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На основу чл. 2. и 3. Одлуке о расписивању избора у Фудбалском савезу Србије
који је Скупштина ФСС донела на седници одржаној 29.11.2021. године (број одлуке: 011799/1) и члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
број 22/2021), а узимајући у обзир и наводе из последњег у низу дописа ФИФА и УЕФА
од дана 12.07.2022. године којим се тражи хитно решавање функционалних проблема
на нивоу ФСС и чланова ФСС и којим се тражи хитно расписивање фудбалских избора на
свим нивоима у ФСС, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, на седници одржаној
15. јула 2022. године, донео је

О Д Л У К У
О ДАТУМУ ПОЧЕТКА ИЗБОРА И РОКОВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
У ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ

Члан 1.
Избори у Фудбалском савезу Србије (ФСС), територијалним фудбалским
савезима члановима ФСС, окружним, градским и општинским фудбалским савезима
члановима ФСС и стручним-струковним организацијама, који су расписани Одлуком о
расписивању избора у Фудбалском савезу Србије (Одлука Скупштине ФСС број: 011799/1 од дана 29.11.2021. године), одржаће се у периоду од 18.07. до 31.10.2022.
године, у следећим роковима:
а) У стручним организацијама фудбалских судија и тренера територијалних
савеза:
1. избори у организацијама судија и тренера општинских фудбалских савеза од
01.08 до 07.08.2022. године.
2. избори у организацијама судија и тренера окружних и подручних фудбалских
савеза од 08.08. до 28.08.2022. године.
3. избори у организацијама судија и тренера територијалних фудбалских савеза
од 29.08. до 18.09.2022. године.
4. конститутивна-Изборна Скупштина организација фудбалских судија и тренера
ФСС до 09.10.2022. године.
б) У фудбалским савезима
1. избори у општинским фудбалским савезима од 08.08. до 28.08.2022. године.
2. избори у окружним и подручним фудбалским савезима од 29.08. до
18.09.2022. године.
3. избори у територијалним фудбалским савезима од 19.09. до 09.10.2022.
године.
4. конститутивна-Изборна Скупштина Фудбалског савеза Србије до 31.10. 2022.
године.
Члан 2.
Избори за представнике-делегате у конференцијама клубова свих степена
такмичења, Удружењу фудбалских клубова Супер и Прве лиге Србије одржаће се у
периоду од 01.08. до 09.10.2022. године.

БРОЈ 10/1/2022

ФУДБАЛ, 15.07.2022.

СТРАНА 3

Члан 3.
На изборним скупштинама фудбалских савеза из члана 1. ове одлуке и
скупштинама и другим надлежним органима стручних-струковних организација, доносе
се одлуке о верификацији мандата чланова, о програму активности и раду за наредни
мандатни период, као и одлуке о избору статутарних органа и тела тих субјеката.
Члан 4.
За координацију свих послова у вези са спровођењем избора, Извршни одбор
ФСС формира Одбор за спровођење избора.
Члан 5.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за спровођење избора, извршни
органи фудбалскијх савеза из члана 1. ове одлуке и органи надлежни стручнихструковних организација.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.
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На основу члана 97. став 2, а у вези са чланом 62. Статута Фудбалског савеза
Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал", број 22/2021), а полазећи од чл. 2. и 3. Одлуке о
расписивању избора у Фудбалском савезу Србије који је Скупштина ФСС донела на
седници одржаној 29.11.2021. године (број одлуке: 01-1799/1) и чл. 3. и 4. Пословника
о раду Одбора за спровођење избора (Службени лист ФСС ,,Фудбал", број 2/2022), а
узимајући у обзир и наводе из последњег у низу дописа ФИФА и УЕФА од дана
12.07.2022. године којим се тражи хитно решавање функционалних проблема на нивоу
ФСС и чланова ФСС и којим се тражи хитно расписивање фудбалских избора на свим
нивоима у ФСС, Извршни одбор ФСС на седници одржаној дана 15. јула 2022. године,
донео је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 1.
