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ВРС-129/22 

 

 

 Веће за решавање спорова Фудбалског савеза Србије које чине Борис Милетић, 

председник Већа, као и Ксенија Дамјановић и Весна Ковачевић Станковић, чланови 

Већа, поступајући у правној ствари тужиоца Николе Дишића, са пребивалиштем у 

Смедереву, Михајловац, ул. Николе Тесле бр. 001, ЈМБГ: 0807998760012, кога заступа 

пуномоћник Мићо Петковић, адвокат из Београда, ул. Скендер – Бегова бр. 55, против 

туженог спортског удружења Фудбалски клуб „Златибор“, са седиштем у Чајетини, Ул. 

Златиборска број 28/1, матични број 07305583, ПИБ 101073591, чији је законски 

заступник Вељко Радуловић, ради раскида уговора и дуга, вредност спора 72.468,00 

динара, а након одржане усмене расправе, донео је дана 30.01.2023. године, следећу 

 

О Д Л У К У  

 

 I УСВАЈА СЕ тужбени захтев, па се РАСКИДА Професионални уговор о игрању од 

19.07.2022. године (кривицом клуба) оверен од стране Јавног бележника Виолете 

Александрић из Ужица под бројем УОП – I: 4088-2022, регистрован од сране Општинског 

фудбалског савеза Ужице под бројем 80/2022, а који уговор је закључен између Николе 

Дишића, са пребивалиштем у Смедереву, Михајловац, ул. Николе Тесле бр. 001, ЈМБГ: 

0807998760012, као Играча и спортског удружења Фудбалски клуб „Златибор“, са 

седиштем у Чајетини, Ул. Златиборска број 28/1, матични број 07305583, ПИБ 

101073591, чији је законски заступник Вељко Радуловић, као Клуба, кривицом 

Фудбалски клуб „Златибор“, што је исти дужан трпети и признати. 

 

 II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ, тужени да тужиоцу накнади трошкове поступка у укупном износу 

од 34.500,00 динара, а све у року од 15 дана, од дана пријема писменог отправка 

Одлуке, под претњом принудног извршења. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Тужбом, предатом Фудбалском савезу Србије, Већу за решавање спорова, дана 

21.12.2022. године, тужилац је, преко свог пуномоћника, навео да су тужилац и тужени 

закључили Професионални уговор о игрању од 19.07.2022. године, који је регистрован 

у Општинском фудбалском савезу Ужице дана 27.07.2022. године, као надлежном 

територијалном фудбалском савезу под бројем 80/2022. Уговором је предвиђена 

обавеза туженог да тужиоцу, за цео период важења уговора исплаћује месечну нето 

зараду од 40.000,00 динара (која не може бити нижа од минималне нето зараде по 

запосленом у Републици Србији према последњим званичним подацима надлежног 

органа) и то најкасније сваког 15. дана у месецу за претходни месец. Такође, уговором 

је било предвиђено да овде тужени тужиоцу исплаћује, за све време трајања уговора, 

износ од 10.000,00 динара, на име рефундације трошкова смештаја и исхране, 

најкасније 15. дана у месецу за претходни месец. У тужби је наведено да је тужиоцу, за 

цело време важења уговора, од стране туженог исплаћен износ од 148.500,00 динара. 

Тужени никада није пријавио овде тужиоца на обавезно социјално осигурање. 

Тужбеним захтевом захтеван је раскид закљученог Професионалног уговора о игрању 

од 19.07.2022. године, као и исплата новчаног износа од 72.468,00 динара, на име дуга. 

 Тужени је дана 11.01.2023. године доставио одговор на тужбу, и у истом да 

оспорава тужбени захтев Николе Дишића из Смедерева, како по основу тако и по 

висини. Тужени је навео да нису испуњени услови за раскид уговора, као и да је исти 

последњу уплату на рачун тужиоца извршио дана 20.12.2022. године.  

 На рочишту одржаном дана 30.01.2022. године тужилац је повукао тужбени 

захтев у делу којим је захтевао исплату новчаног потраживања, док је у преосталом делу 

остао при постављеном тужбеном захтеву. Навео је да никакву опомену није слао клубу 

будући да је поднета предметна тужба, која је достављена овде туженом, а која има исту 

фукцију као и сама опомена. Трошкове поступка је тражио. 

