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ИЗВРШНИ ОДБОР ФСВ 
Број: 598-6/2022 
Нови Сад, 18. август 2022. године 
 
 
 
 На основу члана 75. и 100. Статута Фудбалског савеза Војводине, Секретаријат Извршног одбора 
Фудбалског савеза Војводине на седници одржаној 18. августа 2022. године донео је 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА „КЛУБ - ТРЕНЕР- ИГРАЧ“    

 
 

Уводне одредбе 

Члан 1. 

 Комисија за решавање спорова „Клуб – Тренер – Играч“ (у даљем тексту: Комисија) је орган за 
решавање спорова Фудбалског савеза Војводине, који су проистекли из односа „Клуб – Тренер – Играч“, 
а по основу типског уговора о стручном ангажовању тренера и уговора о ангажовању играча, чији су рад 
и поступање регулисани овим Правилником.  

Комисија ће у свом раду одлучивати на основу материјално правних норми одређених Статутом 
ФСВ и ФСС, као и на основу других општих аката и прописа ФСВ и ФСС.  

Комисија ће аналогно примењивати Статут и Правилнике ФИФА у ситуацијама када акти ФСВ и 
ФСС не регулишу дату ситуацију.  

Комисија ће у свом раду примењивати и релевантне позитивно правне законске прописе 
Републике Србије.  

Седиште Комисије је у Новом Саду, Булевар ослобођења 95/V.   

Састав Комисије 

Члан 2. 

Комисија се састоји од председника и два члана. 

Председник представља и руководи радом Комисије. 

Комисију за решавање спорова „Клуб – Тренер – Играч“ бира Извршни одбор или Секретаријат тј. 
Одбор за хитна питања ФСВ на период од четири (4) године са могућношћу поновног избора. 

Задатак Комисије за решавање спорова „Клуб – Тренер – Играч“ је да решава спорове настале у 
односима „Клуб – Тренер – Играч“ на основу писаних доказа    

Секретар комисије 

Члан 3. 

Секретара Комисије именује генерални секретар ФС Војводине. Секретар обавља стручне и 
административне послове за Комисију и бира се из редова Стручне службе ФСВ. 
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Чланови Комисије 

Члан 4. 

Чланови Комисије морају бити дипломирани правници и морају испуњавати услове независности: 

- да чланови Комисије и чланови њихове уже породице у последње четири (4) године пре њиховог 
првог избора не обављају и нису обављали извршну функцију у фудбалском клубу који је једна од страна 
у спору (укључујући њихова повезана друштва/организације) нити да имају или су имали током четири 
(4) године које претходе њиховом иницијалном избору било какав битан пословни однос са фудбалским 
клубом који је једна од страна у спору (укључујући било које од њихових повезаних друштава / 
организација); 

- да чланови Комисије и чланови њихове уже породице нису у сродству са тренером или играчем 
који се појави као странка у поступку пред Комисијом.  

„Члан уже породице“ неког лица означава сроднике првог степена у усходној и нисходној линији 
и побочне сроднике до другог степена. 

Уколико у конкретном спору који се нађе пред комисијом дође до ситуације да неко од чланова 
Комисије не испуњава горе наведене услове независности, председник Комисије ће без одлагања 
обавестити Извршни одбор ФСВ који ће именовати „Ad-Hoc“ члана Комисије који ће поступати као члан 
Комисије само у том спору. 

Комисија поступа и све одлуке доноси у већу које се састоји од три члана, већином гласова 
чланова, о чему ће се сачинити посебан записник о већању и гласању.  

Чланови Комисије су у обавези да све податке и информације до којих дођу током обављања 
својих функција и дужности чувају као пословну тајну. 

Члан 5. 

У случају постојања оправдане сумње по питању независности и непристрасности чланова 
Комисије, тај члан већа ће се одмах повући из поступка.  

