајање са неким другим ентитетом или преношење 

фудбалских активности на неки други ентитет) или идентитета (укључујући 

и промену седишта, имена и боја клуба) подносиоца захтева за лиценцу 

током тог периода или добијања лиценце а на штету интегритета 

такмичења, сматраће се прекидом чланства или уговорног односа (ако га 

буде било) у значењу овог члана.“. 
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Члан 4. 

У члану 46. став 1. мења се тако да гласи: 

 
„Сваки подносилац захтева за добијање лиценце мора да има 

писани програм развоја омладинског фудбала одобрен од стране Стручног 

одбора ФС Србије. 

 
Стручни одбор ФС Србије, мора да потврди спровођење одобреног 

програма развоја омладинског фудбала као и да изврши процену његовог 

квалитета.“. 

 
Члан 5. 

У члану 65. став 3. брише се алинеја под редним бројем 3. 

 
Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном листу ФС Србије „Фудбал“. 

 

 
ПРЕДСЕДНК 

Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни одбор ФС 

Србије на седници одржаној дана 4.11.2019. године, донео је 

 

 
ОДЛУКА 

О РАЗРЕШЕЊУ СЕЛЕКТОРА МУШКЕ ФУДБАЛСКЕ У-19 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

 
Члан 1. 

Разрешава се функције селектора фудбалске репрезентације Србије 

- селекције У19, тренер Иван ЈЕВИЋ. 

 
Члан 2. 

Даном ступања на снагу ове одлуке, Раскида се Уговор о регулисању 

међусобних права и обавеза који је тренер Иван ЈЕВИЋ закључио са ФС 

Србије, као и сви уговори спортских стручњака ангажованих у стручном 

штабу Ивана ЈЕВИЋА. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни одбор ФС 

Србије на седници одржаној дана 4.11.2019. године, донео је 

 

 
ОДЛУКА 

О ПОСТАВЉАЊУ СЕЛЕКТОРА МУШКЕ ФУДБАЛСКЕ У-19 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

 
Члан 1. 

За селектора фудбалске репрезентације Србије - селекције У19, 

поставља се тренер Милан ЛЕШЊАК. 

Селектор из става 1. овог члана поставља се на период од 

4.11.2019. до 30.6.2020. године. 

 
Члан 2. 

Радни послови и задаци, права и дужности селектора 

репрезентације У19 одредиће се уговором, између селектора и ФСС. 

Даје се овлашћење генералном секретару ФС Србије Јовану 

Шурбатовићу, да може да води преговоре о финансијским условима 

закључења Уговора о стручном ангажовању селектора из члана 1. ове 

одлуке и да након преговора, у име и за рачун ФС Србије закључи уговор са 

селектором Миланом ЛЕШЊАКОМ. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 

 
ПРЕДСЕДНК 

Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени 

лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и члана 31. Основног 

правилника о стручно-педагошком раду у организацијама Фудбалског 

савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. I/2007, I/2009, 

1/2010, 6/2011 и 3/2013), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 

4.11.2019. године, донео је 

 
ОДЛУКУ 

О ПОСТАВЉАЊУ КООРДИНАТОРА 

ИНСТРУКТОРСКЕ СЛУЖБЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
Члан 1. 

 
За координатора Инструкторске службе ФСС који руководи 

Инструкторском службом поставља се Далибор ЗОРКО, на период од 1 

(једне) године, тј. од 15.11.2019. – 15.11.2020.године. 

 
Члан 2. 

 
Радни послови и задаци, права и дужности координатора 

Инструкторске службе ФСС одредиће се уговором између координатора 

Инструкторске службе ФСС и ФСС. 

 
Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 
 

 
ПРЕДСЕДНК 

Славиша КОКЕЗА, с.р 
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На основу чл. 45. и 62. став 4. Статута ФС Србије (Службени лист 

ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и члана 4. Правилника о 

судијама и суђењу ФС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 

3/2016, 10/2016, 32/2016 и 8/2018), Извршни одбор ФС Србије, на седници 

одржаној 4.11.2019. године донео је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА СУПЕР ЛИГУ И ПРВУ 

ЛИГУ СРБИЈЕ 

 
Члан 1. 

Мења се члан 1. Одлуке о избору чланова Судијске комисије 

Фудбалског савеза Србије надлежне за Супер лигу и Прву лигу Србије 

(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 9/2019), тако да након измене 

гласи: „За чланове Судијске комисије Фудбалског савеза Србије надлежне 

за Супер лигу и Прву лигу Србије, бирају се: 

 
1. Милан  КАРАЏИЋ  -  председник  – задужен за делегирање 

судија Супер лиге и Прве лиге Србије; 

2. Бошко ЈОВАНЕТИЋ – члан - задужен за анализу суђења у 

Супер лиги и Првој лиги Србије; 

3. Ђорђе ЖУТИЋ – члан - задужен за делегирање посматрача 

суђења у Супер лиги и Првој лиги Србије.“. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФС Србије „Фудбал“. 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДНК 

Славиша Кокеза, с.р. 
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На основу члана 37. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 
10/2016) и члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист 
ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни одбор ФС Србије 
на седници одржаној 4.11.2019. године, донео је 

 
 

ОДЛУКА 
О ОГРАНЦИМА ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА У ФУДБАЛСКИМ КЛУБОВИМА 

 
Члан 1. 