 У доказном поступку је поступајући орган извео доказ читањем писаних исправа 

и то Професионалног уговора о игрању, оверен пред Јавним бележником Виолетом 

Александрић из Ужица, под бројем УОП-I:4088-2022 од 19.07.2022. године, те Извод са 

текућег рачуна грађана – Николе Дишића за период од 01.07.2022. године до 19.12.2022. 

године, Уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, филијале 

Смедерево, Одељења за остваривање права из ПИО од 05.12.2022. године, Признаницу 

број 5/22.  

Увидом у наведени Професионални уговор о игрању утврђено је да је исти 

закључен за период од 19.07.2022. године до 15.12.2023. године. На основу члана 3. став 

1. Уговора утврђено је да за обавезе које је тужилац као Играч дужан да извршава према 

туженом као Клубу, исти био дужан да тужиоцу исплаћује месечну нето зараду од 

40.000,00 динара (која не може бити нижа од минималне нето зараде по запосленом у 

републици Србији, према последњим званичним подацима надлежног органа), 

најкасније до 15. у месецу за претходни месец. На основу члана 3. став 5. утврђено је да 
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се тужени обавезао да за време важења уговора тужиоцу обезбеди бенефиције и то 

исплату новчаног износа од 10.000,00 динара на име трошкова за смештај и исхрану, 

најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец. Чланом 4. став 2. Уговора 

предвиђено је да овде тужени пријави овде тужиоца на обавезно социјално осигурање 

по основу овог уговора. 

 Читањем Уверења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 

филијале Смедерево, Одељења за остваривање права из ПИО од 05.12.2022. године 

утврђено је да овде тужилац није био пријављен на обавезно пензијско и инвалидско 

осигурање у 2022. години.  

 Веће за решавање спорова је на основу брижљиве оцене свих напред наведених 

доказа, ценећи их појединачно и у међусобној вези, утврдио да је тужбени захтев 

тужиоца основан. 

 Наиме, а с обзиром да захтев тужиоца није у супротности са јавним поретком 

Републике Србије, као и да сви приложени и изведени докази указују да је захтев 

тужиоца основан, Веће за решавање спорова је, имајући у виду одредбу члана 17 став 1 

Закона о облигационим односима која предвиђа да су стране у облигационом односу 

дужне да изврше своју обавезу, као и да су одговорне за њено испуњење, одлучио као 

у ставу I изреке ове Одлуке.  

 На доношење другачије одлуке у овој правној ствари нису утицали наводи 

туженог да нису испуњени услови за раскид уговора на штету клуба, а који наводи нису 

у току поступка доказани нити једним доказом од стране туженог. 

 Поступајући орган утврдио је да овде тужени није испунио своје обавезе на које 

се обавезао Професионалним уговором о игрању, тачније исти није пријавио овде 

тужица на обавезно социјално осигурање, а поменуту обавезу није извршио од дана 

потписивања уговора па све до подношења предметне тужбе, а што је био дужан да 

учини у складу са чланом 4. став 2. Професионалног уговора о игрању, као и у складу са 

одредбама Закона о раду и Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Како је 

уговор закључен 19.07.2022. године, а главна расправа у овој правној ствари закључена 

30.01.2023. године, те да у наведеном периоду тужени није пријавио овде тужиоца на 

обавезно социјално осигурање, временски период за који тужени није испунио своју 

обавезу дужи је од три узастопна месеца, чиме су испуњени услови за раскид уговора 

прописани Правилником о регистрацији, статусу и трансферу играча. 

 Одредбом члана 57. став 2. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу 

играча прописано је да се одлуком надлежног органа ФСС уговори могу раскинути 

кривицом једне од уговорних страна (на штету клуба или играча, утврђивања апсолутне 

ништавости уговора и сл.), а одлука Већа за решавање спорова ФСС о раскиду уговора 

надлежног органа обавезно се објављује у Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 Одредбом члана 62. став 1. Правилника прописано је да Уговор између 

професионалног играча и клуба престаје да важи: протеком времена на који је 

закључен, споразумним раскидом уговорних страна, оглашавањем уговора ништавним, 
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раскидањем уговора кривицом једне од уговорних страна, као и у свим другим 

случајевима предвиђеним законом када престају сви правни послови. 

 Одредбом члана 65. став 1. Правилника прописано је да уговорне стране могу 

раскинути уговор без икаквих последица (плаћање обештећења или изрицање 

спортских санкција) у случају да постоји оправдани разлог. Ставом 2. прописано је да 

раскид уговора из оправданих разлога, уговорне стране, пред надлежним органом, могу 

тражити у било које време такмичарске сезоне. Ставом 3. прописано је да постојање 

оправданог разлога утврдиће се у складу са аргументима сваког посебног случаја. 