Наведено нарочито у ситуацији:  

а) када је члан Комисије заинтересована страна у поступку, директно или индиректно, лично или 
као представник заинтересованог правног лица;  

б) када је клуб поступајућег члана Комисије, умешан или уколико је супружник, или непосредни 
сродник странке у поступку или сродник њеног заступника/представника, или уколико постоји било 
какав зависни однос, блиско пријатељство или лично непријатељство са једном од страна у поступку или 
њеним заступником.  

Сваки члан Комисије на кога се односе сметње наведене у претходном ставу овога члана, у 
обавези је да се повуче одмах, као и да о томе обавести председника Комисије. 

Свака страна у поступку може уложити образложени писмени приговор председнику Комисије, 
против члана Комисије у односу на ког постоји оправдана сумња у његову независност и непристрасност, 
а у року од пет дана од дана сазнања за постојање разлога за приговор, под претњом губитка права.  

Одлука о изузећу не мора бити образложена. 
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Престанак рада члана у Комисији 

Члан 6. 

Функција председника или члана Комисије, престаје:  

- на лични захтев,  

- смрћу,  

- када преузме дужност која је неспојива са вршењем функције коју обавља,  

- због теже повреде начела непристрасности и независности у раду и одлучивању,  

- у случају правноснажне осуђујуће пресуде за кривично дело које је сметња за избор, односно 
које га чини неподобним за вршење функције председника или члана Комисије.  

Председнику или члану Комисије 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 члана већа подноси председник Комисије Извршном одбору 
ФСВ, који доноси коначну одлуку по поднетом предлогу.  

Члан 7. 

Ако члану Комисије на било који начин престане дужност, председник Комисије ће у најкраћем 
могућем року позвати Извршни одбор ФСВ како би именовала новог члана Комисије. 

Надлежност Комисије 

Члан 8. 

Комисија је надлежна да поступа у споровима који се односе на повреду међусобних права и 
обавеза који су дефинисани уговором о ангажовању који се закључују између клубова и играча / тренера.  

Члан 9. 

Надлежност Комисије за решавање спорова описаних у претходном члану, произилази из члана 
54 и 82 Статута ФСВ, као и релевантних одредби статута и других аката ФИФА и УЕФА. 

Члан 10. 

Комисија може одлучивати о својој надлежности.  

Странка може оспоравати надлежност Комисије (приговор ненадлежности) најкасније до 
тренутка подношења одговора на тужбу.  

О приговору ненадлежности одлучује Комисија.  

Комисија може одлучити о приговору ненадлежности у посебној, односно у самој одлуци о 
предмету спора.  

Комисија може одлучити да пре доношења одлуке о надлежности да поступа у конкретном 
поступку, затражи од странака писмено изјашњење о томе.  

Ако Комисија утврди да је надлежна да одлучује у конкретном поступку, поступак се наставља и 
ако тужени одбије да учествује у њему.  

Ако Комисија утврди да Комисија није надлежна за поступање, одлука о томе ће се доставити 
странкама. 
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Положај странака у спору 

Члан 11. 

У поступку пред Комисијом странке су равноправне.  

Комисија је дужна 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 Комисији све расположиве доказе без одуговлачења и 
већ са првом радњом коју предузимају у поступку (тужилац уз тужбу, а тужени у одговору на тужбу).  

При околностима описаним у члану 20 став 2, Комисија неће узети у разматрање било какве нове 
доказе које буду достављале стране у поступку.  

Поступак се води на српском језику. Уколико једна од страна у поступку не зна језик на коме се 
води поступак, дужна је да себи обезбеди овлашћеног судског тумача за конкретан језик о сопственом 
трошку. 

Покретање поступка 

Тужба - поднесци 

Члан 12. 

Спор се покреће тужбом која се заједно са прилозима подноси у довољном броју примерака за 
Комисију (један за списе предмета и један за сваког члана већа) 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 Комисије, име и презиме, односно пословно име правног лица, пребивалиште или боравиште, 
односно седиште странака, њихових заступника, односно пуномоћника ако их странке имају, 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.  

