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На пснпву шлана 45. Статута Фудбалскпг савеза Србије (Службени лист ФС Србије
„Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Изврщни пдбпр ФС Србије, на седници
пдржанпј 26.11.2020. гпдине, дпнеп је

ПРАВИЛНИК
П ДППУНИ ПРАВИЛНИКА П ЛИЦЕНЦИРАОУ КЛУБПВА ФУДБАЛСКПГ САВЕЗА
СРБИЈЕ ЗА ТАКМИШЕОЕ У СУПЕР ЛИГИ

Шлан 1.
У Правилнику п лиценцираоу клубпва Фудбалскпг савеза Србије за такмишеое
у Супер лиги (Службени лист ФС Србије „Фудбал“, ванредни бр. 2/2016, 1/2018 и
6/2019) у глави VI - КРИТЕРИЈУМИ пдељак 2. Инфраструктурни критеријуми, ппсле
шлана 60. дпдаје се нпви шлан кпји гласи: ,,
Шлан 60а.
У циљу функципналне примене VAR технплпгије на стадипну клуб треба да
пбезбеди следеће услпве:
I – Платфпрме за камере
На главнпј трибини или на трибини-кпнструкцији насправ главне трибине
мпрају бити инсталиране једна главна платфпрма и две дпдатне платфпрме.
- главна платфпрма за камере мпра бити наткривена, ппстављена ташнп у
равни са средищопм линијпм терена и на таквпј висини изнад терена кпјпм
је гарантпван пптималан и несметан преглед шитавпг терена. База
платфпрме мпра да буде изнивелисана, шврста и стабилна (да не вибрира),
Ппврщина платфпрме је најмаое 4м щирине х 2м дубине, да би мпгле да се
сместе две камере;
- две платфпрме за камере на линијама щеснаестерца, свака најмаое 2м
щирпка и 2м дубпка да би мпгла да се смести једна камера (на истпм или
вищем нивпу у пднпсу на главну платфпрму).
II- Ппзиција за мпнитпр ппред терена
Ппред ппзиције где се налази шетврти судија мпра бити псигуран прпстпр за
смещтај мпнитпра на кпме ће главни судија гледати сппрне ситуације. Пптребнп је да
се псигура пптималан пплпжај каблпва (IT мрежа, видеп и напајаое) пд ппзиције где
се налазе реппртажна кпла дп ппзиције мпнитпра.
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III – Ппзиција за реппртажна кпла
Пптребнп је пбезбедити адекватан прпстпр за смещтај реппртажних кпла ТВ
куће-емитера кпји ће врщити снимаоеутакмице. Прпстпр мпра да се налази близу
трибине на кпјпј су смещтене платфпрме за камере и да је ппвезан каблпвима са
централнпм VAR спбпм.''.

Шлан 2.
Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Славища КПКЕЗА, с.р.
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На пснпву шлана 10. став 1. ташка 1) Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту
(„Службени гласник Републике Србије”, брпј 111/14) и шлана 45. Статута Фудбалскпг
савеза Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а у
складу са Светским антидппинг кпдекспм и правилима надлежнпг међунарпднпг
гранскпг сппртскпг савеза, Изврщни пдбпр Фудбалскпг савеза Србије на седници
пдржанпј 26.11.2020. гпдине, дпнеп је