Оправдани разлог за раскид уговора од једне стране је обично последица кршења 

уговора од друге стране. Основно правило за раскид уговора из оправданог разлога је 

да се ради о кршењу уговорних одредби и да то траје најмање три месеца. Ставом 4. 

прописано је да у случају да надлежни орган утврди оправдани разлог, страна која 

раскида уговор са оправданим разлогом није дужна да плати обештећење и не треба да 

трпи спортске санкције. Ставом 5. прописано је да уговорна страна која је одговорна за 

раскид уговора дужна је да плати обештећење за штете претрпљене као последица 

раног прекида уговора и могу јој бити изречене спортске санкције. 

 Одредбом чалана 72. став 1. Правилника прописано је да на основу захтева 

играча или клуба за раскид уговора, надлежни орган ФСС донеће одлуку о раскиду 

кривицом клуба када утврди да постоји кршење уговора од стране клуба: кашњење у 

исплати месечних зарада или стипендија, приспелих рата из уговорних обавеза, уплата 

ПИО фонду и свих осталих обавеза предвиђених уговором за период дужи од 3 (три) 

месеца или кривицом играча због неиспуњења уговорних обавеза. Ставом 2. прописано 

је да се коначна одлука о раскиду уговора кривицом једне од уговорних страна, 

обавезно објављује у Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

 Одредбом члана 127. Закона о облигационим односима прописано је да 

поверилац може раскинути уговор без остављања дужнику накнадног рока за 

испуњење ако из дужниковог држања произлази да он своју обавезу неће извршити ни 

у накнадном року. 

 Приликом доношења Одлуке Веће је имало у виду и све остале наводе, које није 

посебно образлагао, оцењујући да они не могу утицати на другачију Одлуку у овој 

правној ствари. 

 Одлуку о трошковима поступка Веће за решавање спорова ФС Србије је донео по 

основу опредељеног захтева пуномоћника тужиоца, поднетог на расправи одржаној 

дана 30.01.2023. године, а признајући трошкове тужилачке стране и то: на име износа 

накнаде за ангажовања и рад арбитражног већа, у висини од 10.000,оо динара, на име 

таксе за регистрацију за спровођење арбитражног поступка у висини од 5.000,оо динара, 

а у складу са Одлуком о тарифама трошкова Већа за решавање спорова Фудбалског 

савеза Србије, затим на име трошкова састава тужбе, у висини од 9.000,оо динара, као 

и на име приступа на једном одржаном рочишту све према АТ, а што заједно чини износ 

у висини од 34.500,оо динара. 
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ВЕЋЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

ВРС–129/2022  -  30.01.2023.  

 

Против Одлука Већа за решавање 
спорова може се изјавити жалба 
Спортском арбитражном суду у 
Лозани (ЦАС), у року од 21 дана од 
дана пријема исте, с тим што жалба 
уложена против Одлуке Већа за 
решавање спорова не одлаже њено 
извршење, а у складу са чланом 32 
став 2 Пословника о раду ВРС 
Фудбалског савеза Србије 

  

            Председник већа 
             Борис Милетић 

 
 

  

                 Члан већа 
         Ксенија Дамјановић 

 

   

      Члан већа 

  Весна Ковачевић Станковић 
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BPC-128/2022 

 

Beће за решавање спорова Фудбалског савеза Србије које чине Борис Милетић, 

председник Beћa, као и Филип Благојевић и Весна Станковић Ковачевић, чланови Beћa, 

поступајући у правној ствари тужиоца Андрије Николића из Гроцке, са пребивалиштем 

у улици Српско — грчког пријатељства 8, ЈМБГ 3103005710272, кога као законски 

заступници заступају родитељи Драгана Николић, ЈМБГ: 0508976715016 и Иван 

Николић, ЈМБГ: 2207975710190, а чији је пуномоћник Mићo Петковић, адвокат из 

Београда, ул. Скендер-Бегова 55, против туженог Спортског привредног друштва 

Фудбалски клуб РАД д.о.о - Београд из Београда, Црнотравска 66, матични број 

07057679, чији је законски заступник директор Урош Тошић, ради дуга, вредност cпopa 

270.000,00 динара, ван расправе, донело је 04.01.2023. године, следеhу 

 

 

О Д Л У К У  

 

I УCBAJA СЕ тужбени захтев тужиоца па се раскида Стипендијски уговор о игрању 

од 15.12.2020. године, који је оверен од стране јавног бележника Саше Бошковића из 

Београда под бројем УOП-I:59l5 -2020, а који је заведен код туженог под бројем 458, а 

код Фудбалског савеза Србије под бројем 1/349, кривицом Фудбалског клуба РАД д.о.о 

- Београд из Београда. 

