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На основу чл. 48. и 82. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 

"Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања ФСС, на седници 

одржаној дана 16.06.2021. године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О РАДУ АРБИТРАЖНОГ СУДА 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

СТАТУС 

 

Члан 1. 

Арбитражни суд Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту: Арбитражни суд) је 

стална и независна арбитражна институција која решава спорове у границама своје 

надлежности.   

Арбитражни суд ће у свом раду одлучивати на основу закона, правила поступка 

и материјално правних норми одређених Статутом ФС Србије, као и на основу других 

општих аката ФС Србије.  

Арбитражни суд ће аналогно примењивати Статут и правилнике ФИФА-е у 

ситуацијама када акти ФС Србије не регулишу дату ситуацију.  

Арбитражни суд ће у свом раду примењивати и одредбе Закона о спорту, Закона 

о облигационим односима, Закона о раду, Закона о арбитражи, као и друге законске и 

подзаконске акте, строго водећи рачуна да дејство донете одлуке не буде у супротности 

са јавним поретком Републике Србије.   

Уколико нека питања процесне природе нису регулисана овим Правилником, 

Арбитражни  суд ће примењивати одредбе  Закона  о  арбитражи и супсидијарно, 

одредбе Закона о парничном поступку.  

Седиште Арбитражног суда је у Београду, Теразије 35. 

Арбитражни суд ће одржавати рочишта у судницама Арбитражног суда које се 

налазе у улици Теразије 3 у Београду.  
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Члан 2. 

У оквиру Арбитражног суда Фудбалског савеза Србије, а из разлога 

економичности, ефикасности и потенцијалне потребе за решавањем спорова који би се 

односили на ниже лиге које организује територијални фудбалски савез, могу бити 

формирана посебна одељења за решавање наведених спорова.  

Описана одељења пред којима би се решавали спорови из става 1 овог члана, 

би била саставни де Арбитражног суда Фудбалског савеза Србије.    

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И САСТАВ 

 

Члан 3. 

   Арбитражни суд чини 7 арбитара, односно председник и 6 арбитара.   

Председника и арбитре Арбитражног суда бира Извршни одбор ФС Србије на 
период од четири године са могућношћу поновног избора, а на начин описан у члану 
5 овог Правилника.   

Председник представља и руководи радом Арбитражног суда у складу са овим 

Правилником.  

Председник Арбитражног суда не може бити биран за арбитра кога странке 

бирају. Он може бити председник арбитражног већа, или арбитар појединац. 

 

Члан 4. 

Секретара Арбитражног суда именује генерални секретар ФС Србије. Он врши 

стручне и административне послове Арбитражног суда и бира се из редова Стручне 

службе ФС Србије. 

 

Члан 5. 

Избор и именовање председника и арбитара Арбитражног суда ФС Србије ће 

вршити Извршни одбор ФС Србије по следећем принципу: 

1. Председник Арбитражног суда се именује на заједнички предлог представника 

играча и представника Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије, 

који предлог морају поднети у року од пет дана од дана када им је Генерални секретар 

ФС Србије упутио званичан допис. Уколико након истека рока од пет дана од дана 

упућивања званичног дописа од стране Генералног секретара ФС Србије, представници 

играча и представници Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије не 

изађу са заједничким предлогом, председника Арбитражног суда ФС Србије ће 

именовати Извршни одбор ФС Србије.  
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2. Три арбитра се именују на предлог представника играча (који признаје 

ФИФпро, или уколико такво удружење не испуњава принцип репрезентативности у 

складу са прописима Републике Србије, предлог ће дати удружење играча које у свом 

чланству има преко 60% активних професионалних играча у Републици Србији).  

3. Три арбитра се именују на предлог Заједнице фудбалских клубова Супер лиге 

и Прве лиге Србије.  

Кандидати за избор на листу арбитара Арбитражног суда морају бити лица из 

редова истакнутих стручњака изван чланства ФС Србије, а изабрани арбитри морају бити  

гарант ефикасног, самосталаног, објективног и независтаног рада Арбитражног суда, са 

високим моралним начелима.  