Приликом подношења тужбе тужилац је у обавези да приложи све писмене доказе којим доказује 
своје тврдње, уплати таксу за регистрацију поступка као и да изнесе све разлоге који би указивали на 
непостојање услова независности неког од чланова Комисије.  

Ако је поднесак поднет од стране тужиоца или туженог (тужба, одговор на тужбу или било који 
други поднесак) неразумљив или непотпун, Комисија ће га странци вратити на уређење.  

Уколико поднесак не буде исправљен у року од 5 дана од дана пријема налога Комисије, исти ће 
бити одбачен. 

Одговор на тужбу 

Члан 13. 

Комисија у року од 5 (пет) дана од пријема доказа о извршеној уплати из члана 35 став 3 овога 
Правилника, доставља исту туженом на одговор.  

Тужени је у обавези да у року од 8 (осам) дана од дана пријема тужбе, достави Комисији одговор 
на тужбу у довољном броју примерака за суд и противну страну, да приложи све писмене доказе којим 
доказује своје тврдње као и да изнесе све разлоге који би указивали на непостојање услова независности 
неког од чланова Комисије.  

Тужени се у свом одговору изјашњава о захтевима, наводима и доказима тужбе и износи своје 
наводе заједно са одговарајућим доказима.  

Уколико то не учини сматраће се да је признао тужбени захтев и Комисија ће донети одлуку у којој 
ће констатовати разлоге за усвајање тужбеног захтева (Одлука због пропуштања).  
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Противтужба 

Члан 14. 

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, под претњом последица пропуштања описаним у члану 
5 став 2 овог Пословника. На противтужбу се примењују одредбе овог Пословника о тужби.  

Умешач 

Члан 15. 

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 Комисија посебним 
решењем.  

 

 

Спајање поступака 

Члан 16. 

Ако су пред Комисијом странке једна против друге поднеле више тужби које потичу из истог или 
различитих правних односа, председник Комисије настојаће да се поступак по овим тужбама споји и да 
о њима одлучи у једном предмету пред Комисијом, а ради економичности поступка.  

Достављање 

Члан 17. 

Достављање 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 случају 
накнадне промене адресе, странке и пуномоћници су дужни да обавесте Комисију о промени, у 
противном трпе процесне последице свог нечињења. 

У случају две неуспеле доставе на начин предвиђен у ставу 1 овога члана, писмено ће се прибити 
на огласну таблу Комисије. 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. 

Начела поступка 

Члан 18. 

Поступак пред Комисијом почива на начелу писмености, имајући у виду да извор права и обавеза 
које могу да се јаве као предмет спора пред Комисијом, проистиче из типског уговора који сви чланови 
ФС Војводине морају употребљавати приликом регулисања својих обавеза на релацији „Клуб – Тренер – 
Играч“. 

У поступцима пред Комисијом јавност је искључена.  

Одлука се доноси без одржавања усмене расправе на основу поднетих писмених доказа које 
стране у спору доставе. 
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Доказивање 

Члан 19. 

Комисија 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.  

Комисија може, како би спречило одуговлачење поступка, да остави странама у поступку рок до 
ког могу да износе нове чињенице и предлажу нове доказе.  

Истеком наведеног рока ниједна страна у поступку неће више моћи да износи нове чињенице и 
да предлаже нове доказе.  

Доказе чине исправе, изјаве странака и лица оверене пред јавним бележником, налаз и мишљење 
вештака, као и сав остали доказни материјал који се односи на предмет спора.  

Комисија цени доказну снагу изведених доказа по слободном уверењу.  

Ако странка предложи извођење доказа који би изазвао трошкове, дужна је, по налогу Комисије, 
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 Комисије. У случају да странка у поступку не поступи по налогу 
Комисије 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 одредила Комисија по службеној 
дужности, онда ће терет уплате предујма трошкова у зависности од околности случаја, пасти или на једну 
странку или на обе странке равномерно.  