У складу са начелним опредељењима светске и европске фудбалске 
организације (ФИФА и УЕФА) за унапређење женског фудбала, а у складу 
са решењима датим у одредбама Закона о спорту Републике Србије, даје 
се могућност фудбалским клубовима у Србији да кроз одговарајуће 
статусне промене, односно усклађивање унутрашњих аката, формирају, 
односно оснују у свом саставу огранке женског фудбала и да се ти огранци 
такмиче у одговарајућем степену такмичења женског фудбала. 

 
Промене из става 1. ове одлуке почеће да се примењују за 

такмичарску сезону 2020/2021, а правна и статусна усклађивања морају се 
завршити у летњем регистрационом периоду, односно до рокова који 
обезбеђују несметан почетак такмичења у коме клуб који врши промене 
учествује. 

 

Члан 2. 

Задужује се Стручна служба ФС Србије да припреми измене и 
допуне свих прописа ФСС и осталих правних аката ФСС који регулишу ову 
материју. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНК 

Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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На основу члана 45. и 62. став 5. Статута Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни 

одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 4.11.2019. године  

донео је 

 

 
ОДЛУКУ 

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИНТЕГРИТЕТ 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 
Члан 1. 

У циљу заштите интегритета такмичења у првенствима Супер и Прве 

лиге "Србија", као и Купа Србије, формира се Комисија за интегритет 

такмичења. 

Комисија ће имати 12 (дванаест) чланова, а функцију председника 

обављаће Иван Петрић - официр за интегритет ФС Србије. 

Осталих једанаест чланова Комисије изабраће се из редова: 

 запослених у ФС Србије, 

 чланова органа ФС Србије, 

 запослених у органима и службама безбедности Републике Србије, или 

запослених у министарству надлежном за унутрашње послове у 

Републици Србији. 

Даје се овлашћење официру за интегритет ФС Србије да именуује 

чланове Комисије из става 3 овог члана Одлуке. 

 
Члан 2. 

Председник Комисије ће својим актом одређивати које утакмице из 

члана 1. став 1. ове одлуке ће бити под контролом Комисије и вршити 

делегирање чланова Комисије за поједине утакмице. 

Чланови Комисије за свој рад добијаће накнаду чија висина ће се 

утврдити посебном одлуком. 
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Члан 3. 

Чланови Комисије биће изабрани на период до краја такмичарске 

сезоне 2019/2020. 

 
Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о формирању 

Комисије за интегритет Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 

"Фудбал", ванредни број 15/2019) . 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

Службеном листу ФСС "Фудбал". 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДНК 

Славиша КОКЕЗА, с.р. 
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АС - 38/18 

Арбитражни суд Фудбалског савеза Србије у саставу Владимир Пантелић 

као арбитар појединац, у правној ствари тужиље Ogebe Alice Oyah из 

Нигерије, датум рођења 30.03.1995. године, ЈМБГ: 3003995665029, коју по 

пуномоћју заступа Мићо Петковић, адвокат из Београда, ул. Скендер-Бегова 

бр. 55, против туженог Женског фудбалског клуба Црвена Звезда из 

Београда, ул. Љутице Богдана бр. 1а, МБ: 17493841, ПИБ: 103037454, чији 

је заступник Света Мирковић, ЈМБГ: 0102959710268 из Лазаревца, Рудовци 

бб, а коју по пуномоћју заступа Мирослав Јеремић адвокат из Београда, ул. 

Београдска бр. 41, ради раскида уговора и исплату неисплаћених зарада, 

вредност спора 497.467,00 динара, донео је дана 13.05.2019. године, након 

одржане усмене расправе следећу 

 
ОДЛУКУ 

I УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиље Ogebe Alice Oyah из Нигерије, 

датум рођења 30.03.1995. године, ЈМБГ: 3003995665029, па се РАСКИДА 

Професионални уговор о игрању од 12.06.2018. године, оверен од стране 

јавног бележника Николе Војновића под бројем УОП-I: 5876-2018, 

регистрован од стране Фудбалског савеза Београда дана 24.07.2018. године 

под бр. 1/304 и верификован 30.07.2018. године од стране Комисије за 

статус и регистрацију играча ФС Србије, између Ogebe Alice Oyah као 

професионалног играча и туженог Женског фудбалског клуба Црвена 

Звезда из Београда, као клуба, кривицом клуба. 

 
 

АРБИТРАЖНИ СУД ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
АС - 38/18 - 03.12.2018. 

 
 

 
Одлука Арбитражног суда је коначна, --------------------------- 

против исте се не може изјавити жалба, Арбитар појединац 
и има снагу правоснажне пресуде редовног суда, др Мирослав Север 
а у складу са чланом 36 Правилника о раду 
Арбитражног суда Фудбалског савеза Србије. 
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