Арбитар мора бити дипломирани правник са најмање пет година искуства у 

раду у струци, а након положеног правосудног испита, а који рад укључује знање и 

искуство у области спортског права, арбитражног права, облигационог права, радног 

права, као и обавезно познавање релевантних фудбалских прописа и друге позитивно 

правне регулативе Републике Србије неопходних за разумевање и решавање 

комплексних односа који настају у оквиру фудбалског спорта. Арбитар може бити и 

лице са титулом доктора правних наука, са радним искуством од најмање пет година 

рада у високошколској установи (факултету, или високој школи), научноистраживачкој 

установи и/или у стручним комисијама које се односе на стварање и/или примену 

регулативе из области, спортског, грађанског, или радног права. Сваки кандидат за 

арбитра мора доставити Извршном одбору ФС Србије своју биографију, из које ће се 

ценити испуњеност формалних услова предвиђених овим ставом.    

Ниједан арбитар Арбитражног суда не може дати савет или мишљење, било 

писано или усмено, о поступку који се води или који је окончан пред Арбитражним 

судом ФС Србије, а што представља тежу повреду начела независности и 

непристрасности. Одлука Арбитражног суда не сме, без сагласности страна у поступку, 

бити објављена на било који начин. Повреда наведене забране, може проузроковати 

покретање дисциплинског поступка против стране која је поступила супротно наведеној 

одредби.    

Чланови Арбитражног суда као и остале особе које учествују у раду 

Арбитражног суда, су у обавези да све податке и информације до којих дођу током 

обављања својих функција и дужности чувају као пословну тајну.  
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II - КОНСТИТУИСАЊЕ АРБИТРАЖЕ  

АРБИТАР ПОЈЕДИНАЦ И АРБИТАЖНО ВЕЋЕ 

Члан 6. 

У споровима чија је вредност до 750.000,00 динара, арбитражни поступак 

спроводи арбитар појединац, док у свим осталим споровима, почев од 750.001,00 

динара, поступак спроводи арбитражно веће које се састоји од три члана. 

Уколико је вредност предмета спора непроцењива, попут спорова у којима се 

тражи раскид професионалног уговора о игрању, те спорове ће спровести арбитражно 

веће, а вредност предмета спора ће се одредити у складу са Одлуком о накнадама и 

трошковима у поступцима пред сталним Арбитражним судом Фудбалског савеза Србије.  

 

АРБИТАР ПОЈЕДИНАЦ 

Члан 7. 

Уколико подносилац, у својој тужби не предложи арбитра појединца, или не 

достави уз тужбу споразум са туженим о именовању заједничког арбитра за решавање 

конкретног спора, председник суда ће одмах, именовати арбитра који ће поступати у 

поступку.  

Уколико тужени у одговору на тужбу не одговори на предлог за именовање 

арбитра појединца који је дао тужилац у тужби, или предложи за арбитра неко друго 

лице са листе арбитара, председник суда ће именовати арбитра који ће поступати у 

поступку у року од 3 (три) дана од дана пријема одговора на тужбу.  

Председник суда ће приликом именовања арбитра који ће поступати у 

конкретном поступку, посебно водити рачуна о равномерном распоређивању и 

заступљености арбитара у укупном броју предмета Арбитражног суда, а приликом 

додељивања предмета у рад.  

  

АРБИТРАЖНО ВЕЋЕ 

Члан 8. 

У споровима које решава арбитражно веће, тужилац је у обавези да већ у својој 

тужби предложи арбитра који ће бити члан арбитражног већа које ће поступати у 

поступку. Уколико подносилац пропусти да у тужби предложи арбитра, Арбитражни суд 

ће му оставити додатни рок од 5 (пет) дана да поступи у складу са налогом и предложи 

арбитра са листе арбитара Арбитражног суда. Уколико тужилац ни у додатном року не 

поступи по налогу Арбитражног суда, сматраће се да је тужба повучена.   
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Тужени је у обавези да у року одређеном за одговор на тужбу предложи арбитра 

који ће бити други члан арбитражног већа. Уколико тужени то не учини, председник 

Арбитражног суда ће то учинити уместо њега.  

Два именована арбитра ће изабрати са листе арбитара председника 

арбитражног већа у року од 3 (три) дана од дана именовања другог члана већа. Уколико 

чланови већа не именују председника већа у дефинисаном року, председник суда ће у 

наредном року од 2 (два) дана именовати председника арбитражног већа.  

      

ЗАЈЕДНИЧКИ АРБИТАР 

Члан 9.  

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

више лица, они су у обавези да споразумно именују заједничког арбитра. Уколико ће 

у зависности од вредности предмета спора, спор водити арбитар појединац, за избор 

арбитра ће се применити члан 7 овог Правилника. У ситуацији да је за спор надлежно 

арбитражно веће, а тужилачка, односно тужена страна није споразумно одредила свог 

арбитра као члана већа ни у року од три дана од дана пријема налога Арбитражног 

суда да то учине, именовање ће извршити председник Арбитражног суда.  