Комисија може наложити сваком директном или индиректном члану ФС Војводине да достави 
релевантне податке и/или доказе који се налазе у његовом поседу.  

Уколико конкретно позвано лице не поступи по налогу суда, против истог ће бити покренут 
дисциплински поступак пред надлежним дисциплинским органом.  

Члан 20. 

Комисија изводи доказ читањем писане изјаве странака или 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 странака или сведока мора бити оверена на законом прописан начин.  

Вештачења 

Члан 21. 

Комисија ће да изведе доказ вештачењем у случајевима када је ради утврђивања или разјашњења 
неке чињенице потребно стручно знање којим поступајуће веће не располаже.  

На предлог странака Комисија 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 Комисија.  

Комисија 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.  

Одредбе овог Правилника о изузећу чланова Комисије сходно се примењују и на изузеће вештака.  
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Члан 22. 

Ако овим Правилником нису предвиђени рокови за обављање појединих радњи, рокове одређује 
Комисија, 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.  

Члан 23. 

На предлог странке у поступку, Комисија може одредити привремену меру коју сматра потребном 
с обзиром на предмет спора, а може истовремено да тражи од странке да положи одговарајуће 
обезбеђење. 

Одлуке и решења 

Члан 24. 

Комисија у поступку доноси:  

а)  Одлуку којом се одлучује о основаности и висини појединог тужбеног захтева;  

б) Решење којим се утврђује ненадлежност, или обуставља поступак, или којим одлучује о 
процесним питањима, или којим Комисија одлучује о изузећу и промени члана Комисије, или када 
одлучује о другим питањима о којима се не доноси одлука.  

Члан 25. 

Комисија доноси одлуке применом прописа ФСС, ФСВ, ФИФА и УЕФА, као и релевантних прописа 
Републике Србије који се могу применити на предмет спора. 

Комисија може у току поступка да донесе међуодлуку или делимичну одлуку.  

Члан 26. 

Одлука се доноси у писаној форми и мора бити потписана од стране свих чланова Комисија које 
је поступало у конкретном поступку.  

Одлука ће бити достављена странкама у поступку у року од 15 дана од дана закључења поступка.  

Члан 27. 

Свака одлука мора да има увод, изреку о предмету спора и образложење.  

а) Увод одлуке садржи назив Комисије, име и презиме чланова Комисије, 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 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 одлуке 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.  

Поравнање 

Члан 28. 

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

Комисија доноси одлуку на основу постигнутог поравнања, по захтеву странака, осим ако су 
дејства поравнања супротна јавном поретку Републике Србије.  

Одлука по основу постигнутог поравнања не мора да садржи образложење. 
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Исправка техничких грешака 

Члан 29. 

Комисија на захтев сваке странке у поступку врши исправку очигледних језичких или техничких 
грешака.  

Комисија може и по својој иницијативи вршити такве исправке.  

На захтев странке у поступку, Комисија ће донети допунску одлуку о захтевима изнетим у 
поступку, а о којима је пропуштено да се одлучи.  

Захтеве из става 1 и 2 овог члана, 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.  

Жалбени поступак 

Члан 30. 

Против одлуке Комисије донете у првом степену, незадовољна странка може да изјави жалбу у 
року од 8 (осам) дана од дана пријема исте.  

Благовремено поднета Жалба против одлуке Комисије спречава наступање правноснажности.  

О жалби против првостепене одлуке одлучује Комисија за жалбе ФС Војводине. 

Члан 31. 

Странка може да се одрекне права на жалбу од тренутка кад је првостепенеа одлука објављена. 

До доношења одлуке Комисије за жалбе странка може да повуче изјављену жалбу. 

Странка не може да опозове изјаву о одрицању од права на правни лек или изјаву о повлачењу 
жалбе. 

Садржина жалбе 

Члан 32. 