ПРАВИЛНИК
П ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА И ППСТУПКУ ОИХПВПГ ИЗРИЦАОА У СЛУШАЈЕВИМА
УТВРЂЕНЕ ППВРЕДЕ АНТИДППИНГ ПРАВИЛА
I - Предмет уређиваоа
Шлан 1.
Пвим правилникпм се утврђују дисциплинске мере и уређује ппступак оихпвпг
изрицаоа у слушајевима утврђене ппвреде антидппинг правила, у складу са Закпнпм п
спрешаваоу дппинга у сппрту, правилима Светскпг антидппинг кпдекса и надлежнпг
међунарпднпг сппртскпг савеза.
Фудбалски савез Србије (у даљем тексту: ФСС) дужан је да пбезбеди, у
пквирима свпје надлежнпсти, да сппртистима, сппртским струшоацима и другим
пспбама за кпје је утврђена пдгпвпрнпст за дппинг буду изрешене пдгпварајуће
дисциплинске мере, у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту, правилима
Светскпг антидппинг кпдекса и надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза, кап и да не
призна сппртски резултат у шијем ппстизаоу је ушествпвап дппингпвани сппртиста и не
дпзвпли ушещће на сппртскпј приредби сппртисти, сппртскпм струшоаку и другпм лицу
у ингеренцији Савеза кпме је изрешена мера збпг дппинга, или му је изрешена, у
складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту, казна збпг ушиоенпг кривишнпг
дела или прекрщаја.
ФСС је дужан да пбезбеди да се у ппступку изрицаоа мера лицима пдгпвпрним
за дппинг ппщтује оихпва лишнпст и правп на пдгпварајућу правну защтиту
(ппщтпваое приватнпсти, правпвремени претрес, јемшеое права на правнп
изјащоеое, ппщтенп и непристрастнп телп за претрес, правп на заступника п лишнпм
трпщку, увид у списе, ппднпщеое дпказа, стандарде у ппгледу дпказиваоа дппинга,
благпвременп инфпрмисаое, правпвремена, писмена и пбразлпжена пдлука, правп на
жалбу и др.).
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II - Дефиниција дппинга и ппвреде антидппинг правила
Шлан 2.
Дппинг у сппрту је забраоен.
Дппинг у сппрту је ппстпјаое једне или вище ппвреда антидппинг правила.
Шлан 3
Ппвреда антидппинг правила ппстпји у слушајевима:
1) присуства забраоене супстанце или оених метабплита или маркера у
телеснпм узпрку сппртисте;
2) кприщћеоа или ппкущаја кприщћеоа (примена, унпщеое, убризгаваое или
кпнзумираое на билп кпји нашин) забраоене супстанце или забраоенпг метпда (у
даљем тексту: дппинг средства);
3) пдбијаоа, или неприступаоа без задпвпљавајућег пправдаоа, даваоа узпрка
ппсле пбавещтеоа п дппинг кпнтрпли или избегаваоа даваоа узпрка на други нашин;
4) три везана неиспуоаваоа пбавеза утврђених правилима пвлащћене
антидппинг прганизације у ппгледу дпступнпсти сппртисте из регистрпване тест групе
за тестираое изван такмишеоа, кап и непружаоа ппдатака п бправищту и прппущтаоа
пбјављених тестираоа изван такмишеоа, у перипду прпписанпм пд стране пвлащћене
антидппинг прганизације;
5) пметаоа или ппкущаја пметаоа билп кпјег дела дппинг кпнтрпле;
6) недпзвпљенпг ппседпваоа дппинг средстава;
7) непвлащћене прпдаје, трансппрта, слаоа, исппруке или дистрибуције
забраоене дппинг супстанце или забраоенпг дппинг метпда (билп физишки,
електрпнски или неким другим нашинпм) пд стране сппртисте, пспба кпје ппмажу
сппртисти или ппсредствпм трећег лица, билп кпм лицу кпје је у ингеренцији неке
прганизације у пбласти сппрта, или ппкущај таквпг ппступаоа;
8) даваоа или ппкущаја даваоа или прпписиваоа или ппкущаја прпписиваоа
дппинг средстава;
9) саушеснищтва, ппдстицаоа, ппмагаоа, ппдржаваоа, прикриваоа, ствараоа
услпва или билп кпг другпг вида ушествпваоа у ппвреди или ппкущају ппвреде
антидппинг правила или у крщеоу изрешене мере збпг ппвреде антидппинг правила;
10) удруживаоа сппртисте или друге пспбе кпја је у надлежнпсти пвлащћене
антидппинг прганизације са пспбпм кпја ппмаже сппртисти кпјпј траје изрешена мера
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збпг ппвреде антидппинг правила или је у кривишнпм, прекрщајнпм или другпм
ппступку кажоена збпг дела кпје представља ппвреду антидппинг правила у смислу
пвпг закпна, укпликп јпј казна јпщ увек траје или је прпщлп маое пд щест гпдина пд
изрицаоа такве казне или са пспбпм кпја је ппсредник или представник такве пспбе;
11) ппступаоа сппртисте или другпг лица кпје представља претоу или служи
застращиваоу другпг лица с намерпм оегпвпг пдвраћаоа пд саппщтаваоа
инфпрмација везаних за дппинг и неппщтпваое антидппинг правила или има за циљ
да се казни лице кпје је у дпбрпј вери пружилп дпказе или инфпрмације кпје се пднпсе
на дппинг и неппщтпваое антидппинг правила, пвлащћенпј антидппинг прганизацији
или надлежнпм државнпм пргану.
Ппвреда антидппинг правила из става 1. пвпг шлана не ппстпји у слушајевима
пдпбрених изузетака за терапеутску упптребу и других изузетака утврђених Светским
антидппинг кпдекспм.
Ппд пспбама кпје ппмажу сппртисти у смислу Закпна п спрешаваоу дппинга у
сппрту ппдразумевају се васпиташи, тренери, меначери, агенти, пспбље тима,
званишници, здравствени радници и здравствени сарадници и другп пспбље кпје ради
са или врщи третман сппртиста кпји ушествују или се припремају за сппртскп
такмишеое.
Шлан 4.
Дужнпст свакпг сппртисте је да псигура да ниједна забраоена супстанце не уђе
у оегпвп телп. Сппртисти су пдгпвпрни за присуствп билп кпје забраоене супстанце
или оених метабплита или маркера у оихпвпм телеснпм узпрку. У складу с тим, да би
се устанпвила ппвреда антидппинг правила из шлана 3. став 1 ташка 1) пвпг правилника,
није неппхпднп да у ппступаоу сппртисте ппстпји намера, прппуст, немар или свеснп
кприщћеое.
Дпвпљан дпказ ппвреде антидппинг правила из шлана 3. став 1 ташка 1) пвпг
правилника ппстпји када је утврђенп билп щта пд следећег: присуствп забраоене
супстанце или оенпг метабплита или маркера у узпрку А, а сппртиста не захтева
анализу узпрка Б и узпрак Б није анализиран, или је узпрак Б анализиран и такпђе је
пптврдип присуствп забраоене супстанце или оених метабплита или маркера кпји су
нађени у узпрку А; или када је узпрак А или Б ппдељен на два дела и када анализа
дела узпрка кпји је пстављен у сврхе пптврђиваоа налаза, пптврђује присуствп
забраоене супстанце или оених метабплита или маркера прпнађених у првпм делу
узпрка или сппртиста не захтева анализу дела узпрка кпји је пстављен у сврхе
пптврђиваоа налаза.
Ппвреду антидппинг правила представља присуствп билп кпје кплишине
забраоене супстанце или оених метабплита или маркера у телеснпм узпрку
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сппртисте, псим укпликп је у Листи забраоених дппинг средстава или технишкпм
дпкументу Светске антидппинг агенције ппсебнп пдређена кплишина кпја се захтева за
ппстпјаое ппвреде.
Шлан 5.
Кприщћеое или ппкущај кприщћеоа дппинг средстава мпже бити устанпвљенп
билп кпјим ппузданим дпказпм, кап щтп су признаое сппртисте, изјава сведпка,
дпкументпвани дпкази, закљушци изведени из дужег праћеоа, укљушујући ппдатке
кпји су прикупљени кап деп биплпщкпг паспща сппртисте, или друге релевантне
аналитишке инфпрмације.
Дужнпст свакпг сппртисте је да не кпристи дппинг средства. Није неппхпдна
намера, прппуст, немар или свесна упптреба пд стране сппртисте да би ппстпјала
ппвреда антидппинг правила из шлана 3. став 1 ташка 2) пвпг правилника.
Успех или неуспех кприщћеоа дппинг средстава нису релевантни за
устанпвљаваое ппвреде антидппинг правила. Да би настала ппвреда антидппинг
правила дпвпљнп је да су забраоена супстанца или забраоени метпд кприщћени или
да је ппстпјап ппкущај кприщћеоа.
Шлан 6.
Сппртисти и други ушесници у пбављаоу сппртских активнпсти и делатнпсти
дужни су да дпзвпле и пмпгуће пбављаое дппинг кпнтрпле.
Сппртисти кпји пдбије, не приступи, избегне или пнемпгући дппинг тестираое,
изрећи ће се мера збпг ппвреде антидппинг правила кап да је на дппинг тесту бип
ппзитиван, а у слушају таквпг ппкущаја, мпже му се мера изрећи и акп дппинг тест буде
негативан.
Шлан 7.
Ппвреда антидппинг правила из из шлана 3. став 1 ташка 4) пвпг правилника
наступа у слушају билп кпје кпмбинације три везана неиспуоаваоа пбавеза утврђених
правилима пвлащћене антидппинг прганизације у ппгледу дпступнпсти сппртисте из
регистрпване тест групе за тестираое изван такмишеоа (охереабпутс прппуст непружаое ппдатака п бправищту или прппущтаое тестираоа изван такмишеоа) у
перипду пд 12 месеци.
III - Дпказиваое дппинга
Шлан 8.
Ппвреда антидппинг правила мпра бити дпказана на уверљив нашин, у
задпвпљавајућем степену уверљивпсти имајући у виду пзбиљнпст изнетих пптужби.
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Захтевани степен уверљивпсти при пцени дпказа, у свим слушајевима мпра бити
већи пд нивпа ппђеднаке уверљивпсти, али маои пд дпказиваоа на нивпу изван сваке
пснпване сумое.
Када је Светским антидппинг кпдекспм пдређенп да је терет дпказиваоа на
сппртисти или другпм лицу за кпга ппстпји сумоа да је изврщилп ппвреду антидппинг
правила, за ппбијаое претппставке или за дпказиваое пдређене шиоенице или
пкплнпсти, захтевани степен уверљивпсти ће бити дпказиваое на нивпу ппђеднаке
уверљивпсти, псим у слушајевима предвиђеним у шлану 9. став 1 таш. 2) и 3) пвпг
правилника.
Шлан 9.
Чиоенице у вези са ппвредама антидппинг правила мпгу се утврдити билп
кпјим ппузданим средствима, укљушујући и признаое. На дпказиваое у слушајевима
дппинга примеоују се следећа правила:
1) За аналитишке метпде или усвпјена пгранишеоа кпје је пдпбрила Светска
антидппинг агенција накпн кпнсултација у пквиру релевантне наушне заједнице и кпје
су биле предмет струшне пцене, важи претппставка да су наушнп валидне. Сваки
сппртиста или другп лице кпје жели да ппбије претппставку такве наушне заснпванпсти,
мпра кап предуслпв таквпм пспправаоу, да пбавести Светску антидппинг агенцију п
пспправаоу и пснпвама за пспправаое. Прган за претрес, жалбени прган или
Међунарпдна арбитража за сппрт у Лпзани (у даљем тексту: ЦАС), на свпју иницијативу
мпже, такпђе, да пбавести Светску антидппинг агенцију п таквпм пспправаоу. У рпку
пд 10 дана пд дана пријема пбавещтеоа и дпкументације, Светска антидппинг
агенција ће имати правп да интервенище кап странка у сппру, ппјави се кап пријатељ
суда (амицус цуриае) или на други нашин прилпжи дпказе у ппступку. У слушајевима
кпји се рещавају у ЦАС-у, ЦАС ће, на захтев Светске антидппинг агенције, именпвати
пдгпварајуће наушне експерте кпји ће пружити струшну ппмпћ ЦАС при евалуацији
пспправаоа.
2) За лабпратприје кпје је Светска антидппинг агенција акредитпвала или
пдпбрила, важи претппставка да су спрпвеле анализу узпрака и прпцедуру шуваоа у
складу са Међунарпдним стандардпм за лабпратприје. Сппртиста или другп лице
мпже ппбити пву претппставку дпказујући да је дпщлп дп пдступаоа пд примене
Међунарпднпг стандарда за лабпратприје, за кпје је пснпванп сумоати да је
прпузрпкпвалп неппвпљни аналитишки налаз.Акп сппртиста или другп лице ппбије
претппставку указујући да је дпщлп дп пдступаоа пд примене Међунарпднпг
стандарда за лабпратприје, за кпје је пснпванп сумоати да је прпузрпкпвалп
неппвпљни аналитишки налаз, терет дпказиваоа да пдступаое није прпузрпкпвалп
неппвпљни аналитишки налаз снпси антидппинг прганизација.
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3) Пдступаое пд билп кпг другпг међунарпднпг стандарда или другпг
антидппинг правила или прпцедуре утврђене у Светскпм антидппинг кпдексу или у
правилима антидппинг прганизације, неће имати утицаја на нищтавпст дпказа кпји
указују на ппвреду антидппинг правила или резултате кпји представљају неппвпљан
аналитишки налаз и не мпгу да представљају пдбрану за ппвреду антидппинг правила,
али у слушају да сппртиста или другп лице дпкажу да је пдступаое пд једне пд дпле
наведених специфифишних пдредби међунарпдних стандарда разумнп мпглп да
прпузрпкује ппвреду антидппинг правила заснпвану на неппвпљнпм аналитишкпм
налазу или охереабпутс прппусту, пнда је антидппинг прганизација дужна да дпкаже
да таквп пдступаое није прпузрпкпвалп неппвпљан аналитишки налаз или
"whereabouts" прппуст:
(а) пдступаое пд Међунарпднпг стандарда за тестираое и истрагу кпје се
пднпси на прикупљаое узпрака или рукпваое узпрцима, а кпје би разумнп мпглп да
прпузрпкује ппвреду антидппинг правила заснпвну на неппвпљнпм аналитишкпм
налазу, у кпм слушају ће антидппинг прганизација имати терет да утврди да таквп
пдступаое није прпузрпкпвалп неппвпљни аналитишки налаз;
(б) пдступаое пд Међунарпднпг стандарда за управљаое резултатима или
Међунарпднпг стандарда за тестираое и истрагу у вези са прпналажеоем неппвпљнпг
налаза у биплпщкпм паспщу кпје би разумнп мпглп да прпузрпкује ппвреду
антидппинг правила, у кпм слушају ће антидппинг прганизација имати терет да утврди
да таквп пдступаое није прпузрпкпвалп ппвреду антидппинг правила;
(ц) пдступаое пд Међунарпднпг стандарда за управљаое резултатима у вези са
захтевпм да се сппртиста пбавести п птвараоу узпрка Б, щтп би разумнп мпглп да
прпузрпкује ппвреду антидппинг правила заснпвану на неппвпљнпм аналитишкпм
налазу, у кпм слушају ће антидппинг прганизација имати терет да утврди да таквп
пдступаое није прпузрпкпвалп неппвпљни аналитишки налаз;
(д) пдступаое пд Међунарпднпг стандарда за управљаое резултатима у вези са
пбавещтаваоем сппртисте кпје би разумнп мпглп да прпузрпкује ппвреду антидппинг
правила заснпвану на охереабпутс прппусту, у кпм слушају ће антидппинг прганизација
имати терет да утврди да је таквп пдступаое није прпузрпкпвалп охереабпутс прппуст.
4) Чиоенице устанпвљене пдлукпм суда или другпг пвлащћенпг дисциплинскпг
тела, кпја није ппдлпжна жалби, прихватају се кап неппбитан дпказ прптив сппртисте
или другпг лица на кпје се пднпсе пве шиоенице, псим у слушају да сппртиста или другп
лице дпкажу да је та пдлука супрптна нашелима прирпднпг права.
5) Прган или телп кпје впди претрес у циљу утврђиваоа да ли је ппшиоена
ппвреда антидппинг правила има правп да утврди да су сппртиста или другп лице кпји
су псумоишени за ппвреду правила, ппшинили ппвреду, укпликп сппртиста или другп
лице пдбију, а пбавещтени су унапред п претресу у разумнпм временскпм рпку, да
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ушествују у претресу (билп лишнп, билп телефпнски – какп пдреди прган или телп кпје
впди претрес) и да пдгпвпре на питаоа пргана впди претрес или пвлащћене
антидппинг прганизације, у вези са ппвредпм антидппинг правила за кпју се терете.
IV - Листа забраоених дппинг средстава
Шлан 10.
Листу забраоених дппинг средстава утврђује Антидппинг агенција Републике
Србије (у даљем тексту: Антидппинг агенција), у складу са Еврппскпм кпнвенцијпм п
спрешаваоу дппинга у сппрту и Међунарпдним стандардпм за листу забраоених
средстава пдпбреним пд стране Светске антидппинг агенције.
Листпм забраоених дппинг средстава су пдређене супстанце и метпде кпје су
увек забраоене (на такмишеоу и изван такмишеоа), кап и пне кпје су забраоене самп
на такмишеоу.
Специфишне супстанце или специфишни метпди су пне супстанце и метпди кпје
су кап такви пдређени Листпм забраоених дппинг средстава.
Супстанце злпупптребе су пне забраоене супстанце кпје су Листпм забраоених
дппинг средстава ппсебнп идентификпване кап супстанце злпупптребе, јер се шестп
злпупптребљавају у друщтву изван кпнтекста сппрта.
Шлан 11.
Сппртиста кпји није сппртиста међунарпднпг ранга мпже затражити пд
Антидппинг агенције да га пслпбпди забране упптребе дппинг средстава, у слушају
када ппстпји јасна и нужна медицинска пптреба. Антидппинг агенција дпнпси пдлуку п
пдпбраваоу изузетака за терапеутску упптребу, у складу са правилима за пдпбраваое
изузетака за терапеутску упптребу, пднпснп у складу са Међунарпдним стандардпм за
пдпбраваоа изузетака за терапеутску упптребу пдпбреним пд стране Светске
антидппинг агенције.
Сппртиста међунарпднпг ранга или сппртиста кпји ушествује на међунарпднпм
сппртскпм дпгађају захтев за терапутскп изузеће ппднпси надлежнпм међунарпднпм
сппртскпм савезу или прганизатпру међунарпднпг сппртскпг дпгађаја.
V - Тестираое и истрага
Шлан 12.
Антидппинг агенција уређује, пдређује, прганизује и спрпвпди дппинг кпнтрплу
на сппртским такмишеоима и изван сппртских такмишеоа, псим пне кпју спрпвпди
надлежни међунарпдни сппртски савез на међунарпдним такмишеоима кпја се
прганизују у Републици Србији.
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ФСС је дужан да на утакмицама пплуфинала и финала Куп такмишеоа, кап и на
утакмицама плеј пфа/баража кпје се тишу пласмана у Супер лигу, прганизује дппинг
кпнтрплу у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту и да снпси трпщкпве
спрпвпђеоа дппинг кпнтрпле.
ФСС мпже предлпжити Антидппинг агенцији да спрпведе дппинг кпнтрплу на
пдређеним такмишеоима или дппинг кпнтрплу изван такмишеоа пдређених тимпва,
тренинг група или ппјединих сппртиста, уз снпщеое трпщкпва спрпвпђеоа дппинг
кпнтрпле.
Шлан 13.
Светска антидппинг агенција и надлежни међунарпдни сппртски савез, кап и
прганизатпри међунарпдних сппртских такмишеоа, надлежни су за дппинг кпнтрплу
сппртиста на сппртским такмишеоима и изван сппртских такмишеоа, на нашин на кпји
је тп утврђенп и у складу са правилима Светскпг антидппинг кпдекса и надлежнпг
међунарпднпг сппртскпг савеза.
Шлан 14.
ФСС и сви оегпви шланпви дужни су да пријаве све инфпрмације кпје указују
или се пднпсе на ппвреде антидппинг правила Антидппинг агенцији и надлежнпм
међунарпднпм сппртскпм савезу, кап и да ушествују у истрагама кпје спрпвпди билп
кпја антидппинг прганизација кпја има надлежнпст за спрпвпђеое истраге.
Шлан 15.
ФСС је дужан да снажнп делује на спрешаваоу свих пптенцијалних ппвреда
антидппинг правила, у пквиру свпје надлежнпсти, укљушујући истрагу у свакпм
ппјединашнпм слушају да ли су ппмпћнп пспбље сппртисте или друга лица били
умещани у дппинг сппртисте, да псигура правилнп изрицаое мера и да спрпвпде
аутпматску истрагу над ппмпћним пспбљем сппртисте у слушају билп кпје ппвреде
антидппинг правила кпје укљушује малплетника или ппмпћнп пспбље сппртисте кпје је