 

ИЗЈАВА АРБИТРА 

Члан 10. 

Именовани арбитар мора бити објективан, непристрасан и независтан у односу 

на странке у поступку и у обавези је да писмено изјави, у року од једног дана од 

пријема обавештења од стране председника Арбитражног суда, да ли се прихвата ове 

дужности и треба да открије било коју околност која може да изазове сумњу у његову 

непристрасност и независност. 

Ова изјава се доставља секретару и ставља се у предмет.  

 

ИЗУЗЕЋЕ АРБИТРА 

Члан 11. 

Изузеће арбитра се може тражити само ако постоје околности које могу да 

изазову оправдану сумњу у његову непристрасност и независност. 

Члан Арбитражног већа или арбитар појединац не може поступати, нити 

одлучивати у конкретном поступку ако:  

- је сам странка у поступку или је заступник странке, односно уколико је у радном 

односу у клубу или савезу који је у спору, 
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- је учествовао у доношењу одлуке која је предмет спора, 

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

- у предмету треба да буде саслушан као сведок, 

- је учествовао у поступку споразумног решавања спора,  

- постоје друге околности које доводе у сумњу његову непристрасност. 

Уколико постоји неки од разлога из става 2 овога члана, члан арбитражног већа 

је у обавези да без одлагања о томе обавести председника већа, а уколико се ради о 

председнику већа или о арбитру појединцу, дужан је обавестити председника 

Арбитражног суда.   

Изузеће члана већа или арбитра појединца који учествује у поступку могу 

тражити и странке писменим путем, образложено. Уколико се члан већа или арбитар 

појединац сам не повуче, о захтеву за изузећем ће одлучити председник Арбитражног 

суда решењем. Уколико се тражи изузеће председника Арбитражног суда о изузећу ће 

одлучити заменик председника Арбитражног суда.  

Изузеће члана арбитражног већа или арбитра појединца, се може тражити  у 

року од 5 (пет) дана од дана када је странка у поступку обавештена о саставу већа или 

о именовању арбитра појединца, односно у року од 5 (пет) дана од дана када је сазнала 

за неку од околности наведених у ставу 2 овога члана, а најкасније до окончања 

поступка.     

Изузетно странка може захтевати изузеће арбитра кога је именовала сама или 

заједно са противном странком само из разлога који је настао или за који је сазнала 

после извршеног именовања. 

Одлука о изузећу не мора бити образложена. 

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ АРБИТРА   

  Члан 12. 

Функција арбитра престаје: 

-на лични захтев, 

-када преузме дужност која је неспојива са вршењем функције арбитра, 

-због теже повреде начела непристрасности и независности у раду и 

одлучивању, односно услед неизвршавања, неблаговременог или неуредног 

извршавања дужности у Арбитражном суду, 

-у случају правноснажне осуђујуће пресуде за кривично дело које је сметња за 

избор односно које га чини неподобним за вршење функције арбитра. 
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- уколико као арбитар Арбитражног суда у поступку пред Арбитражним судом 

грубо повреди закон и/или императивне прописе Републике Србије.  

Функција арбитра престаје на основу писмене изјаве о повлачењу са дужности, 

уколко постоје оправдани стварни или правни разлози због којих арбитар није више у 

стању да обавља своју дужност.  

Арбитру може престати функција и разрешењем, уколико у дужем периоду 

одбија, или на било који начин избегава да извршава обавезе успостављене овим 

Правилником, односно уколико не извршава обавезе у роковима предвиђеним овим 

Правилником. 

Образложени предлог за разрешење арбитра подноси председник арбитражног 

суда Извршном одбору ФС Србије, који доноси коначну одлуку по поднетом предлогу.  

Председник Арбитражног суда може и у случају сумње у објективност и 

непристрасност предложеног арбитра, ценећи постојање грубе повреде закона и/или 

императивних прописа Републике Србије, поднети Извршном одбору ФС Србије, 

образложени писмени предлог за разрешење конкретног арбитра. Извршни одбор ће 

након увида у поднети предлог, као и у приложену документацију, донети коначну 

одлуку по поднетом предлогу. У случају да Извршни одбор разреши конкретног 

арбитра, наложиће представницима клубова или представницима играча, у зависности 

од тога ко је предложио разрешеног арбитра, да предложе новог арбитра који ће 

исуњавати све задате критеријуме и који ће бити изабран за арбитра у складу са 

процедуром прописаном овим Правилником.    