Жалба мора да садржи: 

1) Означење првостепене одлуке против које се изјављује жалба; 

2) Изјаву да се првостепена одлука побија у целини или у одређеном делу; 

3) Разлог жалбе; 

4) Потпис подносиоца жалбе. 

Члан 33. 

Ако на основу података из жалбе не може да се утврди која се одлука побија или ако жалба није 
потписана (непотпуна жалба), Комисија ће решењем, против кога није дозвољена жалба, да одбаци 
жалбу као непотпуну. 

Ако жалба по свом садржају има других недостатака, Комисија ће жалбу да достави Комисији за 
жалбе не позивајући подносиоца жалбе да је допуни, односно исправи. 

Члан 34. 

У жалби не могу да се износе нове чињенице и предлажу нови докази, осим ако подносилац 
жалбе учини вероватним да без своје кривице није могао да их изнесе, односно предложи до закључења 
поступка. 

У жалби не могу да се истичу материјалноправни приговори. 
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Разлози због којих пресуда може да се побија 

Члан 35. 

Одлука може да се побија због: 

1) Битне повреде одредаба поступка; 

2) Погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања; 

3) Погрешне примене материјалног права. 

Одлука због пропуштања не може да се побија због погрешно или непотпуно утврђеног 
чињеничног стања. 

Одлука на основу признања може да се побија због битне повреде одредаба поступка или због 
тога што је изјава о признању дата у заблуди или под утицајем принуде или преваре. 

Члан 36. 

Битна повреда одредаба поступка постоји ако Комисија у току поступка није применила или је 
неправилно применила одредбу овог Правилника или закона, а то је било или је могло да буде од утицаја 
на доношење законите и правилне одлуке. 

Битна повреда одредаба поступка увек постоји ако: 

1) је у доношењу одлуке учествовао члан Комисије који је морао да буде искључен или изузет или ако је 
у доношењу пресуде учествовао члан Комисије који није учествовао у поступку; 

2) је одлучено о захтеву који не спада у надлежност Комисије, односно ако је Комисија одбила да 
одлучује о захтеву за који је надлежна; 

3) је одлучено о захтеву по тужби која је подигнута после рока прописаног законом; 

4) је противно одредбама овог закона Комисија донела одлуку на основу признања, одлуку због 
пропуштања; 

5) странци незаконитим поступањем, а нарочито пропуштањем достављања, није дата могућност да 
расправља пред судом; 

6) је противно одредбама Правилника и закона Комисија одбила захтев странке да у поступку слободно 
употребљава свој језик и писмо или ако поступак није вођен на службеном језику националне мањине 
иако су за то биле испуњене законске претпоставке; 

7) је у поступку као тужилац или тужени учествовало лице које не може да буде странка у поступку или 
ако странку која је правно лице није заступало овлашћено лице или ако парнично неспособну странку 
није заступао законски заступник или ако законски заступник, односно пуномоћник странке није имао 
потребно овлашћење за вођење парнице или за поједине радње у поступку, осим ако вођење парнице, 
односно вршење појединих радњи у поступку није било накнадно одобрено; 

8) је одлучено о захтеву о коме је раније правноснажно пресуђено или о коме је раније закључено 
поравнање; 

9) одлука има недостатака због којих се не може испитати, а нарочито ако је изрека одлуке неразумљива, 
ако противречи сама себи или разлозима одлуке, или ако одлука нема уопште разлога или у њој нису 
наведени разлози о битним чињеницама или су ти разлози нејасни или противречни или ако о битним 
чињеницама постоји противречност између онога што се у разлозима одлуке наводи о садржини 
исправа, и самих тих исправа или записника или изведеним доказима. 

Члан 37. 

Погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање постоји ако је Комисија неку битну 
чињеницу погрешно утврдила, односно ако је није утврдила. 

Непотпуно утврђено чињенично стање постоји и кад на то указују нове чињенице или нови докази  
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Члан 38. 