билп деп тима вище пд једнпг сппртисте кпји је нашинип ппвреду антидппинг правила.
VI - Анализа узпрака
Шлан 16.
Анализа узпрака са дппинг кпнтрпле врщи се у складу са Закпнпм п спрешаваоу
дппинга у сппрту и у складу са правилима Светскпг антидппинг кпдекса и надлежнпг
међунарпднпг сппртскпг савеза.
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VII - Управљаое резултатима
Шлан 17.
Управљаое резултатима врщи се у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у
сппрту, правилима Антидппинг агенције, Светским антидппинг кпдекспм и правилима
надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза.
Шлан 18.
ФСС ппкреће ппступак за утврђиваое ппвреде антидппинг правила на пснпву
пбавещтеоа Антидппинг агенције п ппвреди антидппинг правила.
Укпликп је ппвреда у вези са неппвпљним аналитишким налазпм или
неппвпљним налазпм паспща за забраоену супстанцу или забраоени метпд кпји нису
специфишна супстанца или специфишни метпд, Антидппинг агенција ће уз пбавещтеое
изрећи и пбавезну привремену суспензију сппртисте, а има правп да да изрекне
привремену супензију и акп ппвреда не укљушује неспецифишне супстанце и метпде,
укпликп тп сматра пправданим.
Шлан 19.
Дисциплинска кпмисија ФСС мпже да укине привремену суспензију кпју је
изрекла Антидппинг агенција укпликп:
1) сппртиста дпкаже Дисциплинскпј кпмисији ФСС да се ппвреда десила
верпватнп збпг кпнтаминиранпг прпизвпда; или
2) ппвреда се пднпси на супстанцу злпупптребе и сппртиста дпкаже да ппстпје
услпви за умаоеое перипда забране ушещћа у складу са шланпм 41 став 1.
Шлан 20.
Укпликп привремена суспензија није изрешена, сппртисти на сппствену
иницијативу мпгу дпбрпвпљнп прихватити привремену суспензију акп тп ушине пре
наступаоа каснијег пд пва два наведена датума:
1) истека 10 дана пд извещтаја п анализи узпрка Б (или пдрицаоа пд анализе
узпрка Б) или 10 дана пд пбавещтеоа п билп кпјпј другпј ппвреди антидппинг правила;
или
2) датума када се сппртиста први пут такмиши накпн пријема пбавещтеоа п
ппвреди антидппинг правила.
Пстала лица на сппствену иницијативу мпгу дпбрпвпљнп прихватити
привремену суспензију акп тп ушине у рпку пд 10 дана пд пријема пбавещтеоа п
ппвреди антидппинг правила.
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Шлан 21.
Сппртиста или другп лице кпме је стављена на терет ппвреда антидппинг
правила, има правп да се у рпку пстављенпм у пбавещтеоу п ппзитивнпм резултату
анализе узетпг узпрка, пднпснп п ппвреди антидппинг правила, писменп изјасни ФСС-у
и Антидппинг агенцији п примљенпм пбавещтеоу и свим пкплнпстима кпнкретнпг
слушаја.
Шлан 22.
Сваки сппртиста има правп да захтева анализу узпрка Б, п свпм трпщку, кап и да
присуствује тпј анализи, какп би се утврдилп да ли и тај узпрак ппказује присуствп исте
забраоене супстанце кпја је пткривена у узпрку А, у складу са правилима Антидппинг
агенције.
VIII - Правп на правишан претрес и пбавещтеое п пдлуци
Шлан 23.
Свакпм лицу за кпје ппстпји сумоа да је ппшинилп ппвреду антидппинг правила,
ФСС је дужан да пбезбеди, кап минимум, правишан претрес, у разумнпм временскпм
рпку, пд стране Дисциплинске кпмисије ФСС кпја је дужна да претрес впди правишнп и
непристраснп, у складу са пдредбама Светскпг антидппинг кпдекса и правилима
Антидппинг агенције.
Шлан 24.
Дужнпст Дисциплинске кпмисије ФСС је да у претресу пдреди да ли је сппртиста
или другп лице, на кпје се примеоују антидппинг правила, ппшинилп ппвреду
антидппинг правила и, акп је примеоивп, изрекне пдгпварајуће мере.
Дисиплинска кпмисија ФСС пбразује се и ради на пснпву пдредби Статута ФСС и
Дисциплинскпг правилника ФСС и спрпвпди претрес и ппступак дпнпщеоа пдлуке
независнп пд ФСС, Антидппинг агенције или билп кпје треће стране.
Чланпви Дисциплинске кпмисије ФСС треба да имају искуствп у антидппингу
укљушујући ту правну, сппртску, медицинску и/или наушну експертизу.
Шлан 25.
ФСС ће, пп правилу, најкасније седам дана накпн пријема пбавещтеоа
Антидппинг агенције да је пдређенп лице ушинилп ппвреду антидппинг правила да
ппкрене пред Дисциплинскпм кпмисијпм ппступак за утврђиваое пдгпвпрнпсти за
ппвреду антидппинг правила.
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Усмена расправа требала би, пп правилу, да се пдржи најкасније шетири недеље
накпн истека рпка из става 1. пвпг шлана.
Дппущтени дпкази су: саслущаое странака, саслущаое сведпка, исправе,
увиђај, вещташеое, признаое.
Дисциплинска кпмисија мпже пдлушити и да се не пдржи усмена расправа и да
се ппступак впди на пснпву исправа и других писмених дпкумената укпликп је лице
кпје је пкривљенп за ппвреду антидппинг правила са тиме сагласнп или пкплнпсти
пправдавају такву пдлуку.
Антидппинг агенција, Светска антидппинг агенција и надлежни међунарпдни
савез мпгу прпсуствпвати претресу кап ппсматраши.
Шлан 26.
У пправданим слушајевима, када је хитнп ппступаое у утврђиваоу ппвреде
антидппинг правила, неппхпднп да би се утврдилп да ли сппртиста мпже да ушествује
на сппртскпј приредби или тпкпм сппртске приредбе када пдлука п ппвреди
антидппинг правила утише на валиднпст резултата сппртисте или на даље ушещће на
приредби, претрес мпже бити пдржан пп хитнпм ппступку.
Шлан 27.
У слушају да сппртиста или другп лице кпме се ставља на терет ппвреда
антидппинг правила, пп пријему пбавещтеоа Антидппинг агенције п тпј ппвреди
антидппинг правила, призна ппвреду, пдустане пд претреса и прихвати предлпжене
мере у пбавещтеоу, претрес пред Дисциплинскпм кпмисијпм ФСС се неће ни
спрпвпдити.
Акп сппртиста или другп лице кпме се ставља на терет ппвреда антидппинг
правила прппусти да псппри те пптужбе у рпку пдређенпм у писанпм пбавещтеоу
Антидпппинг агенције, сматраће се да је призналп ппвреду, пдусталп пд претреса и
прихватилп предлпжене ппследице.
Шлан 28.
Пп заврщенпм претресу или пп признаоу ппвреде кпја му се ставља на терет пд
стране сппртисте или другпг лица, Дисциплинска кпмисија ФСС дпнпси писану пдлуку
кпја укљушује пунп пбразлпжеое за дпнету пдлуку, перипд забране ушещћа кпји је
изрешен, дисквалификацију резултата у складу са шланпм 38 и, акп је примеоивп,
пбразлпжеое защтп нису изрешене најстрпже мере.
ФСС ће п дпнетпј пдлуци пбавестити сппртисту или другп лице и Антидппинг
агенцију, кпја ће п тпј пдлуци пбавестити друге антидппинг прганизације са правпм
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жалбе према Светскпм антидппинг кпдексу и унети пдлушенп у АДАМС базу ппдатака
Светске антидппинг агенције.
Шлан 29.
Жалба на пдлуку савеза у вези утврђиваоа пдгпвпрнпсти лица збпг ппвреде
антидппинг правила ппднпси се Антидппинг пдбпру Антидппинг агенције Републике
Србије, у складу Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту и правилима Антидппинг
агенције Републике Србије, псим акп у складу са закпнпм није пдређена, пднпснп
угпвпрена надлежнпст међунарпдне сппртске арбитраже.
Шлан 30.
У слушају да ФСС не изрекне прпписане дисциплинске мере у рпку пд шетири
месеца пд ппднпщеоа пријаве за ушиоену ппвреду антидппинг правила, пдгпвпрнпст
лица кпје је ушинилп ппвреду антидппинг правила утврђује Антидппинг пдбпр
Антидппинг агенције.
Шлан 31.
ФСС је у пбавези да п слушајевима правнпснажнп утврђене ппвреде антидппинг
правила пбавести сппртскпг инспектпра ради ппкретаоа прекрщајнпг или кривишнпг
ппступка у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту.
Шлан 32.
Антидппинг агенција, у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту,
пбјављује на свпм веб сајту идентитет сппртисте или другпг лица, псим укпликп је у
питаоу малплетнп лице, за кпје је првпстепенпм или кпнашнпм пдлукпм утврђенп да је
ппшинилп ппвреду антидппинг правила, с тим да је та инфпрмација јавнп дпступна дпк
траје временски перипд казне, пднпснп 30 дана укпликп је временски перипд казне
маои пд 30 дана. Уз име и презиме кажоенпг лица пбјављују се и ппдаци п грани
сппрта кпјпм се лице бави, ппвреди антидппинг правила, забраоенпј супстанци или
метпду кпји је кприщћен и изрешеним мерама.
Шлан 33.
Збпг ппвреде антидппинг правила кпју је ппшинип сппртиста међунарпднпг или
наципналнпг ранга, уз сагласнпст сппртисте, антидппинг прганизације надлежне за
управљаое резултатима, Светске антидппинг агенције, и сваке друге антидппинг
прганизације кпја има правп жалбе на првпстепену пдлуку ЦАС-у, мпже се спрпвести
пбједиоени претрес пред ЦАС-пм, без пбавезе претхпднпг претреса.
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IX - Дисциплинске мере кпје се изришу збпг ппвреда антидппинг правила
Шлан 34.
Дисциплинске мере кпје се изришу збпг ппвреде антидппинг правила јесу:
1) дисквалификација сппртских резултата;
2) привремена суспензија;
3) забрана ушещћа на такмишеоима;
4) забрана пбављаоа ппслпва у пбласти сппрта;
5) друге мере утврђене Светским антидппинг кпдекспм и сппртским правилима
надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза.
Шлан 35.
Ниједнп лице кпме је изрешена мера збпг ппвреде антидппинг правила не
мпже, за време трајаоа мере, ушествпвати у билп кпм свпјству и у билп кпм сппрту, на
сппртским приредбама или у активнпстима (изузев у пвлащћеним прпграмима
антидппинг пбразпваоа и рехабилитације) у ингеренцији пвлащћених антидппинг
прганизација, кап и пних кпје прганизују или дпзвпљавају прганизације у пбласти
сппрта у Републици Србији, псим акп је правилима Светскпг антидппинг кпдекса и
надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза другашије пдређенп.
Забрана из става 1. пвпг шлана пбухвата и забрану пбављаоа билп каквпг ппсла,
пднпснп функције или шланства у прганима и радним телима прганизација у пбласти
сппрта у Републици Србији.
Сппртиста пстаје ппдлпжан дппинг кпнтрпли и за време трајаоа мере.
Шлан 36.
Лица за кпја се утврди да су пдгпвпрна за дппинг пдгпварају за щтету кпја
настане за друга лица према ппщтим правилима п пдгпвпрнпсти за щтету.
Шлан 37.
Сппртиста или сппртски струшоак за кпга се утврди да је пдгпвпран за дппинг
губи за време трајаоа изрешене мере статус кпји има на пснпву прпписа кпјим се
уређује наципнална категпризација сппртиста, пднпснп наципнална категпризација
сппртских струшоака.
Шлан 38.
Ппвреда антидппинг правила пд стране индивидуалнпг сппртисте из тима у
вези са тестираоем на такмишеоу, аутпматски дпвпди дп пдузимаоа билп кпје
награде кпју прими тај сппртиста на тпм такмишеоу.
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Акп се утврди да је вище пд два шлана тима ппвредилп антидппинг правилп за
време исте сппртске приредбе, Дисциплинска кпмисија ФСС ће да изрекне казну за
тим (губитак бпдпва, дисквалификација са такмишеоа или приредбе или другу
пдгпварајућу казну кпју нађе за схпднп у пквирима казни предвиђених дисциплинским
правилима), кап дпдатак билп кпјпј казни изрешенпј сппртистима кпји су ппшинили
ппвреду антидппинг правила.
Шлан 39.
Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила
из шлана 3. став 1. ташке 1), 2) или 6) пвпг правилника изнпси 4 гпдине:
1) у слушају да се ппвреда антидппинг правила не пднпси на специфишну
супстанцу или специфишни метпд, а сппртиста или другп лице не успе да дпкаже да
ппвреда антидппинг правила није била намерна; или
2) у слушају да се ппвреда антидппинг правила пднпси на специфишну супстанцу
или специфишни метпд, укпликп пвлащћена антидппинг прганизација успе да дпкаже
да је ппвреда била намерна.
У слушају да се ппвреда антидппинг правила из става 1. пвпг шлана не пднпси на
специфишну супстанцу или специфишни метпд, а сппртиста или другп лице дпкаже да
ппвреда антидппинг правила није била намерна или се ппвреда пднпси на специфишну
супстанцу или специфишни метпд, а пвлащћена антидппинг прганизација није успела
да дпкаже да је ппвреда била намерна, перипд забране на такмишеоима за прву
ппвреду антидппинг правила изнпси 2 гпдине.
Перипд забране утврђен у складу са пвим шланпм мпже бити пптенцијалнп
умаоен или укинут у складу са шланпвима 50. дп 55. пвпг правилника.
Шлан 40.
У смислу пвпг правилника, намерна ппвреда антидппинг правила је пна кпд кпје
сппртиста или другп лице ппступају са свещћу да шине ппвреду антидппинг правила
или свещћу да ппстпји знашајан ризик пд наступаоа ппвреде антидппинг правила и
свеснп занемарују тај ризик.
Ппвреда антидппинг правила услед неппвпљнпг аналитишкпг налаза на
супстанцу кпја је забраоена самп на такмишеоу неће се сматрати намернпм акп је у
питаоу специфишна супстанца и акп сппртиста мпже да дпкаже да је кпристип
забраоену супстанцу изван такмишеоа.
Ппвреда антидппинг правила услед неппвпљнпг аналитишкпг налаза на
супстанцу кпја је забраоена самп на такмишеоу неће се сматрати намернпм акп
супстанца није специфишна ппд услпвпм да сппртиста мпже да дпкаже да је забраоена
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супстанца кприщћена изван такмишеоа из разлпга кпји нису у вези са ппбпљщаоем
сппртских перфпрманси.
Шлан 41.
У слушају да се ппвреда антидппинг антидппинг правила из шлана 39. став 1.
пднпси самп на супстанце злпупптребе, и акп сппртиста мпже да дпкаже да су билп
какав унпс или упптреба настали изван такмишеоа и да нису ппвезани са ппбпљщаоем
сппртских перфпрманси, тада перипд забране ушещћа на такмишеоима изнпси 3
месеца. Тај перипд забране мпже се мпже се смаоити на месец дана акп сппртиста
или друга пспба задпвпљавајуће испуни прпграм лешеоа пд супстанци злпупптребе
кпји је пдпбрен пд стране Антидппинг агенције.
Перипд забране утврђен према ставу 1 пвпг шлана, не ппдлеже смаоеоу
заснпванпм на билп кпјпј пдредби шл. 51. и 52. пвпг Правилника
Акп су се унпс, упптреба или ппседпваое супстанце злпупптребе десили тпкпм
такмишеоа, а сппртиста мпже дпказати да кпнтекст унпса, упптребе или ппседпваоа
није бип у вези са ппбпљщаоем сппртских перфпрманси, пнда се унпс, упптреба или
ппседпваое неће сматрати намерним у сврхе из шлана 39. и не пружају пснпву за
утврђиваое птежавајућих пкплнпсти према шлану 48.
Шлан 42.
Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила
из шлана 3. став 1. таш. 3) или 5) пвпг правилника изнпси 4 гпдине, псим:
1) акп у слушају прппущтаоа да се да узпрак, сппртиста мпже да дпкаже да
ппшиоена ппвреда антидппинг правила није намерна када ће перипд забране бити 2
гпдине;
2) у свим псталим слушајевима, акп сппртиста или другп лице мпгу дпказати
изузетне пкплнпсти кпје пправдавају смаоеое перипда забране ушещћа, перипд
забране биће у расппну пд 2 гпдине дп 4 гпдине, у зависнпсти пд степена прппуста
сппртисте или другпг лица; или
3) у слушају кпји укљушује защтићенп лице или рекреативнпг сппртисту, перипд
забране ће бити у расппну између највище 2 гпдине и, у најмаопј мери, пппмена без
изрицаоа перипда забране, у зависнпсти пд степена прппуста защтићенпг лица или
рекреативнпг сппртисте.
Ппд защтићеним лицем се ппдразумева сппртиста или другп лице кпје у време
ппвреде антидппинг правила испуоава један пд следећих услпва: (а) није напунилп 16
гпдина; (б) није наврщилп 18 гпдина, није укљушенп у ниједну регистрпвану тест групу
и никада се није такмишилп на билп кпм међунарпднпм сппртскпм дпгађају у
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птвпренпј категприји; или (ц) је применпм прпписа утврђенп да му, из разлпга кпји
нису старпсни недпстаје ппслпвна сппспбнпст.
Шлан 43.
Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила
из шлана 3. став 1. ташка 4) пвпг правилника изнпси 2 гпдине, уз мпгућнпст смаоеоа на
минимум пд 1 гпдине у зависнпсти пд степена прппуста сппртисте.
У слушају ппстпјаоа пзбиљне сумое да је сппртиста, услед измена пбрасца п
лпкацији у ппследоем тренутку или свпг другпг ппступаоа, желеп да избегне
дпступнпст за тестираое, перипд забране ће изнпсити 2 гпдине.
Шлан 44.
Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила
из шлана 3. став 1. ташке 7) или 8) пвпг правилника изнпси најмаое 4 гпдине дп
дпживптне забране, у зависнпсти пд тежине ппвреде.
Ппвреда антидппинг правила из става 1. пвпг шлана кпја укљушује защтићенп
лице сматраће се изузетнп тещкпм ппвредпм, и, акп је ппшиоена пд стране ппмпћнпг
пспбља сппртисте, изузев за ппвреде везане за специфишне супстанце, резултираће
дпживптнпм забранпм за тп ппмпћнп пспбље сппртисте.
Шлан 45.
Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила
из шлана 3. став 1. ташка 9) пвпг правилника изнпси најмаое 2 гпдине дп дпживптне
забране, у зависнпсти пд тежине ппвреде.
Шлан 46.
Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила
из шлана 3. став 1. ташка 10) пвпг правилника изнпси 2 гпдине, уз мпгућнпст смаоеоа
на минимум пд једне гпдине у зависнпсти пд степена прппуста сппртисте или другпг
лица и других пкплнпсти у вези са слушајем.
Шлан 47.
Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила
из шлана 3. став 1. ташка 11) пвпг правилника изнпси најмаое 2 гпдине, дп дпживптне
забране, у зависнпсти пд тежине ппвреде пд стране сппртисте или другпг лица.
Шлан 48.
Акп се у претресу утврди да су у ппјединашнпм слушају ппвреде антидппинг
правила, изузимајући ппвреде из шлана 3. став 1. ташка 7) (непвлащћена прпдаја или
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ппкущај прпдаје), шлана 3. став 1. ташка 8) (даваое или ппкущај даваоа), шлана 3. став
1. ташка 9) (саушеснищтвп или ппкущај) или шлана 3. став 1. ташка 11) (ппступаое
сппртисте или другпг лица са циљем да се пбесхраби пријављиваое дппинга
надлежнима или казни збпг пријављиваоа дппинга надлежнима), присутне
птежавајуће пкплнпсти кпје пправдавају изрицаое перипда забране већег пд
стандардне казне, тада се инаше примеоиви перипд забране мпже увећати за
дпдатни перипд дп 2 гпдина у зависнпсти пд пзбиљнпсти ппвреде и прирпде
птежавајућих пкплнпсти, псим акп сппртиста или другп лице дпкажу да нису свеснп
ппшинили ппвреду антидппинг правила.
Шлан 49.
Наведени перипди забране ушещћа на такмишеоима схпднп се примеоују и на
забрану пбављаоа ппслпва у пбласти сппрта.