 

ЗАМЕНА АРБИТРА 

  Члан 13. 

Ако арбитру на било који начин престане дужност, председник Арбитражног 

суда ће у најкраћем могућем року позвати странке у поступку да се изјасне о 

могућности предлагања новог арбитра, или о сагласности да новог арбитра именује 

председник Арбитражног суда.  

Уколико странке у поступку који се води пред арбитром појединцем не доставе 

у року од 5 (пет) дана споразум о именовању заједничког арбитра, арбитра ће 

именовати председник Арбитражног суда. 

Уколико странке у поступку који се води пред арбитражним већем не доставе 

предлог свог арбитра у року од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о обавези 

предлагања новог арбитра, арбитра/е ће именовати председник Арбитражног суда.       

 

 

 



БРОЈ 13 ФУДБАЛ, 16.06.2021. СТРАНА 9 

 

III - НАДЛЕЖНОСТ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

Арбитражни суд је надлежан да решава спорове проистекле: 

а) из односа између ФСС и чланова ФСС 

б) из односа свих чланова ФСС а поводом права, обавеза и одговорности које се 

остварују у ФСС 

в) из статусних питања, као и у вези имовинских односа који настају између 

појединих субјеката ФСС.  

г) Арбитражни суд је надлежан без обзира на статус учесника у време трајања 

поступка ако су статус члана ФСС имали у време када је спорни однос настао. 

 

СПОРАЗУМ О АРБИТРАЖИ 

 

Члан 15. 

 Надлежност Арбитражног суда заснива се споразумом о арбитражи који 
закључују странке. 

Споразум о арбитражи мора бити садржан у уговорној одредби (арбитражна 

клаузула) или у посебном уговору и може да се закључи у погледу будућих или већ 

насталих спорова из одређеног правног односа. 

Споразум о арбитражи мора бити закључен у писменој форми прописаној у 

члану 12. Закона о арбитражи Републике Србије. 

Непостојање или ништавост основног уговора не повлачи ништавост споразума 

о арбитражи. 

ОДЛУЧИВАЊЕ О НАДЛЕЖНОСТИ  

Члан 16. 

Арбитражни суд може одлучивати о својој надлежности.  

Тужени може оспорити надлежност Арбитражног суда (проговор 
ненадлежности) најкасније до тренутка подношења одговора на тужбу.  

Приговор да Арбитражни суд прекорачује границе својих овлашћења 

(приговор прекорачеења овлашћења) странка мора да поднесе чим питање за које се 
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тврди да прелази границе овлашћења Арбитражног суда буде изнето у арбитражном 

поступку. 

О приговору ненадлежности укључујући и приговор о постојању или 

пуноважности споразума о арбитражи одлучује арбитражно веће или арбитар 

појединац уколико је веће конституисано, односно уколико је арбитар појединац 

именован. У ситуацији да веће није конституисано, односно да арбитар појединац није 

именован, о приговору ненадлежности одлучиће председник Арбитражног суда. 

Арбитражно веће, односно арбитар појединац може одлучити о приговору 

ненадлежности у прелиминарној, посебној, одлуци, односно у самој арбитражној 

одлуци.  

Председник Арбитражног суда, односно арбитражно веће или арбитар 

појединац, може одлучити да пре доношења одлуке о надлежности суда да поступа у 

конкретном поступку, затражи од странака писмено изјашњење о томе.         

Ако председник Арбитражног суда, односно арбитражно веће или арбитар 

појединац утврди да је Арбитражни суд надлежан да одлучује у конкретном поступку, 

поступак се наставља и ако тужени одбије да учествује у њему.  

Ако председник Арбитражног суда, арбитражно веће или арбитар појединац 

утврди да Арбитражни суд није надлежан, одлука о томе ће се доставити странкама. 

 

IV - АРБИТРАЖНИ ПОСТУПАК ОСНОВНА 

НАЧЕЛА 

Члан 17. 

У поступку пред Арбитражним судом странке су равноправне. Арбитражни суд 

је дужан да свакој странци омогући да изнесе своје ставове и доказе као и да се 

изјасни о радњама и предлозима друге странке. 

Странке у поступку су дужне предочити Арбитражном суду све расположиве 

доказе без одуговлачења и већ са првом радњом коју предузимају у поступку 

(тужилац уз тужбу, а тужени у одговору на тужбу). Доказна средства достављена са 

закашњењем, а без оправданог разлога Арбитражни суд може одлучити да не узима 

у разматрање. 