II УCBAJA СЕ тужбени захтев тужиоца, па се ОБАВЕЗУЈЕ тужени Спортско 

привредно друштво Фудбалски клуб РАД д.о.о - Београд из Београда, Црнотравска 66, 

матични број 07057679, да тужиоцу Андрији Николићу из Гроцке, ЈМБГ 3103005710272, 

исплати, на име дуга, износ од 270.000,00 динара, и то: 

 

• износ од 6.000,00 динара на име припадајућег дела стипендије за децембар 

2020. године са законском затезном каматом почев од 01.02.2021. године, па до коначне 

исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за јануар 2021. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.03.2021. године, па до коначне исплате; 
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• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за фебруар 2021. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.04.2021. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за март 2021. године, са законском 

затезіtом каматом почев од 01.05.2021. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за април 2021. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.06.2021. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за мај 2021 . године, са законском 

затезном каматом почев од 01.07.2021. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за јун 2021. године, са законском 

затезном каматом почев од 01.08.2021. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије эа јул 2021. године, са законском 

затезном каstатом почев од 01.09.2021. т'одине, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за август 2021. године, са 

законском затезном каматом почев од 01 .10.2021. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за септембар 2021. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.11.2021. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за октобар 2021. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.12.2021. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за новембар 2021. године, са 

законском затезном каматом почев од 03.01.2022. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за децембар 2021. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.02.2022. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за јануар 2022. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.03.2022. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за фебруар 2022. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.04.2022. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за март 2022. године, са законском 

затезном каматом почев од 01.05.2022. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за април 2022. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.06.2022. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за мај 2022. године, са законском 

затезном каматом почев од 01.07.2022. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за јун 2022. године, са законском 

затезном каматом по чев од 01.08.2022. године, па до коначне исплате; 
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• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за јул 2022. годлне, са законском 

затезном каматом почев од 01.09.2022. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за август 2022. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.10.2022. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за септембар 2022. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.11.2022. године, па до коначне исплате; 

• износ од 12.000,00 динара на име стипендије за октобар 2022. године, са 

законском затезном каматом почев од 01.12.2022. године, па до коначне исплате; 

 

све у року од 8 дана од пријема писменог отправка Одлуке, под претњом принудног 

извршења. 

 

III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу накнади трошкове поступка у укупном 

износу од 34.000,00 динара у року од 15 дана од пријема писменог отправка Одлуке, 

под претњом принудног извршења. 

 

 

                                                                  О 6 р а з л о ж е њ е 

 

У тужби која је предата 13.12.2022. године Behy за решавање спорова ФСС, 

тужилац је навео да је са туженим закључио Стипендијски уговор о игрању који је 

оверен од стране јавног бележника Саше Бошковиhа из Београда под бројем УOП-

I:5915-2020. Уговор је регистрован 15.12.2020. године у Фудбалском савезу Београда. 

Наведени уговор је закључен за период од 15.12.2020. године до 31.03.2023. године. 

Одредбом члана 3. Уговора је предвиђено да је тужени у обавези да тужиоцу исплаhује 

накнаду у износу од 12.000,00 динара месечно. Ова обавеза туженог доспева за 

плаhање најкасније до последњег дана у месецу за претходни месец. Тужилац захтева 

раскид наведеног уговора, као и исплату неизмирених новчаних накнада са каматом. 

Трошкове поступка је тражио и определио. 

Тужба са прилозима и поуком о последицама недостављања или 

неблаговременог достављања одговора на тужбу је достављена туженом 26.12.2022. 

године, што је утврђено увидом у повратницу у списима предмета. Тужени није 

доставио одговор на тужбу. 

Одредбом члана 5. ст. 2. Пословника о раду Beha за решаваіье спорова 

Фудбалског еавеза Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", Бр. 02/2022), прописано је да 

је тужени у обавези да у року од 8 (осам) дана од дана пријема тужбе, достави BPC 

одговор на тужбу. Уколико то не учини сматраhе се да је признао тужбени захтев и 
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председник, односно потпредседник BPC ћe донети одлуку у којој ћe констатовати 

разлоге за усвајање тужбеног захтева. Имајући у виду цитирану одредбу, поступајуhи 

орган је тужбени захтев усвојио и донео одлуку као у изреци. Поступајући орган сматра 

да је тужбени захтев основан и на основу брижљиве оцене свих напред наведених 

доказа, ценеhи их појединачно и у међусобној вези. 