Шлан 50.
Акп сппртиста или другп лице дпкажу у ппјединашнпм слушају да нису криви,
пднпснп да није билп прппуста или немара пднпснп непажое кпд оих, пнда ће перипд
забране кпји се инаше примеоује бити укинут.
Пвај шлан се примеоује самп на изрицаое казне, пднпснп не примеоују се на
пдлушиваое п тпме да ли је ппшиоена ппвреда антидппинг правила.
Пвај шлан није примеоив у следећим слушајевима:
1) када је ппзитиван дппинг тест резултат ппгрещнп пбележенпг или
кпнтаминиранпг витамина или дијететскпг суплемента (сппртиста је пдгпвпран за пнп
щтп унесе у себе и уппзпрен је на мпгућу кпнтаминацију суплемената);
2) даваое забраоене супстанце пд стране ппмпћнпг пспбља сппртисте - лекара
или тренера без пбавещтаваоа сппртисте (сппртиста је пдгпвпран за свпј избпр
медицинскпг перспнала и за уппзпреое медицинскпг перспнала да не сме да узме
билп кпју забраоену супстанцу);
3) сабптажа хране или пића сппртисте пд стране брашнпг друга, тренера или
другпг лица из круга сарадника сппртисте (сппртиста је пдгпвпран за пнп щтп унесе у
себе и за ппступаое лица кпјима је ппверип приступ оегпвпј храни и пићу).
Шлан 51.
У слушају када се ппвреда антидппинг правила пднпси на специфишне супстанце
или специфишне метпде (псим супстанци злпупптребе), и сппртиста или другп лице
дпкажу да у оихпвпм ппступаоу није билп знашајнпг прппуста или немара, пнда ће
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казна бити у најмаопј мери пппмена без изрицаоа перипда забране, а највище 2
гпдине забране, у зависнпсти пд степена прппуста сппртисте или другпг лица.
У слушају да сппртиста или другп лице дпкажу да није билп знашајнпг прппуста
или немара и да је пткривена забраоена супстанца (псим супстанци злпупптребе)
ппреклпм из кпнтаминиранпг прпизвпда (кпнтаминиранпг суплемента), пнда ће казна
бити у најмаопј мери пппмена без изрицаоа перипда забране, а највище 2 гпдине
забране, у зависнпсти пд степена прппуста сппртисте или другпг лица. У прпцени
степена прппуста сппртисте впдиће се рашуна п тпме да ли је сппртиста пријавип
кприщћеое прпизвпда кпји је бип кпнтаминиран у фпрмулару приликпм дппинг
кпнтрпле.
У слушају да ппвреду антидппинг правила кпја не укљушује супстанцу
злпупптребе ппшини защтићенп лице или рекреативни сппртиста, и защтићенп лице
или рекреативни сппртиста дпкажу да није билп знашајнпг прппуста или немара у
ппступаоу, пнда ће казна бити у најмаопј мери пппмена без изрицаоа перипда
забране, а највище 2 гпдине забране, у зависнпсти пд степена прппуста защтићенпг
лица или рекреативнпг сппртисте.
Шлан 52.
Акп сппртиста или другп лице дпкажу у кпнкретнпм слушају, на кпји шлан 51.
пвпг правилника није применљив (није у питаоу специфишна супстанца,
кпнтаминирани прпизвпд, защтићенп лице или рекреативни сппртиста), да није билп
знашајнпг прппуста или немара у оихпвпм ппступаоу, пнда инаше примеоиви перипд
забране мпже бити смаоен у зависнпсти пд степена прппуста сппртисте или другпг
лица, али тп смаоеое не мпже бити веће пд пплпвине инаше примеоивпг перипда
забране.
Акп је перипд забране кпји би инаше бип примеоен дпживптна забрана,
смаоени перипд забране не мпже бити маои пд 8 гпдина.
Пвај шлан мпже бити примеоен на билп кпју ппвреду антидппинг правила, псим
ппвреда из шланпва где је намера елемент ппвреде антидппинг правила (ппвреде из
шлана 3. став 1. ташке 5), 7), 8), 9) или 11) пвпг правилника) или је елемент пдређене
казне (шлан 39. став 1. пвпг правилника) или је расппн перипда забране већ пдређен у
пдгпварајућем шлану правилника узимајући у пбзир степен прппуста сппртисте или
другпг лица.
Шлан 53.
Укпликп су у ппјединашнпм слушају сппртиста или другп лице знашајнп ппмпгли
антидппинг прганизацији, кривишним прганима или дисциплинским телима, щтп је за
резултат ималп шиоеницу:
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1) да је антидппинг прганизација пткрила или утврдила ппвреду антидппинг
правила ппшиоену пд стране другпг лица; или
2) да је кривишни прган или дисциплинскп телп, пткрилп кривишнп делп или
други прекрщај пд стране другпг лица и да је п тпме пбавещтена Антидппинг агенција
или друга антидппинг прганизација пдгпвпрна за управљаое резултатима; или
3) да је Светска антидппинг агенција ппкренула ппступак прптив пптписника
Светскпг антидппинг кпдекса, лабпратприје акредитпване пд Светска антидппинг
агенција или АПМУ јединице за администрацију паспща сппртиста (кап щтп је
дефинисанп у Међунарпднпм стандарду за лабпратприје) збпг неусаглащенпсти са
Кпдекспм, међунарпдним стандардпм или технишким дпкументпм; или
4) уз пдпбреое Светске антидппинг агенција, акп је кривишнп или дисциплинскп
телп ппкренулп кривишни или ппступак збпг крщеоа прпфесипналних или сппртских
правила, а у вези са нарущаваоем интегритета сппрта кпје није у вези са дппингпм,
тада, Антидппинг агенција мпже, пре дпнпщеоа пдлуке пп жалби или пре истицаоа
рпка за жалбу, умаоити деп казне (псим дисквалификације и пбавезнпг јавнпг
пбјављиваоа).
Ппсле дпнпщеоа пдлуке пп жалби или истицаоу рпка за жалбу, Антидппинг
агенција мпже умаоити деп казне, самп уз пдпбреое Светске антидппинг агенције и
надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза.
За кплики се временски перипд мпже умаоити перипд забране Антидппинг
агенција пдлушује имајући у виду: тежину ппвреде кпју је ушинип сппртиста или другп
лице и кпликп је била знашајна ппмпћ кпја је пружена у напприма да се дппинг
елиминище из сппрта или да се пткрије неусаглащенпст са Светским антидппинг
кпдекспм и/или нарущаваое интегритета сппрта. Перипд забране не мпже, међутим,
бити умаоен вище пд три шетвртине перипда забране кпји се инаше примеоује. Акп
перипд забране кпји би инаше бип изрешен јесте дпживптна забрана, пнда умаоени
перипд пп пвпм пснпву не мпже бити краћи пд 8 гпдина.
Шлан 54.
Када сппртиста или другп лице дпбрпвпљнп признају ппвреду антидппинг
правила пре негп щтп су примили пбавещтеое п дппинг кпнтрпли пднпснп
прикупљаоу узпрка кпјим се мпже устанпвити ппвреда антидппинг правила (или у
слушајевима ппвреде антидппинг правила изван пне из шлана 3. став 1. ташка 1) пвпг
правилника - пре примаое пбавещтеоа п ппшиоенпј ппвреди у складу са шланпм 18.
пвпг правилника), и тп је признаое једини ппуздан дпказ ппвреде у време признаоа,
пнда се перипд забране мпже умаоити, али не вище пд пплпвине инаше предвиђенпг
перипда забране.
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Перипд умаоеоа забране ће бити пдређен у зависнпсти пд тпга кпликп је
верпватнп да би ппвреда антидппинг правила била пткривена да сппртиста или другп
лице нису пдлушили да је дпбрпвпљнп признају.
Шлан 55.
Када сппртиста или другп лице пстваре правп на смаоеое казне пп вище
пснпва у складу са шл. 50. дп 54. пвпг правилника, пре примене билп каквпг смаоеоа
или суспензије казне пп шл. 53. и 54, треба пдредити инаше примеоиви перипд
забране према шл. 39. дп 47. и шл. 50. дп 52. Акп су сппртиста или другп лице пстварили
правп на смаоеое или суспензију перипда забране пп шл. 53. и 54, пнда ће перипд
забране бити смаоен или суспендпван, али такп да не изнпси исппд једне шетвртине
инаше примеоивпг перипда забране.
Шлан 56.
Када сппртиста или другп лице, накпн пријема пбавещтеоа Антидппинг
агенције п ппвреди антидппинг правила кпја му се ставља на терет, а за кпју је утврђен
перипд забране пд шетири или вище гпдина (укљушујући ту и билп кпји перипд забране
утврђен збпг птежавајућих пкплнпсти), призна ппвреду и прихвати утврђени перипд
забране ушещћа најкасније у рпку пд 20 дана пд пријема пбавещтеоа, сппртиста или
другп лице мпже да дпбије једнпгпдищое умаоеое перипда забране кпји је утврђен,
склапаоем сппразума са Антидппинг агенцијпм п једнпгпдищоем умаоеоу
заснпванпм на ранпм признаоу и прихватаоу санкције. Када сппртиста или другп лице
дпбије једнпгпдищое умаоеое према пвпм шлану није дппущтенп даље умаоеое
утврђенпг перипда забране према билп кпм другпм шлану.
Сппртиста или другп лице мпгу да закљуше са Антидппинг агенцијпм и Сппразум
п рещаваоу слушаја, признајући ппвреду антидппинг правила накпн пријема
пбавещтеоа да им се ппвреда ставља на терет и пристајаоем на казну кпју Антидппинг
агенција и Светска антиидппинг агенција, пп сппственпм нахпђеоу, сматрају
прихватљивим
Шлан 57.
За другу пп реду ппвреду антидппинг правила ппшиоену пд стране сппртисте
или другпг лица, перипд забране ће бити пнај кпји је већи пд следећих перипда
забране:
(а) щест месеци; или
(б) перипд забране у расппну пд
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1) збира перипда забране изрешенпг за прву ппвреду антидппинг правила и
перипда забране инаше примеоивпг за другу ппвреду антидппинг правила укпликп би
се та друга ппвреда третирала кап да је прва ппвреда, и
2) дуплпг перипда забране инаше примеоивпг за другу ппвреду антидппинг
правила укпликп би се та друга ппвреда третирала кап да је прва ппвреда.
Перипд забране у пквиру пвпг расппна пдређује се према пкплнпстима и
степену прппуста сппртисте или другпг лице приликпм друге ппвреде.
Трећа ппвреда антидппинг правила ће увек за разултат имати дпживптну
забрану, псим у слушајевима када се испуне услпви за укидаое или смаоеое перипда
забране према шланпвима шл. 50. дп 52. пвпг правилника или се трећа ппвреда пднпси
на ппвреду из шлана 3. став 1. ташка 4) пвпг Правилника, када перипд забране изнпси
пд 8 гпдина дп дпживптне забране.
Утврђени перипд забране према пвпм шлану мпже бити даље смаоен
применпм шл. 53. и 54. пвпг правилника.
Шлан 58.
Пдређиваое ппвреде антидппинг правила кап вищеструке, пднпснп кап друге
или треће пп реду врщи се у складу са правилима Светскпг антидппинг кпдекса и
надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза, кап и правилима Антидппинг агенције.
Све ппвреде антидппинг правила кпје се третирају кап вищеструке мпрају бити
ушиоене у истпм десетпгпдищоем перипду.
Ппвреда антидппинг правила за кпју сппртиста или другп лице дпкажу да у
оихпвпм ппступаоу није билп прппуста или немара, неће бити разматрана кап
ппвреда у сврхе примене шлана 57. Такпђе, ппвреде антидппинг правила
санкципнисане пп шлану 41. став 1 неће се сматрати ппвредама у сврхе примене шлана
57.
Шлан 59.
У слушају ппвреде антидппинг правила за кпју је изрешен максимални инаше
примеоиви перипд забране, дисциплинска кпмисија, кап дпдатак казни, мпже изрећи
сппртисти или другпм лицу и нпвшану казну у изнпсу дп 5000 евра у динарскпј
прптиввреднпсти пп средоем курсу Нарпдне банке Србије.
ФСС мпже да захтева пд сппртисте или другпг лица надпкнаду трпщкпва у вези
са ппвредпм антидппинг правила, без пбзира на перипд забране ушещћа у сппрту кпји
је изрешен.
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Шлан 60.
Перипд забране ппшиое да теше пд дана дпнпщеоа пдлуке п забрани или пд
дана када је забрана прихваћена или на неки други нашин усппстављена.
Акп је сппртисти или другпм лицу изрешена, или пд стране оих дпбрпвпљнп
прихваћена, привремена суспензија и акп је у пптпунпсти ппщтпвана пд стране
сппртисте или другпг лица, пнда се перипд привремене суспензије урашунава у перипд
забране кпји на крају буде пдређен.
Када ппстпје знашајна пдлагаоа у впђеоу претреса или других аспеката дппинг
кпнтрпле кпја не зависе пд сппртисте или другпг лица, дисциплинска кпмисије мпже,
укпликп тп налаже правишнпст, пдредити ранији ппшетак перипда забране, али не
раније пд дана прикупљаоа узпрка или дана када је ппшиоена нека друга ппвреда
антидппинг правила. Сви резултати на такмишеоу кпји су ппстигнути тпкпм перипда
забране, укљушујући ретрпактивну забрану, биће дисквалификпвани.
Када сппртиста или другп лице већ служи перипд забране збпг ппвреде
антидппинг правила, билп кпји нпви перипд забране ппшиое првпг дана накпн истека
тренутнпг перипда забране.
Шлан 61.
ФСС је дужан да ускрати у пптпунпсти финансираое сппртиста, сппртских
струшоака, сппртских прганизација и других лица кпја не ппщтују важећа антидппинг
правила, кап и да не дпзвпли пбављаое билп кпје сппртске активнпсти и сппртске
делатнпсти или билп кпје функције у пквирима надлежнпсти савеза лицу кпме је, у
складу са пвим закпнпм, изрешена мера збпг ппвреде антидппинг правила или
кривишна или прекрщајна казна, за време трајаоа изрешене мере, пднпснп казне.
Шлан 62.
Кап изузетак пд примене забране пбављаоа сппртских активнпсти за време
трајаоа изрешене мере, сппртиста мпже да се врати на тренинг са тимпм или да
кпристи прпстприје или терене клуба тпкпм
1) ппследоа два месеца забране за сппртисту, укпликп је перипд забране 8
месеци или дужи; или
2) тпкпм ппследоег квартала забране укпликп је квартал краћи пд два месеца.
Тпкпм перипда тренинга пписанпг у пвпм шлану, кажоени сппртиста не мпже да
се такмиши или буде ангажпван ни у једнпј другпј активнпсти псим тренинга.
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Шлан 63.
Када сппртиста или другп лице кпме је изрешен перипд забране ушещћа
прекрщи ту забрану ппступајући прптивнп пдредбама пвпг правилника, резултати
таквпг ушещћа ће бити дисквалификпвани и нпви перипд забране једнак првпбитнп
изрешенпм перипду забране, биће дпдат тпм првпбитнп изрешенпм перипду. Нпви
перипд забране, укљушујући ту и пппмену без перипда забране, мпже бити прилагпђен
степену прппуста сппртисте или другпг лица и у зависнпсти пд пкплнпсти слушаја.
Када сппртиста или другп лице прекрщи забрану ушествпваоа у сппрту тпкпм
привремене суспензије, резултати таквпг ушещћа у сппрту биће дисквалификпвани и
изрешени перипд забране неће бити умаоен за билп кпји перипд издржане
привремене суспензије.
Када ппмпћнп пспбље сппртисте или другп лице, у надлежнпсти ФСС, ппмпгну
сппртисти у крщеоу забране ушещћа тпкпм перипда забране, ФСС ће им изрећи
пдгпварајуће казне збпг ппвреде антидппинг правила из шлана 3. став 1. ташка 9) пвпг
правилника.
Шлан 64.
Пбавезни деп сваке казне за ппвреду антидппинг правила је и аутпматскп
пбјављиваое казне пднпснп јавнп пбјављиваое ппдатака п лицу кпје је ппшинилп
ппвреду антидппинг правила у складу са пдредбама Светскпг антидппинг кпдекса,
Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту и шлана 32. пвпг правилника.
X - Ппверљивпст и извещтаваое
Шлан 65.
Защтита ппдатака п лишнпсти и приватнпсти у пбласти спрешаваоа дппинга у
сппрту пстварује се у складу са пдредбама Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту и
закпна кпјим се уређује защтита ппдатака п лишнпсти.
XI - Примена и признаваое пдлука
Шлан 66.
ФСС признаје, ппщтује и примеоује све пдлуке дпнете пд стране пвлащћених
антидппинг прганизација, кпје су у сагласнпсти са Светским антидппинг кпдекспм.
XII - Пбавезе шланпва ФСС
Шлан 67.
Сви шланпви ФСС дужни су да ппщтују пбавезе кпје прпистишу из примене мера
за спрешаваое дппинга у сппрту.
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XIII - Застарелпст
Шлан 68.
Никакви ппступци не мпгу бити ппкретани прптив сппртисте или другпг лица
збпг ппвреда антидппинг правила укпликп је прпщлп вище пд 10 гпдина пд датума
када је ппвреда ппшиоена, псим укпликп сппртиста или другп лице нису пбавещтени п
ппвреди антидппинг правила у складу са шланпм 18. пвпг правилника, или је
пбавещтаваое ппкущанп на разумнп прихватљив нашин, пре истека тпг рпка.
XIV - Прпграм антидппинг делпваоа и друге пбавезе ФСС у складу са Закпнпм п
спрешаваоу дппинга у сппрту
Шлан 69.
Ппред наведених мера и активнпсти у циљу спрешаваоа дппинга у сппрту, ФСС
ће у складу са пбавезама из Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту:
1) да дпнесе прпграм антидппинг делпваоа и дпстави га Антидппинг агенцији у
рпку пд 15 дана пд дана дпнпщеоа;
2) да пбезбеди сталнп индивидуалнп медицинскп праћеое категприсаних
сппртиста и у тпм циљу дпнесе пптребне акте и предузме кпнкретне мере;
3) да сппртским правилима и у сарадои са Антидппинг агенцијпм пбезбеди да
се шланпви ФСС, а ппсебнп сппртски струшоаци и регистрпвани сппртисти свих
узрасних категприја непрекиднп, а најмаое једанпут гпдищое, пбавещтавају и едукују
п важећим прпписима кпји се пднпсе на дппинг у сппрту и щтетним ппследицама пп
здравље упптребе дппинг средстава;
4) да пдреди пдгпвпрнп лице за начпр над спрпвпђеоем мера за спрешаваое
дппинга;
5) да најмаое 21 дан пре пдржаваоа такмишеоа кпје прганизује, или кпје је ппд
оегпвпм кпнтрплпм, пријави такмишеое Антидппинг агенцији, кап и да најкасније дп
краја текуће гпдине дпстави Антидппинг агенцији календар такмишеоа за наредну
гпдину;
6) да најмаое једанпут у щест месеци пбавести Антидппинг агенцију п
планпвима тренинга и припрема врхунских сппртиста и наципналних сппртских
репрезентација;
7) да кпнтрплище антидппинг прпграме свпјих шланица, кап и спрпвпђеое тих
прпграма;
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8) да на крају гпдине пбавести министарствп надлежнп за ппслпве сппрта и
Антидппинг агенцију п мерама за бпрбу прптив дппинга предузетим у тпку гпдине;
9) да на утакмицама пплуфинала и финала Куп такмишеоа, кап и на утакмицама
плеј пфа/баража кпје се тишу пласмана у Супер лигу, прганизује дппинг кпнтрплу у
складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту и да снпси трпщкпве спрпвпђеоа
дппинг кпнтрпле.
10) да прпмпвище јашаое вреднпсти сппртске етике, фер плеја и здравља
сппртиста.
XV - Прелазне и заврщне пдредбе
Шлан 70.
На све щтп није пдређенп пвим правилникпм, примеоују се пдредбе Закпна п
спрешаваоу дппинга у сппрту, правила Антидппинг агенције, Светскпг антидппинг
кпдекса, међунарпдних стандарда пдпбрених пд стране Светске антидппинг агенције и
правила надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза.
Укпликп је нека пдредба пвпг правилника у изришитпј супрптнпсти или није у
складу са пдредбама Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту, правилима Антидппинг
агенције, Светским антидппинг кпдекспм, међунарпдним стандардима пдпбреним пд
стране Светске антидппинг агенције и правилима надлежнпг међунарпднпг сппртскпг
савеза, неће се примеоивати, већ ће се уместп ое применити пдгпварајућа пдредба
наведених антидппинг правила.
Шлан 71.
Данпм стпаоа на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п
дисциплинским мерама и ппступку оихпвпг изрицаоа у слушајевима ппвреда
антидппинг правила (Службени лист ФСС "Фудбал", брпј 9/2015).
Шлан 72.
Пвај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм
листу ФСС "Фудбал", а примеоује се пд 1. јануара 2021. гпдине.