  Арбитражни поступак се води на српском језику.  Уколико једна од странака у 

поступку не зна језик на коме се води поступак, дужна је да себи обезбеди 

овлашћеног судског тумача за конкретан језик о сопственом трошку.  
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ТУЖБА 

Члан 18. 

Спор се покреће тужбом која се заједно са прилозима подноси у довољном 

броју примерака за Арбитражни суд (један за списе предмета и један за сваког 

арбитра) и противну странку, а ако је на страни туженог означено више лица, за сваког од 

њих доставља се још по један додатни примерак тужбе.  

Тужба мора да садржи све што је потребно да би се по истој могло поступати, а 

нарочито: означење Арбитражног суда, име и презиме, односно пословно име правног 

лица, пребивалиште или боравиште, односно седиште странака, њихових заступника, 

односно пуномоћника ако их странке имају, наводе о арбитражном споразуму ако је 

закључен, опис предмета спора и захтев који се поставља, висину вредности спора, 

чињенице на којима се заснива тужбени захтев, доказе којима се чињенице из тужбе 

потврђују, предлоге других доказа, и потпис подносиоца.  

Предлог тужиоца за именовање арбитра појединца или арбитра као члана 

арбитражног већа се врши у складу са одредбама члана 6 и 7 овог Правилника.   

Ако је поднесак поднет од стране тужиоца или туженог (тужба, одговор на тужбу 

или било који други поднесак) неразумљив или непотпун, Арбитражни суд ће га странци 

вратити на уређење. Уколико поднесак не буде исправљен у року од 5 дана од дана 

пријема налога Арбитражног суда, исти ће бити одбачен. 

    

ОДГОВОР НА ТУЖБУ 

 

Члан 19. 

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

Тужени се у свом одговору изјашњава о захтевима, наводима и доказима 

тужбе и износи своје наводе заједно са одговарајућим доказима. 

Ако уредно позвани тужени не одговори на тужбу у предвиђеном року или 

одбије да узме учешће у арбитражном поступку, арбитражни поступак се наставља 

према одредбама овог Правилника. 

 

 



СТРАНА 12 ФУДБАЛ, 16.06.2021. БРОЈ 13 

 

ПРОТИВТУЖБА  

 

Члан 20 

Тужени може до закључења главне расправе поднети противтужбу ако захтев из 

противтужбе проистиче из истог чињеничног и правног основа.  

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

достављања противтужбе. 

  На противтужбу се примењују одредбе овог Правилника о тужби.  

 

УМЕШАЧ 

 

Члан 21. 

Лице које има правни интерес да у поступку у коме тече спор међу другим 

лицима једна од странака успе, може да се придружи овој странци. О допуштању 

мешања одлучује арбитражно веће, односно арбитар појединац, посебним решењем. 

 

СПАЈАЊЕ ТУЖБИ И ПОСТУПАКА 

 

Члан 22. 

Ако су пред Арбитражним судом странке једна против друге поднеле више тужби 

које потичу из истог или различитих правних односа, председник Арбитражог суда 

настојаће да се поступак по овим тужбама споји и да о њима одлучи исто арбитражно 

веће, односно арбитар појединац, а ради економичности поступка. 

 

ДОСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 23. 

Достављање позива и других писмена странкама у току поступка се врши 

доставом на адресу коју су странке дале, односно на адресу пуномоћника странке и то 

препоручено уз потврду о пријему пошиљке. У хитним случајевима, позив за расправу 

или обавештење о одлагању расправе могу се упутити телеграмом или факсом уз 

обавештење телефоном.  
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У случају две неуспеле доставе на начин предвиђен у ставу 1 овога члана, 

писмено ће се прибити на огласну таблу Арбитражног суда. Истеком трећег дана од дана 

прибијања на огласну таблу, сматраће се да је писмено уручено.    

Сматра се да је достављање пуноважно извршено и онда када странка или 

њен пуномоћник одбију да приме позив или друга писмена. 

  

УСМЕНА РАСПРАВА 

 

Члан 24. 

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

У арбитражном поступку јавност је искључена.  

На усменој расправи се води записник или се врши тонско снимање. 

Одлука се може донети на основу поднетих писмених доказа само ако арбитар 

појединац, односно арбитражно веће утврди да су писмени поднесци и докази 

достављени током поступка довољни за доношење одлуке ван  расправе.   

Усмена расправа ће се одржати увек када једна странка то захтева. 