Формира се Одбор за спровођење избора у следећем саставу, односно бирају се
следеће особе за чланове Одбора за спровођење избора:
1. Радошевић Стојан - председник, дипл.правник,
2. Манасијевски Бојан - заменик председника, дипл. правник,
3. Бабић Ратомир - члан,
4. Томић Душан - члан,
5. Милошевић Благоје - члан.
Члан 2.
Овлашћује се Одбор за спровођење избора из члана 1. ове одлуке да организује
и надгледа изборни процес и спроводи провере подобности и интегритета, а све у
складу са одговарајућим одредбама Статута ФСС, Пословником о раду Одбора за
спровођење избора, Одлуком о расписивању избора у ФСС и Одлуком о роковима за
спровођење избора, као и осталим актима и одлукама ФСС.
Чланови Одбора за спровођење избора дужни су да чувају у строгој тајности све
информације и документа која су им стављена на располагање током изборног процеса.
Члан 3.
Мандат чланова Одбора за спровођење избора из члана 1. ове одлуке траје
четири године и почиње да тече даном ступања на снагу ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
листу ФСС ,,Фудбал''.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.
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На основу чл. 94, 95. и 96. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС
„Фудбал“, број 22/2021), ), а узимајући у обзир и наводе из последњег у низу дописа
ФИФА и УЕФА од дана 12.07.2022. године којим се тражи хитно решавање
функционалних проблема на нивоу ФСС и чланова ФСС и којим се тражи хитно
расписивање фудбалских избора на свим нивоима у ФСС, Извршни одбор Фудбалског
савеза Србије, на седници одржаној дана 15.07.2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗА ПРИМЕНУ СТАТУТА У СТРУЧНО-СТРУКОВНОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.
Због неактивности у раду и неодржавања седница органа Стручно-струковне
организације фудбалских судија ФСС (у даљем тексту: ОСФСС), a пре свега због
неодржавања редовних седница Скупштине ОСФСС, неиспуњавања обавеза
прописаних чланом 98. Статута ФСС и одсуства редовне комуникације са органима ФСС
и нижим организацијама судија Фудбалског савеза Србије, као и услед чињенице да
ОСФСС није до дана 1. јула 2022. године донела нови Основни правилник Стручне
струковне организације Фудбалских судија ФСС који је требало да буде усклађен са
одредбама Статута ФСС још у року од 60 дана од дана доношења Статута ФСС ( накнадно
упозорење - обавеза утврђена Одлуком ИО ФСС број: 02-1034/1 од дана 22.06.2022.
године), уводе се мере за примену-остваривање Статута у ОСФСС.
Скупштина и Извршни одбор ОСФСС, као и сви други органи те стручне струковне
организације која пшредставља огранак ФСС, суспендују се и њихову функцију преузима
привремени орган руковођења, који ће своју функцију у циљу успостављања нормалних
услова за рад и тиме стварања услова за спровођење избора на свим нивоима ФСС
обављати у периоду од 18.07.2022. године до окончања избора на свим нивоима у ФСС,
односно до 31.10.2022. године.

Члан 2.
Привремени орган руковођења у ОСФСС, који ће до краја свог мандата обављати
све послове у вези са руковођењем и организацијом рада у ОСФСС и свим
територијалним, окружним, градским и општинским стручно струковним
организацијама фудбалских судија, формира се у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Дејан Делевић, председник,
Бранко Павловић, потпредседник,
Марко Поповић, члан,
Дејан Димитријевић, члан,
Милош Гагић, члан.
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Члан 3.
Привремени орган руковођења из члана 2. ове одлуке ће нарочито:
- преузети све ингеренције Скупштине, Извршног одбора и других органа
ОСФСС,
- усвојити нови Правилник Стручне струковне организације судија Фудбалског
савеза Србије и релевантне правилнике у свим територијалним, окружним,
градским и општинским стручно струковним организацијама фудбалских
судија,
- обезбедити услове за нормално спровођење избора које је расписао
Фудбалски савез Србије одлуком Скупштине ФСС од дана 29.11.2021. године.
Члан 4.