ПРЕДСЕДНИК
Славища КПКЕЗА, с.р.
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На пснпву шлана 45. Статута Фудбалскпг савеза Србије (Службени лист ФСС
,,Фудбал'', ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Изврщни пдбпр ФС Србије на седници
пдржанпј 26.11.2020. гпдине дпнеп је

ПДЛУKУ
П УТВРЂИВАОУ ВИСИНЕ ИЗНПСА НАКНАДЕ
СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА НА МЕЂУНАРПДНИМ ПРИЈАТЕЉСКИМ УТАКМИЦАМА ФУТСАЛ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ - ,,А'' СЕЛЕКЦИЈА и СЕЛЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ КАТЕГПРИЈА
(У-21, У-19. У-17)

Шлан 1.
Фудбалски савез Србије ће службеним лицима за пбављаое дужнпсти на
утакмицама ,,А'' селекције мущке и женске футсал репрезентације Србије исплатити
накнаду у следећим изнпсима:
СУДИЈЕ УТАКМИЦЕ
Трећи судија

5.500,00 дин
3.000,00 дин

Фудбалски савез Србије ће службеним лицима за пбављаое дужнпсти на
утакмицма млађих селекција мущке и женске футсал репрезентације Србије исплатити
накнаду у следећим изнпсима:
СУДИЈЕ УТАКМИЦЕ
Трећи судија

4.000,00 дин
2.000,00 дин

Шлан 2.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ФСС "Фудбал".

ПРЕДСЕДНИК
Славища КПКЕЗА с.р.
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Пплазећи пд пкплнпсти да је у свету јпщ увек у тпку пандемија вируса ,,COVID19'', да је у Републици Србији прпглащена епидемија услед щиреоа заразе вируспм
,,COVID-19'' щтп представља пкплнпст вище силе (vis maior), кап и да је збпг наведених
пкплнпсти и пптребе да се фудбалска такмишеоа пдигравају у специфишним
пкплнпстима епидемије, УЕФА дпнела дпкумент ппд називпм; ,,УЕФА Прптпкпл за
ппвратак игри'' (UEFA Return to Play Protocol), ради непметанпг пдвијаоа фудбалских
такмишеоа у Републици Србији и ради ппщтпваоа пдредби УЕФА Прптпкпла за
ппвратак игри, схпднпм применпм правила из Пдлуке брпј 69/2020 Изврщнпг пдбпра
УЕФА, на пснпву шлана 45. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни
бр. 18/2017 и 7/2019), Изврщни пдбпр ФС Србије на седници пдржанпј дана
26.11.2020. гпдине дпнеп је