Погрешна примена материјалног права постоји ако Комисија није применила одредбу 
материјалног права коју је требало да примени или ако такву одредбу није правилно применила. 

Члан 39. 

Жалба се подноси Комисији у довољном броју примерака за Комисију и противну странку. 

Комисијa ће неблаговремену, непотпуну  или недозвољену жалбу да одбаци решењем, без 
одлагања. 

Жалба је неблаговремена ако је изјављена после истека рока за њено подношење. 

Жалба је недозвољена ако је жалбу изјавило лице које није овлашћено за изјављивање жалбе, 
ако је жалбу изјавило лице које се одрекло или је повукло жалбу или ако лице које је изјавило жалбу 
нема правни интерес за изјављивање жалбе. 

У случају да је подносилац жалбе повукао жалбу, Комисија ће решењем да утврди да је жалба 
повучена. 

Примерак благовремене, потпуне и дозвољене жалбе првостепени суд ће да достави противној 
странци која може у року од осам дана од дана достављања да поднесе Комисији одговор на жалбу.  

Примерак одговора на жалбу Комисије ће да достави подносиоцу жалбе. 

Неблаговремено поднет одговор на жалбу Комисија за жалбе неће да разматра. 

По пријему одговора на жалбу или по протеку рока за одговор на жалбу Комисијa ће жалбу и 
одговор на жалбу, са списима предмета да достави Комисији за жалбе у року од 3 (три) дана. 

Ако је у жалби истакнуто да су у првостепеном поступку повређене одредбе поступка, Комисија 
може да пружи објашњење поводом навода из жалбе који се односе на те повреде. 

Члан 40. 

Kад списи по жалби стигну Комисији за жалбе, члан известилац припрема извештај Комисији за 
жалбе ради разматрања предмета. 

Комисија за жалбе може, по потреби, од првостепеног суда да прибави извештај о повредама 
одредаба поступка и да затражи да се ради утврђивања тих повреда спроведу провере. 

Комисија за жалбе ће према потреби да провери истинитост навода подносиоца жалбе. 

Комисија за жалбе одлучује о жалби без расправе. 

Комисија за жалбе је дужна да одлучи о жалби најкасније у року од 30 (тридесет) дана од пријема 
списа Комисије. 

Комисија за жалбе испитује првостепену одлуку у оном делу у коме се побија жалбом, а ако се из 
жалбе не види у ком се делу пресуда побија, Комисија за жалбе ће да закључи да се одлуку побија у делу 
у коме странка није успела у спору. 

Комисија за жалбе испитује одлуку и у делу у коме се жалбом не побија ако је то прописано 
посебним законом. 
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Члан 41. 

Комисија за жалбе може у седници да: 

1) одбаци жалбу као неблаговремену, непотпуну или као недозвољену; 

2) одбије жалбу као неосновану и потврди првостепену пресуду; 

3) укине пресуду и упути предмет првостепеном суду на поновно суђење; 

4) укине првостепену пресуду и одбаци тужбу; 

5) преиначи првостепену пресуду и одлучи о захтевима странака; 

6) усвоји жалбу, укине пресуду и одлучи о захтевима странака. 

Комисија за жалбе може да укине првостепену одлуку и само у погледу висине тужбеног захтева 
ако нађе да у погледу одлуке о основу тужбеног захтева не постоје разлози због којих се одлука побија, 
као ни разлози на које пази по службеној дужности. 

У случају да је првостепена одлука већ једанпут била укинута, Комисија за жалбе не може да укине 
првостепену одлуку и упути предмет Комисији на поновно поступање. 

Комисија за жалбе није везана предлогом из жалбе како треба да одлучи. 

Члан 42. 

Комисија ће решењем да утврди да је првостепена одлука без дејства и жалба повучена, ако су 
странке закључиле поравнање у току поступка по жалби. 

Члан 43. 

Неблаговремену, непотпуну или недозвољену жалбу одбациће Комисија за жалбе решењем, ако 
то није учиника Комисија, без одлагања. 