Када једна или обе странке, иако уредно позване, не дођу на усмену расправу 

арбитар појединац, односно арбитражно веће, пошто утврде да су странке уредно 

позване на усмену расправу, а свој изостанак нису оправдале, могу приступити 

расправљању спора као да су странке или странка присутне. 

Током летњег и зимског прелазног рока, Арбитражни суд ће посебно водити 

рачуна о хитности поступка у коме се као једини захтев, односно као део тужбеног 

захтева, тражи раскид уговора. У поступцима у којима поступа арбитражно веће, 

председник суда може, уколико арбитри предложени од странака нису у могућности 

да благовремено поступају у конкретном поступку, позвати странке да промене свој 

избор арбитара, указујући им на листу арбитара који у датом периоду могу поступати 

у конкретном поступку. Уколико се странке не изјасне о личности арбитра у року од 

три дана од дана добијања саопштења, арбитре ће именовати председник 

Арбитражног суда.  

У поступку у коме одлучује арбитар појединац, председник суда ће одредити 

поступајућег арбитра уколико стране у поступку немају заједнички споразум о 

именовању арбитра, односно уколико тај арбитар није у могућности да поступа у 

конкретном поступку.  
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 ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА 

 

Члан 25. 

Арбитар појединац, односно арбитражно веће у току целог поступка одлучује о 
извођењу доказа на предлог странака или по својој иницијативи, посебно водећи 
рачуна да се на тај начин не злоупотребљавају процесна овлашћења и да се непотребно 
не одуговлачи поступак. 

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

Арбитар појединац, односно арбитражно веће цени доказну снагу изведених 

доказа по слободном уверењу.  

Ако странка предложи извођење доказа који би изазвао трошкове, дужна је по 

налогу Арбитражног суда да унапред уплати износ потребан за подмирење тих 

трошкова и то у року од 3 (три) дана од саопштења, односно пријема налога датог од 

стране Арбитражног суда. У случају да странка у поступку не поступи по налогу 

Арбитражног суда у датом року, сматраће се да је одустала од извођења предложеног 

доказа. Уколико су предлог за извођење конкретног доказа дале обе стране у 

поступку, трошкове ће сносити на једнаке делове. А уколико је извођење конкретног 

доказа одредио Арбитражни суд по службеној дужности, онда ће терет уплате 

предујма трошкова у зависности од околности случаја, пасти или на једну странку или 

на обе странке равномерно.  

Арбитражни суд може наложити сваком директном или индиректном члану ФС 

Србије да достави релевантне податке и/или доказе који се налазе у његоворм 

поседу.         

Уколико конкретно позвано лице не поступи по налогу суда, против истог ће бити 

покренут дисциплински поступак.      

 

СВЕДОЦИ 

 

Члан 26. 

Саслушање сведока се врши по правилу на расправи, а ван расправе по одлуци 

арбитражног већа или арбитра појединца. 

Арбитри могу одлучити да се изведе доказ читањем писане изјаве сведока, у којој 
се наводе сазнања о битним спорним чињеницама, одакле су му оне познате и у каквом 
је односу са странкама у поступку. Писана изјава сведока мора бити оверена у суду или 
од стране лица које врши јавна овлашћења. 
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Пре саслушања сведока, председник већа, односно арбитар појединац, је у 
обавези да утврди идентитет сведока и да га упозори на последице давања лажног 
исказа. 

Странке имају могућност постављања питања сведоцима.  

 

ВЕШТАЦИ 

 

Члан 27. 

Арбитражни суд ће да изведе доказ вештачењем у случајевима када је ради 

утврђивања или разјашњења неке чињенице потребно стручно знање којим арбитри не 

располажу. На предлог странака арбитражно веће, односно арбитар појединац, 

одређује конкретно лице за вештака, а истовремено му одређује задатак вештачења, 

као и рок у коме треба да достави свој налаз и мишљење. Личност вештака одређује  

председник већа, односно арбитар појединац. 

Арбитар појединац или председник арбитражног већа ће наложити странкама 

да доставе суду, а по потреби директно вештаку, све потребне информације, исправе 

и омогуће вештаку приступ исправама и другим стварима, ако је то потребно. 

Ако једна од странака то захтева или ако то наложи арбитар, односно 

председник арбитражног већа, вештак је дужан, да после подношења писменог 

налаза и мишљења учествује у усменој расправи на којој странке могу да му 

постављају питања. 

Одредбе овог Правилника о изузећу арбитара сходно се примењују и на 

изузеће вештака. 

 

РОКОВИ 

 

   Члан 28. 