ПДЛУКУ
П ПРИМЕНИ ПДРЕДБИ ''УЕФА ПРПТПКПЛА ЗА ППВРАТАК ИГРИ'' ДП КРАЈА
ФУДБАЛСКИХ ТАКМИШЕОА У ТАКМИШАРСКПЈ СЕЗПНИ 2020/2021
НА НИВПУ ФУДБАЛСКПГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Шлан 1.
У прплећнпм делу фудбалских такмишеоа у такмишарскпј сезпни 2020/2021,
када се у складу са пдгпварајућим прпппзицијама такмишеоа утакмица пдлаже збпг
изненадне бплести играша (трпваое, грип и сл.), а не збпг сппртских ппвреда играша, у
слушају да ппједини фудбалски клуб има играше пбплеле пд вируса КПВИД19 и да пп
тпм пснпву жели да пдлпжи пдиграваое утакмице, таквп пдлагаое неће бити
дпзвпљенп, већ ће у слушају да клуб ппседује 13 (тринаест) играша сппспбних за
пдиграваое утакмице (пд кпјих један мпра бити гплман), утакмица бити пдиграна у
заказанпм термину.
У слушају да клуб не ппседује 13 (тринаест) играша сппспбних за пдиграваое
утакмице (пд кпјих један мпра бити гплман), утакмица ће бити пдлпжена и пптпм
пдиграна у накнаднпм термину, а клуб је дужан да кап дпказ за пдлагаое ппднесе
надлежним такмишарским прганима медицинску дпкументацију п брпју играша
заражених вируспм КПВИД19.
У слушају да клуб ппседује 13 (тринаест) играша сппспбних за пдиграваое
утакмице из става 1. пвпг шлана Пдлуке, а пдбије да са таквим саставпм пдигра
утакмицу у заказанпм термину, утакмица ће бити регистрпвана службеним резултатпм
3:0 (пар-фпрфе) у кприст прптивника.
Шлан 2.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ФСС "Фудбал".
ПРЕДСЕДНИК
Славища КПКЕЗА с.р.
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На пснпву шлана 45. Статута Фудбалскпг савеза Србије (Службени лист ФСС
„Фудбал“, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и шлана 14. Правилника п раду са
ппсредницима (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 3/2017 и 22/2019),
Изврщни пдбпр Фудбалскпг савеза Србије, на седници пдржанпј 26.11.2020. гпдине,
дпнеп је
ПДЛУКУ
П ИЗБПРУ ШЛАНПВА КПМИСИЈЕ ЗА РАД СА ППСРЕДНИЦИМА
ФУДБАЛСКПГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Шлан 1.
За шланпве Кпмисије за рад са ппсредницима Фудбалскпг савеза Србије бирају
се:
1. ПЛПЈПВИЋ Рещад - председник,
2. ДАМЈАНПВИЋ Ксенија – шлан,
3. НЕШИЋ Бранкп – шлан.
Шлан 2.
Чланпви Кпмисије за рад са ппсредницима из шлана 1. пве пдлуке ппстављају се
дп истека мандатнпг перипда псталих кпмисија ФСС, пднпснп дп истека мандатнпг
перипда 2019. - 2023. гпдине.
Шлан 3.
Пва пдлука ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм
листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Славища КПКЕЗА, с.р.
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На пснпву шлана 45. Статута Фудбалскпг савеза Србије (Службени лист ФСС
"Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и шл. 1,2,3. и 4. Правилника п категпризацији
сппртиста и сппртских струшоака (Службени лист ФСС "Фудбал" 52/2009), Изврщни
пдбпр ФС Србије, на седници пдржанпј дана 26.11.2020. гпдине дпнеп је

ПДЛУКУ
П КАТЕГПРИЗАЦИЈИ СППРТИСТА И СППРТСКИХ СТРУШОАКА ЗА ТАКМИШАРСКУ
2018/2019. ГПДИНУ

Шлан 1.
А. Надлежнпст Плимпијскпг кпмитета Србије
1. Врхунски сппртиста - наципнални ранг (Сппртисти наципналнпг разреда)
Првп местп на државнпм првенству Србије
- СУПЕР ЛИГА такмишарска 2018/2019. гпдина
ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА из Бепграда - 1. МЕСТП
Категприја: СЕНИПРИ, СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ
ФИНАЛИСТА КУП-А СРБИЈЕ
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Немаоа Милунпвић

31.05.1989.

2.

Срђан Бабић

22.04.1996.

3.

Милан Рпдић

02.04.1991.

4.

Дущан Јпваншић

19.10.1990.

5.

Маркп Гпбељић

13.09.1992.

6.

Бранкп Јпвишић

18.03.1993.

7.

Алекса Вуканпвић

18.06.1992.

8.

Вељкп Симић

17.02.1995.

9.

Милан Павкпв

09.02.1994.

10.

Милпщ Вулић

19.08.1996.
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2. Врхунски сппртиста - наципнални ранг(Сппртисти наципналнпг разреда)
Првп местп на државнпм првенству Србије
ПРВА ФУТСАЛ ЛИГА такмишарска 2018/2019. гпдина
КМФ ''ЕКПНПМАЦ'' из КРАГУЈЕВЦА – 1. МЕСТП
Категприја НАЦИПНАЛНА -ПРВА ФУТСАЛ ЛИГА
р. бр.
1.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

Мпмшилпвић Немаоа

15.04.1991.

2.

Перић Маркп

05.02.1984.

3.

Матијевић Никпла

26.12.1991.

4.

Рнић Никпла

11.01.1984.

5.

Антпнић Алекса

19.06.1981.

6.

Рајшевић Слпбпдан

28.02.1985.

7.

Стпјшевски Андреја

06.08.1998.

8.

Милпсављевић Лазар

20.10.1998.

9.

Иванкпвић Срђан

25.01.1994.

10.

Ракићевић Зпран

24.05.1969.
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3.Врхунски сппртиста - наципнални ранг (Сппртисти наципналнпг разреда)
Првп местп на државнпм првенству Србије
- СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ такмишарска 2017/2018. гпдина
ЖФК “СПАРТАК” из СУБПТИЦЕ - ПРВП МЕСТП
Категприја СЕНИПРКЕ
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

Филиппвић Тијана

26.05.1999.

2.

Вајда Прщпја

04.02.1997.

3.

Павлпвић Сара

10.05.1996.

4.

Кпстић Милица

21.12.1997.

5.

Матић Tијана

22.02.1996.

6.

Бака Алина

04.03.1999.

7.

Гплубпвић Милана

28.07.1998.

8.

Фрајтпвић Анђела

08.07.2000.

9.

Танаскпвић Крстина

27.09.2002.

10.

Ступар Живана

23.09.2002.

11.

Денда Милица

11.12.2002.

12.

Михајлпвић Дајана

08.11.1999.

1.

ВРХУНСКИ СППРТСКИ ТРЕНЕР
- НАЦИПНАЛНИ РАНГ (ТРЕНЕР НАЦИПНАЛНПГ РАЗРЕДА)
1.Милпјевић Владан, тренер клуба ФК "Црвена Звезда", првака државе у Супер лиги
Србије за такмишарску 2018/2019.УЕФА "Прп" лиценца.
2. Предраг Рајић , тренер Клуба малпг фудбала "Екпнпмац" првакa државе у Првпј
Футсал лиги Србије за такмишарску 2018/2019.гпдину. Наципнална Футсал лиценца.
3. Арсић Бприс, тренер Женскпг фудбалскпг клуба "Спартак" Субптица првакa државе
у Супер лиги Србије за жене за такмишарску 2018/2019. УЕФА "А" лиценца.
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Б. Надлежнпст Фудбалскпг савеза Србије
СУПЕР ЛИГА
ФК „ РАДНИШКИ „ из Нища
2. местп СЛ Србије - сппртисти I сенипрскпг разреда
ППЛУФИНАЛИСТА КУП-А СРБИЈЕ
р. бр.
1.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

Бпривпје Ристић

19.09.1983.

2.

Александар Тпдпрпвски

26.02.1984.

3.

Стефан Ђпрђевић

13.03.1991.

4.

Радпван Панкпв

05.08.1995.

5.

Ђпрђе Црнпмаркпвић

10.09.1993.

6.

Никпла Дриншић

07.09.1984.

7.

Саща Стпјанпвић

21.01.1983.

8.

Петар Грбић

07.08.1988.

9.

Лазар Ранђелпвић

05.08.1997.

10.

Никпла Станкпвић

18.12.1993.

11.

Петар Петрпвић

15.09.1995.

Тренер: Ненад Лалатпвић рпђен 22.12.1977. гпдине УЕФА Прп лиценца. Тренер
другпг сенипрскпг разреда
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ФК „ПАРТИЗАН“ из Бепграда - 2. местп СЛ Србије сппртисти I сенипрскпг разреда
ППБЕДНИК КУП-А СРБИЈЕ
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Стпјкпвић Владимир

28.07.1983.

2.

Маркпвић Светпзар

23.03.2000.

3.

Павлпвић Страхиоа

24.05.2001.

4.

Пстпјић Бпјан

12.02.1984.

5.

Шехпвић Златан

08.08.2000.

6.

Милетић Г. Немаоа

26.07.1991.

7.

Урпщевић Слпбпдан

15.04.1994.

8.

Милетић Р. Немаоа

16.01.1991.

9.

Здјелар Саща

20.03.1995.

10. Шћекић Александар

12.12.1991.

11. Смиљанић Милан

19.11.1986.

12. Илић Саща

30.12.1977.

13. Пантић Данилп

26.10.1996.

14. Ђерлек Армин

15.07.2000.

15. Тпщић Зпран

28.04.1987.

16. Никплић Немаоа

19.10.1992.

17. Јанкпвић Маркп

09.07.1995.

18. Кпспвић Небпјща

24.02.1995.

Тренер: Милпщевић Савп, рпђен 02.09.1973. гпдине УЕФА Прп лиценца. Тренер
првпг сенипрскпг разреда
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ФК ШУКАРИШКИ из БЕПГРАДА – 4. МЕСТП
Категприја СЕНИПРИ
сппртисти II сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Маркп Дпцић

21.04.1993

2.

Лука Стпјанпвић

04.01.1994

3.

Пгоен Мудрински

15.11.1991

4.

Немаоа Стеванпвић

08.05.1992

5.

Мирпслав Бпгпсавац

14.10.1996

6.

Миладин Стеванпвић

11.02.1996

7.

Слпбпдан Тедић

13.04.2000

8.

Бприс Кппитпвић

17.09.1994

9.

Стефан Шапић

26.02.1997

10. Асмир Кајевић

15.02.1990

11. Вељкп Бирманшевић

05.03.1998

12. Даркп Пущкарић

13.07.1985

13. Александар Ђпрђевић

20.12.1999

14. Лука Лукпвић

11.10.1996

15. Даркп Зпрић

12.09.1993

16. Милутин Видпсављевић

21.02.2001

Тренер: Симп Крунић , 13. јануар 1967. гпдине УЕФА Прп лиценца. Тренер другпг
сенипрскпг разреда
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ФК „ МЛАДПСТ „ из Лушана
5. местп СЛ Србије - сппртисти II сенипрскпг разреда
ППЛУФИНАЛИСТА КУП-А СРБИЈЕ
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Рпсић Драган

22.09.1996.

2.

Милпщевић Иван

03.11.1984

3.

Пещић Иван

07.07.1989.

4.

Радивпјевић Владимир

04.02.1986.

5.

Андрић Никпла

23.05.1992.

6.

Тумбасевић Јанкп

14.01.1985.

7.

Јпванпвић Лазар

13.07.1993.

8.

Павлпвић Предраг

19.06.1986.

9.

Пејпвић Александар

28.12.1990.

10. Шатара Милпщ

28.10.1995.

11. Јпванпвић Петар

12.07.1982.

12. Лекпвић Никпла

19.12.1989.

13. Синђић Урпщ

19.01.1986.

14.

Бпјић Петар

04.09.1991.

15. Бпјпвић Милан

13.04.1987.

16. Димић Стефан

01.05.1993.

17. Пбипра Пдита

14.05.1983.

Тренер: Ненад Милпванпвић , рпђен 15.08.1969. гпдине УЕФА Прп лиценца.
Тренер другпг сенипрскпг разреда
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ФК Напредак из Крущевца - 6. местп СЛ Србије сппртисти II сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Петрпвић Никпла

10.04.1988

2.

Петрпвић Немаоа

17.04.1992

3.

Oстпјић Милпщ

03.08.1991

4.

Вещкпвац Дущан

16.03.1989

5.

Aливпдић Енвер

27.12.1984

6.

Маринкпвић Маркп

06.01.1994

7.

Кпстић Мирпљуб

05.06.1988

8.

Вуканпвић Алекса

18.06.1992

9.

Бпранијащевић Никпла

19.05.1992

10. Вулић Милпщ

19.08.1996

11. Ђпрић Иван

07.07.1995

12. Аксентијевић Никпла

09.03.1993

13. Иванпвић Игпр

28.07.1997

14. Зец Ђурп

06.03.1990

15. Пбрадпвић Милан

27.12.1999

Тренер: Милпрад Кпсанпвић , рпђен 04.01.1951. гпдине УЕФА Прп лиценца.
Тренер другпг сенипрскпг разреда
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ФК „ ВПЈВПДИНА „ из Нпвпг Сада
8. местп СЛ Србије - сппртисти II сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1. Рпцкпв Емил

27.01.1995.

2. Стпјкпвић Аранђел

02.03.1995.

3. Лазаревић Милан

10.01.1997.

4. Милпјевић Немаоа

23.02.1998.

5. Ђурић Милан

03.10.1987.

6. Санишанин Синища

24.04.1995.

7. Ђуришин Пгоен

03.09.1995.

8. Нещкпвић Михајлп

09.02.2000.

9. Срећкпвић Никпла

26.04.1996.

10. Митпщевић Вук

12.02.1991.

11. Деветак Младен

12.03.1999.

12. Веселинпвић Ранкп

24.03.1999.

13. Гпјкпв Дамјан

02.01.1998.

14. Месарпвић Александар

27.09.1998.

15. Матић Бпјан

22.12.1991.

16. Гајић Никпла

23.04.1998.

17. Антић Никпла

04.01.1994.

18. Бједпв Даркп

28.03.1989-

19. Арсић Лазар

24.09.1991.

Тренер: Кривпкапић Радпван , рпђен 14.08.1978. гпдине УЕФА Прп лиценца.
Тренер другпгг сенипрскпг разреда
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ФК „ РАД „ из Бепграда
13.местп СЛ Србије - сппртисти III сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Маркпвић Дущан

03.04.1998

2.

Петрпвић Оегпщ

18.07.1999

3.

Шипшић Никпла

17.05.1995

4.

Перендија Милан

05.01.1986

5.

Тришкпвић Никпла

15.11.1999

6.

Баинпвић Филип

23.06.1996

7.

Касалица Филип

17.12.1988

8.

Младенпвић Бпгдан

04.04.1996

9.

Вплкпв Владимир

06.06.1986

10. Трифунпвић Милпщ

15.10.1984

11. Јпванпвић Бранислав

21.09.1985

12. Смиљанић Гпран

31.01.1990

13. Веселинпвић Бпркп

06.01.1986

14. Живкпвић Дущан

31.07.1986

15. Стевић Дущан

25.07.1995

16. Буснић Александар

04.12.1997

17. Парађина Дејан

05.02.1999

18. Трифунпвић Вељкп

04.08.1998

19. Бащанпвић Ђпрђе

31.07.1996

20. Танпвић Милпщ

19.05.1996

Тренер: Милинкпвић Зпран , рпђен 18.07.1968. гпдине УЕФА Прп лиценца.
Тренер трећег сенипрскпг разреда
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ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
ФК „ ТСЦ „ из Башке Тпппле
1. местп ПЛ Србије - сппртисти I сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Ненад Филиппвић

24.04.1987

2.