Ако је жалба повучена у поступку пред Комисијом за жалбе, Комисија ће решењем да утврди да 
је жалба повучена. 

Члан 44. 

Комисија за жалбе ће одлуком да одбије жалбу као неосновану и потврди првостепену одлуку, 
ако нађе да не постоје разлози због којих се одлука побија, као ни разлози на које пази по службеној 
дужности. 

Члан 45. 

Комисија за жалбе ће решењем да укине првостепену одлуку, ако утврди да постоји битна 
повреда одредаба поступка и вратиће предмет Комисији. У овом решењу Комисија за жалбе ће да 
одлучи и које се спроведене радње, захваћене битном повредом одредаба поступка, укидају. 

Ако су у поступку пред Комисијом учињене повреде одредаба из члана 36. став 2. тач. 2), 3), 8) 
овог Правилника, Комисија за жалбе ће да укине првостепену одлуку и одбаци тужбу. 

Ако је у поступку пред Комисијом учињена повреда одредаба из члана 36. став 2. тачка 7) овог 
закона другостепени суд ће, с обзиром на природу повреде, да укине првостепену пресуду и врати 
предмет надлежном првостепеном суду или ће да укине првостепену пресуду и одбаци тужбу. 

Комисија за жалбе одлучује одлуком тако што жалбу одбија као неосновану и потврђује побијану 
одлуку у погледу одлуке о основу тужбеног захтева, а укида је у делу у коме је одлучено о висини 
тужбеног захтева и у том делу предмет враћа првостепеној Комисији на поновно суђење. 

 

 

 

 



Правилник о раду Комисије за решавање спорова „Клуб – Тренер - Играч“                                        - 12 - 
 

 

Члан 46. 

Комисија за жалбе ће решењем да укине првостепену одлуку и врати предмет Комисији на 
поновно суђење ако сматра да због нових чињеница и нових доказа ради правилног утврђивања 
чињеничног стања треба да се понови поступак пред првостепеном Комисијом. 

Комисија за жалбе ће решењем да укине првостепену одлуку и врати предмет Комисији на 
поновно суђење и ако је због погрешне примене материјалног права чињенично стање било непотпуно 
утврђено, као и ако је то законом прописано. 

Члан 47. 

Ако је првостепеном одлуком прекорачен тужбени захтев тиме што је досуђено више од онога 
што је тражено, Комисија за жалбе ће да укине првостепену одлуку у делу у коме је прекорачен тужбени 
захтев. 

Ако је првостепеном одлуком прекорачен тужбени захтев тако што је одлучено о другоме, а не о 
ономе што је тужбом тражено, Комисија за жалбе ће да укине првостепену одлуку и предмет врати на 
поновно суђење. 

Члан 48. 

Комисија за жалбе ће пресудом да преиначи првостепену одлуку ако: 

1) је првостепена Комисија погрешно оценила исправе или посредно изведене доказе, а одлука 
првостепене Комисија је заснована искључиво на тим доказима; 

2) је првостепена Комисија из чињеница које је утврдила извела неправилан закључак о постојању 
других чињеница на којима је заснована одлука; 

3) сматра да је чињенично стање у првостепеној одлуци правилно утврђено, али да је првостепена 
Комисија погрешно применила материјално право. 

Члан 49. 

Комисија за жалбе не може да преиначи одлуку на штету странке која се жалила, ако је само она 
изјавила жалбу. 

Члан 50. 

У образложењу одлуке, односно решења Комисија за жалбе треба да оцени битне жалбене 
наводе и да наведе разлоге које је узела у обзир по службеној дужности. 

Ако се одлуком жалба одбија, у образложењу одлуке Комисија за жалбе неће детаљно да 
образлаже одлуку у случају да прихвата чињенично стање утврђено првостепеном одлуком, као и 
примену материјалног права. 