BPC је у доказном поступку прочитало писане исправе приложене уз тужбу, па је 

из наведеног уговора утврдило да је исти закључен за период од 15.12.2020. године до 

31.03.2023. године, као и да се клуб обавезао да тужиоцу исплаћује месечну накнаду у 

од 12.000,00 динара, најкасније до последњег дана у месецу за претходни месец. 

Одредбом члана 57. став 2. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу 

играча прописано је да се одлуком надлежног органа ФСС уговори могу раскинути 

кривицом једне од уговорних страна (на штету клуба или играча, утврђивања апсолутне 

ништавости уговора и сл.), док се одлука овог вeha о раскиду уговора обавезно се 

објављује у Сл. листу ФСС "Фудбал". 

Одредбом члана 72. став 1. Правилника прописано је да he на основу захтева 

играча или клуба за раскид уговора, надлежни орган ФСС донети одлуку о раскиду 

кривицом клуба када утврди да постоји кршење уговора од стране клуба: кашњење у 

исплати месечних зарада или стипендија, приспелих рата из уговорних обавеза, уплата 

ПИО фонду и свих осталих обавеза предвиђених уговором за период дужи од 3 (три) 

месеца или кривицом играча због неиспуњеа уговорних обавеза. Имајуhи у виду да 

тужени није измиривао своје обавезе у складу са цитираним одредбама Правилника, 

поступајуhи орган је донео одлуку  као у ставки 1 изреке. 

Како захтев тужиоца није у супротности са јавним поретком Републике Србије, а 

приложени докази указују да је захтев тужиоца основан, BPC је одлучило као у ставу 2 

изреке ове Одлуке, имајуhи у виду одредбу члана 17 став 1 Закона о облигационим 

односима, која предвиђа да су стране у облигационом односу дужне да изврше своју 

обавезу и да су одговорне за њено испуњење, те одредбу члана 69 став 1 Правилника о 

регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије ("Службени лист „Фудбал" ванредни 

бр. 8/2019, 18/2019, 12/1,/2020, 3/2021 и 14/1/2021), који је важно у периоду када су 

странке биле у уговорном односу и којим је предвиђено да су клубови дужни да своје 

финансијске обавезе према играчима и другим клубовима извршавају у роковима 

дефинисаним у уговорим а које су потписали са својим професионалним играчима. BPC 

је на износ главног дуга тужиљи досудило и припадајуhу камату, имајуhи у виду да је 

чланом 277 став 1 3OO предвиђено да дужник који задоцни са испуњењем новчане 

обавезе дугује, поред главнице, и затезну камату по стопи утврђеној законом, док је 

чланом 288 став 1 3OO предвиђено да поверилац има право на затезну камату без 

обзира да ли је претрпео какву штету због дужникове доцње. 

Одлуку о трошковима поступка Behe је донело на основу успеха у cпopy, а 

признајуhи трошкове тужилачке стране и то: на име износа накнаде за ангажовање и 

рад арбитражног вeha, у висини од 20.000,00 динара, на име таксе за регистрацију за 

спровођење арбитражног поступка у висини од 5.000,00 динара, а у складу са Одлуком 
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о тарифама трошкова Beha за решавање спорова Фудбалског савеза Србије, затим на 

име трошкова састава тужбе, у висини од 9.000,00 динара, укупно 34.000,00 динара, те 

је одлучено као у ставу 3. изреке ове Одлуке. 

 

ВЕЋЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

ВРС - 128/2022 - 04.01.2023. 

 

Против Одлука Већа за решавање 
спорова може се изјавити жалба 
Спортском арбитражном суду у 
Лозани (ЦАС), у року од 21 дана од 
дана пријема исте, с тим што жалба 
уложена против Одлуке Већа за 
решавање спорова не одлаже њено 
извршење, а у складу са чланом 32 
став 2 Пословника о раду ВРС 
Фудбалског савеза Србије 

  

            Председник већа 
             Борис Милетић 

 
 

  

                 Члан већа 
         Филип Благојевић 

 

   

      Члан већа 

  Весна Ковачевић Станковић 
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