Привремени орган из члана 2. ове Одлуке ће редовно (једанпут месечно)
подносити извештаје Извршном одбору ФСС, а по потреби ће се одржавати и заједнички
састанци.
Привремени орган руковођења је дужан да план активности за превазилажење
проблема у ОСФСС, са тачним роковима, презентира Извршном одбору ФСС.
Члан 5.
Ова одлука је коначна.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 98. Статута ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 22/2021) прописано
је да ће чланови ФСС усагласити своје Статуте са Статутом ФСС најкасније у року од 60
дана од дана ступања на снагу овог статута.
Стручно-струковна организација фудбалских судија, као огранак Фудбалског
савеза Србије, након изборне седнице скупштине, одржане 4. марта 2019. године, до
дана доношења ове одлуке, није одржала ниједну редовну (нити ванредну) седницу
Скуштине, и то све супротно члану 26. Општег правилника стручно-струковне
организације судија ФСС, где је јасно утврђена обавеза одржавања редовне седница
Скупштине најмање једанпут годишње, док се ванредна седница Скупштине одржава
према потреби.
Ни након додатно остављењног рока (01.07.2022.године) утврђеног Одлуком
Извршног одбора ФСС број: 02-1034/1 од дана 22.06.2022.године, ОСФСС, односно њени
органи управљања, нису поступили по налогу ИО ФСС и сходно одредбама Општег
правилника о раду стручно-струковне организације нису заказали седницу Скупштине и
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на тај начин донели нови Правилник о раду ОСФСС усаглашен са одредбама Статута
ФСС.
Због неактивности у раду Председника и других органа ОСФСС, односно одсуства
њихове редовне комуникације са органима ФСС и нижим организацијама судија ФСС, а
пре свега због неподношења извештаја о свом раду Извршном одбору ФСС и
недоношењем новог Правилника о раду ОСФСС и његовим усклађивањем са одредбама
Статута ФСС у остављеном року, стекли су се сви услови за увођење мера за примену –
остваривање Статута у стручно струковној организацији судија ФСС, сходно одредбама
члана 94, 95. и 96. Статута Фудбалског савеза Србије.
Прилоком увођења ових мера, посебно је узет у обзир разлог хитности и наводи
из последњег у низу дописа ФИФА и УЕФА од дана 12.07.2022. године којим се тражи
хитно решавање функционалних проблема на нивоу ФСС и чланова ФСС и којим се
тражи хитно расписивање фудбалскихг избора на свим нивоима у ФСС
Из свих претходно наведених разлога, Извршни одбор ФСС је одлучио како је
наведено у изреци ове подлуке.
Поука о правном леку: против ове одлуке може се у складу са одредбом из члана
92. став 1. Статута ФСС поднети тужба Спортском арбитражном суду са седиштем у
Лозани (ЦАС) у року од десет (10) дана од дана пријема коначне одлуке.
Члан 92. Статута ФСС гласи:
,,Против коначних одлука проистеклих из правних поступака или спорова
вођених од стране органа ФСС у које су укључени чланови ФСС, лиге, чланови лига,
клубови, чланови клубова, играчи и службена може се поднети тужба Спортском
арбитражном суду са седиштем у Лозани (ЦАС). Рок за подношење тужбе ЦАС-у је десет
(10) дана од дана пријема коначне одлуке.
Сви чланови ФСС су дужни да у своје статуте уграде одредбе којима признају
надлежност Већа за решавање спорова ФСС, као и могућност да ЦАС-у поднесу тужбу
против одлука Већа за решавање спорова ФСС.
Спорови са међународним елементом који настану из, или се односе на примену
Статута, правилника, директива и одлука ФИФА или УЕФА могу само на последњој
инстанци бити поднети ЦАС-у, како је прецизирано у статутима ФИФА и УЕФА.''.
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На основу чл. 94, 95. и 96. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС
„Фудбал“, број 22/2021), а узимајући у обзир и наводе из последњег у низу дописа ФИФА
и УЕФА од дана 12.07.2022. године којим се тражи хитно решавање функционалних
проблема на нивоу ФСС и чланова ФСС и којим се тражи хитно расписивање фудбалских
избора на свим нивоима у ФСС, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, на седници
одржаној дана 15.07.2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗА ПРИМЕНУ СТАТУТА У ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ
РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Члан 1.