Небпјща Скппљак

12.05.1987

3.

Филип Бабић

27.05.1995

4.

Дајан Ппоевић

10.02.1989

5.

Драган Свитић

17.03.1992

6.

Саща Тпманпвић

20.09.1989

7.

Филип Арсенијевић

02.09.1983

8.

Дејан Милићевић

10.03.1992

9.

Ненад Лукић

02.09.1992

10. Владимир Силађи

23.04.1993

11. Младен Галић

09.10.1987

12. Зплтан Сабп

26.05.1972

13. Миркп Јпванпвић

14.03.1971

14. Владимир Бранкпвић

22.09.1985

15. Давид Шинкпвић

07.05.1998

16. Милпщ Милисављевић

26.10.1992

17. Милпщ Плавщић

04.04.1990

Тренер: Зплтан Сабп рпђен 26.05.1972. гпдине УЕФА A тренер гплмана лиценца.
Тренер првпг сенипрскпг разреда
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ФК „ ЈАВПР „ из Иваоице
2. местп ПЛ Србије - сппртисти II сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Аманпвић Алекса

1996

2.

Цветкпвић Иван

1981

3.

Ђпгатпвић Владан

1984

4.

Јпспвић Иван

1989

5.

Кплакпвић Маркп

1993

6.

Маршић Милан

1996

7.

Ђерић Бпбан

1993

8.

Анђелкпвић Немаоа

1997

9.

Севић Ненад

1996

10. Пищшевић Недељкп

1995

11. Кувељић Никпла

1997

12. Маркпвић Иван

1991

13. Јеврић Немаоа

1997

14. Маршић Мирпслав

1998

15. Петкпвић Никпла

1996

16. Цуцкић Никпла

1997

17. Милпванпвић Немаоа

1991

Тренер: ТУФЕГЧИЋ ИГПР, рпђен 29.06.1982. гпдине Наципнална Прп лиценца.
Тренер другпг сенипрскпг разреда
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ФК „ ИНЂИЈА „ из Инђије
3. местп ПЛ Србије - сппртисти II сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Видић Немаоа

06.08.1989.

2.

Бјелишић Пгоен

29.07.1997.

3.

Вращтанпвић Бпщкп

22.04.1995.

4.

Бпсаншић Немаоа

01.03.1995.

5.

Велишкпвић Бпжидар

07.01.1995

6.

Иваншевић Небпјща

01.09.1994.

7.

Станивукпвић Дејан

19.06.1994.

8.

Илић Милијан

23.05.1993.

9.

Андрејић Алекса

24.01.1993.

10. Анђелкпвић Никпла

24.01.1993.

11. Димитрпв Срђан

28.07..1992.

12. Рпгаш Иван

18.06.1992.

13. Прекпвић Милпје

07.06.1991.

14. Димитријевић Никпла

10.05.1991.

15. Бастајић Небпјща

20.08.1990.

16. Баоац Михајлп

10.11.1991.

Тренер: СРЂАН БЛАГПЈЕВИЋ рпђен . 06.06.1973. гпдине. УЕФА Прп лиценца.
Тренер другпг сенипрскпг разреда
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ
ЖФК „ МАЩИНАЦ ТРАЦЕ ПЗП „ из Нища
3. местп Супер лиге Србије за жене - сппртисти II сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Стеванпвић Милица

07.09.1996

2.

Вушкпвић Исидпра

09.05.1999

3.

Миливпјевић Невена

25.10.1996

4.

Станкпвић Милица

04.03.1991

5.

Васиљкпвић Јпвана

29.08.1996

6.

Лазаревић Александра

29.11.1995

7.

Златанпвић Александра

14.08.1998

8.

Пејшић Андријана

22.04.2001

9.

Ћирић Маја

03.05.2000

10. Лилић Ана

28.09.1993

11. Брусин Јпвана

03.11.1999

12. Никплић Никплета

24.04.1992

13. Маркпвић Тамара

24.04.1993

14. Цветанпвић Агата

13.10.2000

15. Гплубпвић Миљана

25.04.1992

16. Павлпвић Милијана

17.09.2002

Тренер: Слпбпдан Милетић , рпђен19.08.1969. гпдине УЕФА Б лиценца. Тренер
првпг сенипрскпг разреда

СТРАНА 46

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

БРПЈ 20

ЖФК „ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА „ из Бепграда
4. местп Супер лиге Србије за жене сппртисти II сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Ђпрђевић Катарина

25.07.1995.

2.

Малещевић Санда

22.04.1994.

3.

Миладинпвић Јпвана

16.04.2000.

4.

Саванпвић Александра

30.08.1994.

5.

Ђпрђевић Тијана

02.11.1996.

6.

Стпјанпвић Јпвана

10.02.1995.

7.

Крстић Анђела

04.06.2001.

8.

Тенкпв Мирела

12.03.1990.

9.

Петрпвић Јпвана

11.09.2001.

10. Цетиоа Сара

16.04.2000.

11. Маркпвић Тамара

24.04.1993.

12. Аранђелпвић Јпвана

19.02.1997.

13. Раишевић Јелена

24.06.2001.

14. Маншић Јелена

16.10.1998.

15. Стпјакпвић Тепдпра

06.03.2002.

Тренер: Александар Петрпвић , рпђен 20.06.1969. гпдине УЕФА A лиценца.
Тренер другпг сенипрскпг разреда

БРПЈ 20

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

СТРАНА 47

ЖФК „ ППЖАРЕВАЦ „ из Ппжаревца
5. местп Супер лиге Србије за жене - сппртисти II сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

1.

Вукпвић Марија

2.

МиланпвићЗлата

3.

Гангпљ Марија

4.

Драгутинпвић Катарина

5.

Милпсављевић Милица

6.

Иванищевић Милица

7.

Вукащинпвиh Зпрана

8.

Милпјевић Сандра

9.

Милинпвић Гпрдана

гпдина рпђеоа

10. Бпбић Ивана
11. Трищић Андријана
12. Ђулејић Ивана
13. Тепдпсијевић Маријана
14. Јпвкић Анђела
Тренер Стефанпвиh Сандра ,рпђена 06.04.1988.. УЕФА A лиценца Тренер другпг
сенипрскпг разреда

СТРАНА 48

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

БРПЈ 20

ПМЛАДИНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
ФК „ ШУКАРИШКИ „ из Бепграда
2. местп Пмладинска лиге Србије - сппртисти II пмладинскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Бакић Василије

24.05.2000.

2.

Бпсаншић Милан

16.08.2001.

3.

Видпсављевић Милутин

21.02.2001.

4.

Данишић Лазар

11.02.2001.

5.

Ђпрђевић Вељкп

06.01.2001.

6.

Игоатпвић Урпщ

18.02.2001.

7.

Илић Стефан

24.09.1999.

8.

Каменпвић Димитрије

16.07.2000.

9.

Лпншар Гпран

27.08.2001.

10. Мићпвић Нпвак

25.10.2001.

11. Михаилпвић Лазар

09.07.2001.

12. Никшевић Бпјица

04.02.2000.

13. Радпванпвић Андрија

31.05.2001.

14. Радпјишић Стефан

30.05.2001.

15. Ракпоац Маркп

25.04.2000.

16. Ристпвић Димитрије

02.07.2001.

17. Рубежић Слпбпдан

21.03.2000.

18. Терзић Никпла

28.02.2000.

19. Фратрпвић Андрија

01.01.2000.

Тренер: Велишкп Капланпвић , рпђен04.06.1975. гпдине УЕФА Прп лиценца.
Тренер другпг сенипрскпг разреда

БРПЈ 20

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

СТРАНА 49

ФК „ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА „ из Бепграда
3. местп Пмладинска лиге Србије - сппрт. II пмладинскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Стпјанпвић Матеја

17.01.2001.

2.

Купуспвић Оегпщ

22.02.2001.

3.

Јпшић Бпгдан

11.01.2001.

4.

Великић Лука

01.01.2001.

5.

Ачибаба Ненад

15.01.2001.

6.

Стајић Никпла

08.09.2001.

7.

Савић Никпла

12.02.2001.

8.

Милисављевић Давид

23.05.2001.

9.

Миликић Миркп

24.12.2001.

10. Ајдинпвић Един

07.06.2001

11. Гпрдић Милпщ

05.03.2000.

12. Бурмаз Бприсав

21.04.2001.

13. Дедијер Маркп

08.05.2001.

14. Кукпљ Ђпрђе

07.05.2001.

15. Еракпвић Страхиоа

22.01.2001.

16. Нпвакпвић Мартин

05.01.2001.

17. Стпјаншић Илија

15.03.2001.

Тренер: Никпла Пуаша , рпђен 03.01.1982. гпдине УЕФА А лиценца. Тренер другпг
сенипрскпг разреда

СТРАНА 50

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

БРПЈ 20

ФК „ ВПЈВПДИНА „ из Нпвпг Сада
4. местп Пмладинска лиге Србије - сппртисти II пмладинскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Зукић Дејан

2001.

2.

Савић Драгпљуб

2001.

3.

Митрпвић Данилп

2001.

4.

Бјекпвић Маркп

2000.

5.

Јелишић Игпр

2000.

6.

Тегелтија Дпбрица

2000.

7.

Нещкпвић Михајлп

2000.

8.

Јакпвљевић Андреј

2000.

Тренер: : Ращипван Секула, рпђен 02.07.1981. гпдине УЕФА “А” лиценца. Тренер
другпг сенипрскпг разреда

БРПЈ 20

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

СТРАНА 51

ФК „ ПАРТИЗАН „ из Бепграда
5. местп Пмладинска лиге Србије - сппртисти II пмладинскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Пантазис Кпста

22.07.2000.

2.

Јанкпвић Алекса

12.04.2000.

3.

Ћпркпвић Иван

10.05.2001.

4.

Ђпрђевић Михајлп

06.07.2001.

5.

Балаж Бпјан

05.01.2001.

6.

Павлпвић Страхиоа

24.05.2001.

7.

Станпјлпвић Слпбпдан

28.12.2001.

8.

Зувић Матеја

13.02.2000.

9.

Бпншчић Алекса

15.08.2001.

10. Павлпвић Лазар

02.11.2001.

11. Гајић Дејан

19.11.2001.

12. Радманпвац Стефан

08.11.2001.

13. Мпмшилпвић Миљан

17.03.2001.

14. Ђпрђевић Лука

05.05.2001.

15. Тејић Иван

01.02.2001.

16. Арамбащић Савп

27.01.2001.

17. Штулић Никпла

08.09.2001.

18. Кащић Петар

09.06.2001.

19. Вујанпвић Никща

03.03.2001.

20. Кащикпвић Немаоа

01.10.2001.

Тренер: Брнпвић Ненад , рпђен 18.01.1980. гпдине лиценца. УЕФА “ А ” лиценца
ФСЦГ. Тренер другпг сенипрскпг разреда

СТРАНА 52

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

БРПЈ 20

ФК „ РАД „ из Бепграда
6. местп Пмладинска лиге Србије - сппртисти II сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Лекпвић Стпјан

22.06.2001.

2.

Бунић Крстан

18.01.2001.

3.

Рајкпвић Младен

15.01.2000.

4.

Стпјанпвић Петар

23.03.2001.

5.

Вукптић Драган

11.04.2001.

6.

Радпвић Никпла

05.01.2000.

7.

Ђпрић Никпла

03.03.2000.

8.

Алексић Дејан

24.06.2001.

9.

Дејанпвић Илија

27.01.2000.

10. Чумић Лука

25.05.2001.

11. Савић Андрија

01.08.2000.

12. Стпјанпвић Лазар

16.05.2000.

13. Васиљевић Алекса

30.01.2002.

14. Грубищић Никпла

26.06.2001.

15. Стпјкпвић Матија

21.07.2001.

16. Иванпвић Нпвак

28.07.2000.

17. Катић Миљан

08.04.2001.

18. Кнежевић Арсен

26.08.2000.

19. Вулпвић Урпщ

04.01.2001.

20. Нпвитпвић Лука

09.09.2001.

Тренер: Звпнкп Радић , рпђен 02.08.1960. гпдине УЕФА A лиценца. Тренер другпг
сенипрскпг разреда

БРПЈ 20

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

СТРАНА 53

ФК „ РАДНИШКИ „ из Нища
13. местп Пмладинска лиге Србије - сппртисти III пмладинскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Филип Секулић

26.07.2000.

2.

Стефан Илић

25.02.2001.

3.

Бранислав Младенпвић

12.05.2000.

4.

Драган Недељкпвић

06.02.2001.

5.

Никпла Каркић

02.06.2000.

6.

Никпла Петрпвић

02.04.2000.

7.

Александар Стаменкпвић

03.06.2000.

8.

Лазар Стефанпвић

09.08.2000.

9.

Андреја Стаменкпвић

21.06.2000.

10. Петар Ристић

29.03.2000.

11. Маркп Стаменкпвић

24.09.2000.

Тренер: Владимир Најданпвић, рпђен 01.08.1969. гпдине УЕФА “ А ” лиценца .
Тренер трећег сенипрскпг разреда

СТРАНА 54

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

БРПЈ 20

ФК „ ИНЂИЈА „ из Инђије
16. местп Пмладинска лиге Србије - сппртисти III пмладинскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Мрђа Алекса

18.08.1999.

2.

Паоак Давид

15.07.1999.

3.

Пузић Впјин

15.01.2000.

4.

Ппраница Јпван

21.01.2000.

5.

Рпсић Перп

28.01.2000

6.

Кпщтић Немаоа

11.02.2000

7.

Живкпвић Дејан

13.02.2000.

8.

Дубајић Алекса

16.06.2000.

9.

Мрђа Петар

27.10.2000.

10. Тепавшевић Милпщ

21.11.2000.

11. Зпрић Бранкп

13.12.200

12. Бпбар Јпван

16.12.2000.

13. Аврампвић Дамир

07.02.200.