Ако овим Правилником нису предвиђени рокови за обављање појединих радњи, 

рокове одређује арбитражно веће или арбитар појединац, посебно водећи рачуна о 

хитности поступка и брзини поступања, нарочито у периоду летњег и зимског прелазног 

рока.  

Поступци у предметима у којима се тражи раскид уговора су хитни.  
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ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ И МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

     Члан 29. 

На предлог странке у поступку, Арбитражни суд може одредити привремену 

меру коју сматра потребном с обзиром на предмет спора, а може истовремено да тражи 

од странке да положи одговарајуће обезбеђење. 

 

ОДЛУКЕ КОЈЕ АРБИТРАЖНИ СУД ДОНОСИ У ТОКУ ПОСТУПКА 

Члан 30. 

Арбитражни суд у поступку доноси:   

а) Арбитражну одлуку којом Арбитражни суд коначно одлучује о основаности и висини 

појединог тужбеног захтева; 

б) Решење којим Арбитражни суд утврђује своју ненадлежност, обуставља арбитражни 

поступак, којим одлучује о процесним питањима, којим председник Арбитражног суда 

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

одлучује о другим питањима о којима се не доноси одлука; 

 

V – АРБИТРАЖНА ОДЛУКА 

                            Члан 31. 

Арбитажно веће односно арбитар појединац доносе одлуке применом прописа 

ФСС, правних правила домаћег права узимајући у обзир одредбе уговора и обичаје који 

се могу применити на предмет спора. 

  Арбитражно веће односно арбитар појединац могу у току арбитражног поступка 

да донесу међуодлуку или делимичну одлуку.  

  Арбитражна одлука је коначна и њом се завршава арбитражни поступак. 

Арбитражно веће односно арбитар појединац може донети одлуку и на основу 

начела правде и правичности, али само ако су се о томе странке изричито споразумеле. 

   

Члан 32. 

Арбитражна одлука се доноси у писменој форми и мора бити потписана од 

стране арбитара односно арбитра појединца. 

 

 



БРОЈ 13 ФУДБАЛ, 16.06.2021. СТРАНА 17 

 

Одлука арбитражног већа је пуноважна и када један од арбитара одбије да 

је потпише ако је одлуку потписала већина арбитара и на одлуци утврдила 

ускраћивање потписа. 

Арбитражна одлука ће бити достављена странкама у поступку у року од 15 дана 

од дана закључења главне расправе. 

 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

 

Члан 33. 

Арбитар који је ускратио потпис може да у разумном року достави своје писмено 

издвојено мишљење које се доставља странкама уз одлуку ако тај арбитар то изричито 

затражи. 

 

САДРЖИНА АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ 

 

Члан 34. 

Арбитражна одлука има увод, изреку о предмету спора и образложење. 

а) увод арбитажне одлуке садржи назив Арбитражног суда, име и презиме чланова 

арбитражног већа или арбитра појединца, пословно име и седиште односно име, 

презиме и пребивалиште странака, њихових заступника или пуномоћника, кратко 

означење предмета спора, вредност предмета спора и датум доношења одлуке 

б) изрека арбитражне одлуке садржи одлуку о усвајању, одбијању или одбацивању 

захтева који се односи на главну ствар, као и споредна тражења укључујући и одлуку о 

трошковима поступка.  

в) образложење садржи опис захтева странака, хронологију спора, релевантне наводе 

странака о чињеничним и правним питањима, оцену поднетих и изведених доказа, 

право или правила која су примењена и разлоге одлуке.  

ОДЛУКА НА ОСНОВУ ПОРАВНАЊА 

  

Члан 35. 

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

Арбитражно веће, односно арбитар појединац, доноси одлуку на основу 

постигнутог поравнања, по захтеву странака, осим ако су дејства поравнања супротна 

јавном поретку. 
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Одлука по основу постигнутог поравнања не мора да садржи образложење. 

Она има снагу арбитражне одлуке. 

 

ИСПРАВКА, ТУМАЧЕЊЕ И ДОПУНА АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ  

                                                      Члан 36. 

Арбитражно веће, односно арбитар појединац, на захтев сваке странке врши 

исправку очигледних језичких или техничких грешака. Арбитражно веће односно 

арбитар појединац могу и по својој иницијативи вршити такве исправке. 

На захтев странке арбитражно веће односно арбитар појединац доноси 

допунску одлуку о захтевима изнетим у арбитражном поступку о којима није 

одлучено у арбитражној одлуци. 