Због повреда обавеза прописаних одредбама Статута Фудбалског савеза Србије
и повреда правила прописаних одредбама Статута Фудбалског савеза региона Источне
Србије, неправилности у раду, неиспуњавања обавеза прописаних чланом 98. Статута
ФСС и одсуства сваке комуникације са органима Фудбалског савеза Србије, у
Фудбалском савезу региона Источне Србије уводе се мере за примену-остваривање
Статута.
Скупштина Фудбалског савеза региона Источне Србије (ФСРИС), Извршни одбор
Фудбалског савеза региона Источне Србије, као и сви други органи тог савеза, суспендују
се и њихову функцију преузима привремени орган руковођења, који ће своју функцију у
циљу успостављања нормалних услова за рад и тиме стварања услова за спровођење
избора на свим нивоима ФСС обављати у наредном периоду, односно од 18.0.2022.
године до 31.10.2022. године (до окончања изборног поступка у ФСС).
Члан 2.
Привремени орган руковођења у Фудбалском савезу региона Источне Србије,
који ће до краја свог мандата обављати све послове у вези са руковођењем,
спровођењем изборног поступка и организацијом рада у том савезу, формира се у
следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Зоран Игњатовић, председник,
Владан Гашић, потпредседник,
Милош Митровић, члан,
Иван Николић, члан,
Хаџи Иван Ђорђевић, члан.

Члан 3.
Привремени орган руковођења из члана 2. ове одлуке ће нарочито:
- преузети све ингеренције Скупштине ФСРИС, Извршног одбора ФСРИС и свих
других надлежних органа ФСРИС у руковођењу у Фудбалском савезу региона
Источне Србије,
- вршити надзор над усаглашавањем статута нижих савеза са територије
ФСРИС са Статутом ФСРИС и са одредбама Статута ФСС,
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обезбедити услове за нормално спровођење избора које је расписао
Фудбалски савез Србије.

Члан 4.
Привремени орган из члана 2. ове одлуке ће редовно подносити извештаје
Извршном одбору ФСС (једанпут месечно), а потреби ће се одржавати и заједнички
састанци.
Привремени орган руковођења је дужан да план активности за превазилажење
проблема у ФСРИС, са тачним роковима, презентира Извршном одбору ФСС.
Члан 5.
Ова одлука је коначна.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
листу ФСС „Фудбал“.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад БЈЕКОВИЋ, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Примењујући овлашћења из чл. 94, 95. и 96. Статута Фудбалског савеза Србије, а
чије су одредбе одобрене од ФИФА и УЕФА као кровних (светских и европских)
фудбалских организација чији је ФСС члан и чије прописе ФСС мора да поштује, а
узимајући у обзир и наводе из последњег у низу дописа ФИФА и УЕФА од дана
12.07.2022. године, а ради омогућавања одржавања поштених, законитих и на
демократским принципима заснованим изборима у читавој фудбалској организацији и
чланству ФСС, Извршни одбор ФСС утврдио је да органи ФСРИС континуирано не поштују
одредбе Статута ФСС и одредбе Статута ФСРИС.
Приликом доношења ове одлуке утврђено је да органи ФСРИС поступају
супротно одредби из члана 70. став 4. која уређује радноправни статус генералног
секретара ФСРИС. Члан 70. став 4. Статута ФСРИС гласи: ,,Његов радни однос се регулише
уговором са ФСРИС и према законодавству Србије.'', док став 5. истог члана Статута
гласи: ,,За време трајања мандата он не може бити члан ниједног статутарног органа или
тела ФСР.'' Генерални секретар ФСРИС Хаџи Иван Ђорђевић, није у радном односу у
ФСРИС, већ обавља рад ван радог односа у ФСРИС, пошто је запослен као директор
филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање филијале за град
Ниш. Истовремено, генерални секретар ФСРИС Хаџи Иван Ђорђевић је председник
Фудбалског савеза града Ниша и у обе наведене спортске организације обавља
руководећу функцију и у обе је уписан као заступник.
