На основу члана 51. Закона о спорту ("Службени гласник Републике Србије", број
24/2011), члана 6. ст.1. и 2. Закона о арбитражи ("Службени гласник Републике Србије",
број 46/2006) и чл. 47. и 80. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС
"Фудбал", ванредни број 2/2012), Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на седници
одржаној 28. фебруара 2014. године, донео је

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ
АРБИТРАЖНОГ СУДА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о раду Арбитражног суда Фудбалског савеза Србије (Службени
гласник ФСС "Фудбал", ванредни број 1/2013), у члану 6. речи "2.500 еура", замењују се
речима "7.500 еура у динарској противвредности".
Члан 2.
У члану 7. на крају друге реченице уместо тачке ставља се зарез и додају речи "у
накнадном року од 8 (осам) дана".
Члан 3.
У члану 8. став 2. иза броја "8", додају се речи "(осам) дана".
Члан 4.
У члану 23. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Позив се може уручити и преко клуба са којим играч или тренер имају закључен
уговор, стим да ће се уредном доставом сматрати она где је клуб службеном белешком
потвдио да је позив достављен играчу или тренеру“.
Члан 5.
У члану 26. став 2. уместо тачке ставља се зарез и додају речи „која је по потреби
оверена код надлежних државних органа“.
Члан 6.
У члану 27. став 1. мења се тако да гласи:
„На предлог странака вештака одређује арбитражно веће, односно арбитар
појединац, који му одређује задатак у случајевима када је ради утврђивања или
разјашњења неке чињенице потребно стручно знање којим арбитри не располажу.
Уколико странке не постигну сагласност око избора вештака, њега одређује председник
већа, односно арбитар појединац“.
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Члан 7.
После члана 27. додаје се нови члан 27.а који гласи:
"Члан 27.
Стране у поступку могу представљати овлашћени законски заступници лично и
њихови пуномоћници."
Члан 8.
У члану 32. став 1. друга реченица се мења, тако да гласи: "Коначном одлуком се
завршава арбитражни поступак".
Члан 9.
Сви спорови који су започети, а нису окончани до ступања на снагу овог
Правилника, решаваће се у складу са важећим прописима, односно одредбама чл. 101. и
102. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије
(Службени лист ФСС "Фудбал", ван. бр. 3/2011, 50/2012 и ван. бр. 3/2013).
Члан 10.
Овај Правилни ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
ФСС "Фудбал".

ПРЕДСЕДНИК
Томислав КАРАЏИЋ, с.р.