14. Цвијанпвић Милпван

18.02.2001.

15. Рукавина Стефан

19.03.2001.

16. Лазић Урпщ

15.04.2001.

17. Грубјещић Стефан
Тренер:Мирпслав Блануща , рпђен 28.09.1978. гпдине , УЕФА “ А ” лиценца .
Тренер трећег сенипрскпг разреда

БРПЈ 20

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

СТРАНА 55

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ
ФК „ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА „ из Бепграда
1. местп Кадетска лиге Србије - сппртисти I кадетскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Оамцулпвић Никпла

24.05.2002.

2.

Елевен Едвин

25.03.2002.

3.

Митрпвић Стефан

05.01.2002.

4.

Матић Алекса

20.09.2002.

5.

Пантпвић Милпщ

24.08.2002.

6.

Писар Давид

19.10.2002.

7.

Илић Александар

02.04.2002.

8.

Бабић Илија

03.08.2002.

9.

Пиплица Петар

17.10.2002.

10. Максимпвић Стефан

13.04.2002.

11. Пердув Давид

21.04.2002.

12. Васиљевић Филип

05.10.2002.

13. Катић Андрија

17.02.2002.

14. Благпјевић Урпщ

21.03.2002

15. Ђуришкпвић Урпщ

06.05.2002.

16. Пријпвић Владимир

26.06.2002.

17. Гутеща Иван

04.04.2002.

18. Радпванпвић Дущан

03.04.2002.

19. Лушић Владимир

28.06.2002.

20. Радулпвић Андрија

03.07.2002.

Тренер: Славпљуб Ђпрђевић , рпђен 15.02.1981. гпдине УЕФА A лиценца. Тренер
првпг сенипрскпг разреда

СТРАНА 56

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

БРПЈ 20

ФК „ ПАРТИЗАН „ из Бепграда
2. местп Кадетска лиге Србије - сппртисти II кадетскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Славкпвић Лазар

03.03.2002

2.

Мирић Никпла

06.01.2002.

3.

Стакић Лазар

28.07.2002.

4.

Маркпвић Андреја

05.09.2002.

5.

Маркпвић Благпта

09.01.2002.

6.

Кнежевић Урпщ

04.01.2002.

7.

Ращкпвић Савп

25.01.2002.

8.

Чубра Драган

04.06.2002.

9.

Чплић Никпла

17.08.2002.

10. Стеванпвић Филип

25.09.2002.

11. Лакићевић Пгоен

09.05.2002.

12. Миливпјевић Милпщ

10.02.2002.

13. Субптић Никпла

28.08.2002.

14. Благпјевић Андреј

16.01.2002.

15. Јпвић Немаоа

08.08.2002.

16. Пејшић Лазар

06.03.2002.

17. Тащић Даркп

24.09.2002.

18. Винтпои Сергеј

09.10.2002.

19. Милпщевић Вељкп

03.03.2002.

20. Смиљкпвић Впјин

19.03.2002.

Тренер: Владимир Јещић , рпђен 29.04.1981. гпдине УЕФА A лиценца. Тренер
другпг сенипрскпг разреда

БРПЈ 20

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

СТРАНА 57

ФК „ ШУКАРИШКИ „ из Бепграда
3. местп Кадетска лиге Србије - сппртисти II кадетскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Ајдар Пгоен

05.04.2003.

2.

Аћимпвић Урпщ

28.08.2002.

3.

Вићевић Страхиоа

20.05.2002.

4.

Вукпвић Вук

17.10.2002.

5.

Гргић Дарип

16.03.2003.

6.

Дрезгић Урпщ

04.10.2002.

7.

Ђукић Андреј

08.11.2002.

8.

Ергелащ Митар

05.08.2002.

9.

Илић Алекса

22.03.2002.

10. Јпванпвић Милан

16.09.2002.

11. Кадијевић Александар

11.10.2002.

12. Кпжул Андреј

25.04.2002.

13. Миланпвић Никпла

10.09.2002.

14. Никплић Лука

14.11.2002.

15. Петкпвић Никпла

23.02.2003.

16. Рпган Виктпр

12.12.2002.

17. Секулић Андрија

11.04.2002.

18. Шаре Вук

09.10.2002.

19. Лукић Јпван

20.01.2002.

20. Кежман Лазар

23.01.2002.

Тренер: Дущкп Љубишић , рпђен 13.10.1967. гпдине УЕФА A лиценца. Тренер
другпг сенипрскпг разреда

СТРАНА 58

ФУДБАЛ, 26.11.2020.

БРПЈ 20

ФК „ ТЕЛЕППТИК „ из Земуна
4. местп Кадетска лиге Србије - сппртисти II кадетскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Гпшманац Матија

05.08.2003.

2.

Бпјат Драган

10.08.2003.

3.

Пстпјић Стеван

24.02.2003.

4.

Станкпвић Никпла

23.03.2003.

5.

Чермељ Маркп

04.03.2003.

6.

Субптић Лука

22.01.2003.

7.

Дмитрпвић Маркп

06.02.2003.

8.

Kрстић Бприс

25.06.2003.

9.

Јевтић Урпщ

31.03.2003.

10. Илић Михајлп

04.06..2003.

11. Пбрадпвић Стефан

09.08.2003.

12. Ђпщић Ваоа

02.07.2003.

13. Милпванпвић Маркп

04.08.2003.

14. Рак Виктпр

14.06.2003.

15. Петрпвић Ђпрђе

30.09.2003.

16. Мићић Лазар

17.02.2003.

17. Милић Маркп

09.05.2003.

18. Дамјанпвић Јпван

07.07.2003.

19. Крсманпвић Немаоа

09.05.2003.

20. Стпјанпвић Сергеј

18.02.2003.

Тренер: Драган Кецман , рпђен 04.12.1963. гпдине УЕФА Aлиценца. Тренер
другпг сенипрскпг разреда
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ФК „ РАД „ из Бепграда
6 местп Кадетска лиге Србије - сппртисти II кадетскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Илија Нещић

04.10.2002.

2.

Михаилп Живкпвић

23.02.2002.

3.

Лука Ћпрпвић

29.07.2002.

4.

Мирпслав Драгпвић

04.03.2002.

5.

Лазар Миркпвић

27.07.2002.

6.

Маркп Дпбријевић

19.03.2002.

7.

Алекса Васиљевић

30.01.2002.

8.

Лука Јпванпвић

03.05.2002.

9.

Игпр Милпванпвић

06.01.2002.

10. Александар Дељанин

05.10.2002.

11. Лазар Станкпвић

10.07.2002.

12. Вељкп Младенпвић

13.08.2002.

13. Александар Црвенкпвић

28.06.2002.

14. Димитрије Јпванпвић

05.09.2002.

15. Вук Јевтић

01.03.2002.

16. Давид Тпкалић

16.01.2002.

17. Стефан Чпбељић

09.10.2002.

18. Србпљуб Гукић

08.08.2002.

19. Оегпщ Милищић

22.04.2002.

20. Филип Максимпвић

03.07.2002.

Тренер: Дущан Ращпвић , рпђен 29.11.1988. гпдине УЕФА A лиценца. Тренер
другпг сенипрскпг разреда
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ФК „ ВПЈВПДИНА „ из Нпвпг Сада
7. местп Кадетска лиге Србије - сппртисти II кадетскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Кљајић Лука

2002.

2.

Радмилпвић Алекса

2002.

3.

Нпвевски Владан

2002.

4.

Бпгданпвић Вукащин

2002.

Тренер: Радунпвић Александар, рпђен 09.05.1980. гпдине УЕФА “А” лиценца. .
Тренер другпг сенипрскпг разреда

ФК „ ВПЖДПВАЦ „ из Бепграда
13. местп Кадетска лиге Србије - сппртисти III кадетскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Тасић Вељкп

12.02.2001.

2.

Петрпвић Лука

15.01.2001.

3.

Мијаилпвић Василије

01.11.2001.

4.

Јпвић Алекса

17.01.2001.

5.

Павлпвић Андрија

15.05.2001.

6.

Бура Лука

13.02.2001.

7.

Алексић Небпјща

24.05.2001.

8.

Радулпвић Павле

22.03.2001.

9.

Килибарда Лазар

08.03.2001.

10. Лаинпвић Никпла

19.12.2001.

11. Влахпвић Игпр

29.09.2001.

12. Млашић Иван

29.06.2001.

13. Васић Никпла

01.08.2001.

14. Живкпвић Андрија

25.06.2001.

15. Бпжић Андреј

12.03.2001.

16. Батпћанин Лазар

05.06.2001.

17. Јпцић Ђпрђе

20.07.2001.
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18. Плуић Маркп

04.05.2001.

19. Ђпрђевић Расткп

22.02.2001.

20. Вукпвић Нпвак

11.04.2001.

Тренер: Кпвашевић Гпран , рпђен 18.02.1971. гпдине УЕФА A лиценца. Тренер
трећег сенипрскпг разреда

ПИПНИРСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ФК „ ВПЈВПДИНА” Нпви Сад
2. местп Пипнирска лиге Србије - сппртисти II пипнирскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

1.

Бпгунпвић Пгоен

2.

Абачија Лукијан

3.

Миланпв Бранислав

гпдина рпђеоа

Тренер: Вукпв Ивица , рпђен 02.02.1970 гпдине УЕФА A лиценца. Тренер другпг
сенипрскпг разреда

ПРВА ФУТСАЛ ЛИГА СРБИЈЕ

КМФ „НПВА ПАЗПВА „из Нпве Пазпве
2. местп Прва футсал лиге Србије - сппртисти I сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Вулић Јакпв

1992.

2.

Шпщп Игпр

1976.

3.

Живић Милан

1979.

4.

Кукпљ Бпщкп

1992

5.

Живанпвић Александар

1988.

6.

Тепавшевић Маркп

1980.

7.

Станпјевић Стефан

1984.

8.

Лазић Владимир

1984.

9.

Рпкнић Ненад

1983.
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10. Стпјнић Иван

1985.

11. Пенезић Гпран

1980.

12. Дујић Давид

1996.

13. Кркпбабић Стефан

1999.

14. Кпстић Младен

1989.

15. Кппаоа Симеун
Тренер: Јакщић Гпран, рпђен 23.08.1972. гпдине Наципнална футсал лиценца
лиценца. Тренер првпг сенипрскпг разреда

КМФ „НПВИ ПАЗАР „из Нпвпг Пазара
3. местп Прва футсал лиге Србије - сппртисти I сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Едис Ращљанин

02.11. 1987

2.

Адмир Мујпвић

02.02. 1987

3.

Елдин Речпвић

10.09. 1987

4.

Енсар Речпвић

06.03. 2003

5.

Елведин Садпвић

22.07. 1986

6.

Нинпслав Алексић

03.02. 1995

7.

Мерсид Радетинац

24.06. 1989

8.

Денис Цамић

10.09. 1994

9.

Милан Мутавчић

06.10. 1991

10. Дејан Јпванпвић

08.06. 1991

11. Предраг Јпванпвић

29.10. 1991

12. Јакуп Рамадани

28.11. 1999

13. Харис Мираљемпвић

28.01. 1995

14. Верпљуб Вукадинпвић

06.12. 1994

Тренер: Маркп Гаврилпвић рпђен 30.09.1983. гпдине УЕФА/ФСС футсал Б
лиценца. Тренер првпг сенипрскпг разреда
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КМФ „ФПН „из Бепграда
4. местп Прва футсал лиге Србије - сппртисти II сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Алексић Стефан

16.08.1995.

2.

Арсић Никпла

15.08.1995.

3.

Цветкпвиц Никпла

24.12.1993.

4.

Ерац Михаилп

30.09.1993.

5.

Јпсимпвић Никпла

16.03.1986.

6.

Каланпвић Велибпр

03.05.1987.

7.

Кпкптпвић Стефан

25.11.1991.

8.

Манић Страхиоа

06.08.1990.

9.

Павлпвић Мирпљуб

09.06.1999.

10. Петращевић Лазар

10.07.1995.

11. Петрпв Страхиоа

14.12.1993.

12. Пещић Павле

08.01.1993.

13. Рампвић Дамир

08.09.1990.

14. Станкпвић Андрија

13.08.1989.

Тренер: Суручић Бпркп, рпђен 17.04.1980. гпдине Наципнална футсал лиценца
лиценца. Тренер другпг сенипрскпг разреда
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КМФ „ВРАОЕ „из Враоа
9. местп Прва футсал лиге Србије - сппртисти III сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

1.

Миленкпвић Славища

2.

Тасић Давпр

3.

Никплић Предраг

4.

Крстић Дејан

5.

Трајкпвић Милпщ

6.

Дпдић Никпла

7.

Јаоић Александар

8.

Тасић Милан

9.

Стпјкпвић Петар

гпдина рпђеоа

Тренер: Гпран Јпвић , рпђен 21.07.197. гпдине Наципнална футсал лиценца.
Тренер трећег сенипрскпг разреда
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КМФ „СМЕДЕРЕВП „из Смедеревa
12. местп Прва футсал лиге Србије - сппртисти III сенипрскпг разреда
р. бр.

Презиме и име

гпдина рпђеоа

1.

Ђпрђевић Драган

27.04.1984

2.

Филиппвић Бпјан

23.05.1992

3.

Јевтић Слпбпдан

18.07.1989

4.

Првулпвић Владан

19.10.1988

5.

Тещанпвић Владимир

16.08.1995

6.

Миуца Срђан

16.03.1987

7.

Сабљић Маркп

20.05.1983

8.

Филиппвић Гпран

17.02.1991

9.

Јпванпвић Јпван

04.06.1999.

10. Тајдић Бпјан

03.04.1988

11. Јпванпвић Гпрдан

19.11.1986

12. Милпсављевић Никпла

20.07.1997

13. Милпсављевић Немаоа

20.07.1997

14. Шкпрић Небпјща

21.01.1990

Тренер: Лазић Гпран , рпђен 17.07.1975. гпдине Наципнална футсал лиценца
Тренер трећег сенипрскпг разреда
Шлан 2.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ФСС
"Фудбал".

ПРЕДСЕДНИК
Славища КПКЕЗА с.р.
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