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Приликом доношења ове одлуке утврђено је да органи ФСРИС у већем броју
случајева поступају супротно одредбама Статута ФСРИС и то:
1. Органи ФСРИС нису омогућили функционисање Стручне струковне организације
судија ФСРИС (ССОСФСРИС) и нису поступали у складу са писаним упозорењима
које им је упућивао ФСС. Одлуком Секретаријата ИО ФСРИС бр. 67-01 ФС/22 од
07.02.2022. године, донете су мере за примену Статута ФСРИС у ССОСФСРИС, а
којом приликом није поштована правна регулатива како у формално процесном,
тако и материјално садржинском смислу. У вези са наведеним, ФСС је дописом
бр. 05-165/1 од 09.02.2022. године наложио одговарајућим органима ФСРИС, да
наведену одлуку ставе ван снаге. Одговарајући на поменути акт – налог,
Генерални сектретар ФСРИС обавестио је ФСС да је Секретаријат ИО ФСРИС
одлуком број 88-01 ФС/22 од 28.02.2022, укинуо своју Одлуку о увођењу мера за
примену Статута у ССОСФСРИС, једновремено обавестивши ФСС да је покренут
изборни поступак у оквиру ССОСФСРИС за избор председника и осталих органа,
а до краја мандатног периода 2019. – 2022. године. ФСРИС до данашњег дана 15.07.2022. године није покренуо никакав изборни поступак у оквиру ССОС
ФСРИС и на тај начин се у потпуности оглушио о упозорење од стране ФСС и
учинио нову повреду статута ФСРИС и правилника ССОС ФСРИС. Конкретно, од
момента укидања Одлуке о увођењу мера за примену Статута до данашњег дана,
ССОС ФСРИС руководи Грујић Данило који нема право да обавља ту функцију, а
из разлога што је разрешен дужности фудбалског судије, а исти није одлуком
одговарајућег органа Стручне струковне организације судија ФСС преведен у
инструктура одговарајуће катерогије.
2. У вези са одржаном седницом скупштине ФСРИС дана 15.02.2022. године у Нишу,
ФСС је послао ново упозорење ФСРИС број 05-409/01 од 22.03.2022. године којим
је између осталог наложено да се преиспита избор Тончев Владислава за члана
Скупштине ФСРИС, а посебно избор истог лица за члана ИО ФСРИС. Одговарајући
на поменуто упозорење, ФСРИС је доставио Одлуку о избору Тончев Владислава
за члана ИО ФСРИС од дана 09.02.2022. године, записник са седнице
Секретаријата ФСРИС од 15.02.2022. (оба документа без деловодног броја
ФСРИС), као и записник са седнице Скупштине одржане 15.02.2022. године.
Садржине поменутих аката су потпуно контрадикторне. У члану 2. Одлуке
секретаријата ИО ФСРИС наводи се: ,,након упознавања са одлуком заменика
председника ФСРИС Мирослава Миливојевића о именовању Владислава
Тончева за члана ИО ФСРИС налаже се заменику председника Мирославу
Миливојевићу да за ту одлуку затражи сагласност Скупштине, иако Статут ФСРИС
то не захтева.". Узимајући у обзир да је чак и да је на веродостојан начин цитиран
део предметне одлуке, исто је у потпуној несагласности са Записником са
седнице Скупштине ФСРИС и то са тачком 13. под којом је наведено: ,,Мирослав
Миливојевић: Имамо упражњено место у ИО ФРИС, предлажем Владислава
Тончева за члана ИО ФСРИС. По овој тачки дневног реда није било дискусије, па
је донета следећа Одлука: Члан 1. Именује се Владислав Токнчев за члана ИО
ФСРИС.''. На основу наведеног јасно се закључује да је дошло до грубог кршења
члана 44. тада важећег Статута ФСРИС јер се из Записника са седнице Скупштине
ФСРИС види да није реч ни о каквом давању сагласности, нити пак верификацији,
већ о класичној скупштинској Одлуци о именовању члана ИО ФСРИС. ФСРИС није
поступио, ни по овом упозорењу којим му је ФСС указао на неправилност у раду,
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већ је напротив, Тончев Владислав учествовао у раду и доношењу одлука на
седници ИО ФСРИС одржаној 09.07.2022. године у Нишу. Осим наведеног,
кршење Статута ФСРИС се огледа и у именовању Васиљевић Милоша за
Дисциплинског судију ФСРИС, јер је реч о лицу које обавља дужност одборника
у СО Блаце, а такође се против истог води и кривични поступак због кривичног
дела примања мита, што је у директној супротности са одредбама Закона о
спорту и одребама Статута ФСС. У раду Секретаријата ФСРИС и Извршног одбора
ФСРИС активно учествује и Панајотовић Видојко из Пирота и тиме еклатантно
крши одребе актуленог статута ФСРИС, јер је реч у о лицу које обавља функцију
помоћника градоначелника Града Пирота и председника окружног одбора СПС
за Пиротски округ.