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

пријема одлуке. 

Одлука о исправкама и допунама је саставни део одлуке на коју се односи. 

 

ДЕЈСТВО И ИЗВРШЕЊЕ АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ 

 

Члан 37. 

Арбитражна одлука је коначна и против ње нема места жалби. Она има снагу 

правоснажне пресуде редовног суда 

Прихватањем надлежности Арбитражног суда, странке се обавезују да ће 

његову одлуку извршити. 

 

КЛАУЗУЛА ИЗВРШНОСТИ 

 

Члан 38. 

Клаузулу извршности ставља секретар Арбитражног суда по одобрењу 

председника арбитражног већа, односно по одобрењу арбитра појединца. 

Арбитражна одлука постаје извршна по протеку рока за добровољно испуњење 

обавезе.   
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ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 39. 

  Осим у случају намерно предузетих недозвољених радњи искључена је свака 
одговорност ФСС, његових функционера и запослених Арбитражног суда ФСС, његовог 
председника и секретара, арбитара и вештака који су учествовали у арбитражном 
поступку за сваку радњу или пропуштање везано за арбитражни поступак који је 
спроведен на основу овог Правилника. 

 

VI - ТРОШКОВИ АРБИТРАЖЕ 

 

ТАРИФА 

 

Члан 40. 

Тарифу арбитражних трошкова утврђује Извршни одбор ФС Србије. 

Тужилац је у обавези да приликом подношења тужбе уплати таксу за 

покретање поступка пред Арбитражним судом у висини одређеној чланом 3 Одлуке 

о накнадама и трошковима у поступцима пред сталним арбитражним судом ФС 

Србије. Уколико тужилац уз тужбу није уплатио наведену таксу за покретање поступка 

пред Арбитражним судом, секретар суда ће писменим путем наложити тужиоцу, 

односно његоворм пуномоћнику уколико га има, да изврши уплату поменутог износа. 

Уколико тужилац у року од 3 (три) дана од пријема писменог обавештења не поступи 

по истом, сматраће се да је тужба повучена.     

По пријему тужбе, Председник суда ће у поступку претходног преиспитивања 

услова за вођење арбитражног поступка између осталог одредити и висину износа 

обавезе уплате накнаде за ангажовање и рад арбитра појединца, односно 

арбитражног већа, а у зависности од вредности предмета спора, а све у складу са 

чланом 4 Одлуке о накнадама и трошковима у поступцима пред сталним 

арбитражним судом ФС Србије. Секретар Арбитражног суда ће наведени налог за 

уплату накнаде за ангажовање арбитара послати тужиоцу истовремено са 

достављањем тужбе туженом на одговор. Тужилац има обавезу да изврши уплату по 

датом налогу у року од 8 (осам) дана од дана пријема налога под претњом последица 

пропуштања.     

Пре него што тужилац уплати таксу и накнаду из става 1 и 2 овога члана, 

Арбитражни суд није дужан да предузме било какву даљу процесну радњу. 

Обавеза уплате накнаде за ангажовање и рад арбитара се успоставља по истим 

критеријумима у случају подношења противтужбе.  
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ИЗДАЦИ ЗА ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ 

 

Члан 41. 

За издатке у вези са извођењем доказа и другим процесним радњама 

одговарајући предујам полаже унапред странка која подноси предлог, а на начин 

дефинисан овим Правилником. 

Износ предујма трошова и рок за његово полагање одређује арбитражно веће 

односно арбитар појединац. 

 

РАСПРАВА ВАН СЕДИШТА 

Члан 42. 

Ако се прихвати предлог једне од странака да се усмена расправа одржи ван 

седишта Арбитражног суда, та странка полаже предујам износа за покривање трошкова 

усмене расправе. Ако усмена расправа треба да се одржи ван седишта по заједничком 

предлогу обе странке, свака странка полаже половину предујма трошкова. 

Председник Арбитражног суда одлучује о висини износа из кога ће се покрити 

трошкови одржавања усмене расправе ван седишта Арбитражног суда. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 43. 

Сви спорови који су започети, а нису окончани до ступања на снагу овог 

Правилника, решаваће се у складу одредбама Правилника о раду Арбитражног суда по 

коме су започети.  

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о раду 

Арбитражног суда ФС Србије од 09.12.2016. године, објављен у Службеном листу ФСС 

„ФУДБАЛ“ број 50/16.  

 

Члан 44. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана од дана објављивања у 
Службеном листу ФСС "Фудбал".  

 

                       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

     Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р. 

             