Ако се првостепена одлука укида због битних повреда одредаба поступка, у образложењу треба 
да се наведу одредбе које су повређене, у чему се повреде састоје и уочене недостатке који су од утицаја 
за доношење правилне одлуке. 

Ако се првостепена одлука укида и предмет враћа првостепеној Комисији на поновно суђење због 
погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, навешће се у чему се састоје недостаци и зашто су 
нове чињенице и докази важни и од утицаја за доношење правилне одлуке. 

Ако се првостепена одлука укида и предмет враћа првостепеној Комисији на поновно суђење, ако 
је због погрешне примене материјалног права чињенично стање непотпуно утврђено, Комисија за жалбе 
ће да укаже зашто су нове чињенице и докази од утицаја за доношење правилне одлуке. 

Члан 51. 

Комисија за жалбе је дужна да врати списе првостепеној Комисији у року од 5 (пет) дана од дана 
доношења другостепене одлуке. 
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Члан 52. 

Првостепена Комисија је дужна да року од 8 (осам) дана од дана пријема решења Комисије за 
жалбе позове странке да се поново изјасне и допуне своје наводе и доказне предлоге. 

Првостепена Комисија је дужна да изведе све доказе и да расправи сва спорна питања на која је 
указала Комисија за жалбе у свом решењу. 

Након отварања поступка странке могу да износе нове чињенице и предлажу нове доказе о истом 
захтеву, само ако учине вероватним да без своје кривице нису могли да их изнесу, односно предложе, 
односно ако подносилац жалбе није био странка или није имао положај странке (умешач) до укидања 
првостепене одлуке, осим ако није другачије прописано. 

Странка нема право да у новом поступку преиначи тужбу, тако што ће да промени истоветност 
захтева или истакне други захтев уз постојећи, а који не произлази из истог чињеничног стања. 

Члан 53. 

Сви учесници у поступку пред Комисијом се обавезују да ће правоснажну одлуку Комисије 
извршити, у супротном извршење се може тражити преко стварно надлежног суда. 

Клаузулу правоснажности ставља секретар Комисије по одобрењу председника Комисије.  

Члан 54. 

Осим у случају намерно предузетих недозвољених радњи искључена је свака одговорност ФСС, 
његових функционера и запослених, његовог председника, потпредседника, секретара, као и чланова 
већа и вештака који су учествовали у конкретном поступку, за сваку радњу или пропуштање везано за 
поступак који је спроведен на основу овог Правилника.  

Члан 55. 

Тарифу трошкова поступка пред Комисијом утврђује Извршни одбор ФСВ.  

По пријему тужбе, Председник Комисије ће у поступку претходног преиспитивања услова за 
вођење поступка између осталог одредити и висину износа обавезе уплате накнаде за ангажовање и рад 
Комисије као и таксу за регистрацију поступка. 

Секретар Комисије ће наведени налог за уплату накнаде за ангажовање Комисије и таксу за 
регистрацију поступка упутити тужиоцу на поступање.  

Уколико тужилац у року од 8 (осам) дана од пријема писменог обавештења не поступи по истом, 
сматраће се да је тужба повучена, о чему ће председник Комисије донети посебно решење. 

Након пријема доказа о извршеној уплати, секретар Комисије ће упутити тужбу туженом на 
одговор.  

Обавеза уплате накнаде за ангажовање и рад Комисије и такса за регистрацију поступка се 
успоставља по истим критеријумима у случају подношења противтужбе.  

Члан 56. 

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 Комисија.  

Члан 57. 

Сви спорови који су започети пред Арбитражним судом ФСВ, а нису окончани до ступања на снагу 
овог Правилника, почеће испочетка и решаваће се у складу са одредбама овог Правилника.  

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду Арбитражног суда 
Фудбалског савеза Војводине од 10. јула 2015. године.  
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Члан 58. 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана од дана доношења. 

 

                    ПРЕДСЕДНИК ФС ВОЈВОДИНЕ 

                              Симовић Драган  