3. Утврђено је да и даље траје потпуно незаконито и неуређено стање у
Фудбалском савезу Општине Житорађа (ФСО Житорађа) у коме су још од јула
2019. године на снази мере за примену Статута у ФСО Житорађа. ИО ФСРИС је
више пута мењао чланове привременог органа, а такође је неспорна чињеница
да већ пуне 3 године трају тзв. привремене мере, што говори о још једном у низу
кршења Статута ФСС и Статута ФСРИС од стране Извршног одбора ФСРИС и других
надлежних органа ФСРИС. Осим тога, чињеница је и да председник ФСО
Житорађа - Синиша Благојевић, јесте лице које такође по одредбама Закона о
спорту и одредбама Статута ФСС не може да обавља функције у фудбалу, због
трајања правне последице осуде, а да он редовно покушава да закаже и одржи
седницу Скупштине ФС Житорађа, иако су Одлуком ФСРИС суспендовани сви
органи и тела ФС Житорађа.
Фудбалски савез региона Источне Србије у више наврата је покушао да избегне
комуникацију са ФСС на тај начин што систематски не прима дописе упућене
препорученом поштом, о чему ФСС поседује уредну документацију – повратнице које
доказују немогућност уручења пошиљки. Тиме ФСРИС покушава да избегне своје
обавезе које има према ФСС као пуноправни члан ФСС и самим тим не поштује одредбе
Статута ФСС.
Прилоком увођења ових мера, посебно је узет у обзир разлог хитности и наводи
из последњег у низу дописа ФИФА и УЕФА од дана 12.07.2022. године којим се тражи
хитно решавање функционалних проблема на нивоу ФСС и чланова ФСС и којим се
тражи хитно расписивање фудбалскихг избора на свим нивоима у ФСС
Из свих претходно наведених разлога, Извршни одбор ФСС је одлучио како је
наведено у изреци ове подлуке.
Поука о правном леку: против ове одлуке може се у складу са одредбом из члана
92. став 1. Статута ФСС поднети тужба Спортском арбитражном суду са седиштем у
Лозани (ЦАС) у року од десет (10) дана од дана пријема коначне одлуке. Члан 92. Статута
ФСС гласи:
,,Против коначних одлука проистеклих из правних поступака или спорова
вођених од стране органа ФСС у које су укључени чланови ФСС, лиге, чланови лига,
клубови, чланови клубова, играчи и службена може се поднети тужба Спортском
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арбитражном суду са седиштем у Лозани (ЦАС). Рок за подношење тужбе ЦАС-у је десет
(10) дана од дана пријема коначне одлуке.
Сви чланови ФСС су дужни да у своје статуте уграде одредбе којима признају
надлежност Већа за решавање спорова ФСС, као и могућност да ЦАС-у поднесу тужбу
против одлука Већа за решавање спорова ФСС.
Спорови са међународним елементом који настану из, или се односе на примену
Статута, правилника, директива и одлука ФИФА или УЕФА могу само на последњој
инстанци бити поднети ЦАС-у, како је прецизирано у статутима ФИФА и УЕФА.''.
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