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ПРАВИЛНИК О ПРАВНОЈ ПОМОЋИ ЧЛАНОВА СПФН 
 
 
 
 

Члан 1. 
Овим правилником се одређује јединствен систем правне заштите и пружања правне 
помоћи члановима СПФН, све у складу са Статутом СПФН . 
 

Члан 2. 
Јединственим системом правне заштите СПФН, обезбеђује се организовање и 
финансирање правне помоћи у оквиру СПФН. 
СПФН овим путем обезбеђује правну помоћ и правну заштиту својим члановима, на 
основу  јединственог система правне заштите. Такође, СПФН ће пружати правну помоћ 
својим члановима у међународним споровима (ФИФА ДРЦ), уз партнерство са другим 
синдикатима и удружењима фудбалера, који су чланови ФИФПро. 
 

Члан 3. 
Правна помоћ садржи следеће правне и фактичке радње: 

- Консултације члана са представницима СПФН или овлашћеним адвокатом СПФН, 
који има закључен Уговор са СПФН о заступању и пружању правне помоћи 

- Усмени или писмени савет овлашћеног адвоката СПФН, који има закључен Уговор 
са СПФН о заступању и пружању правне помоћи 

- Састављање професионалних уговора између играча и послодавца  
- Састављање предлога, тужби и осталих захтева у поступку заштите права пред 

Арбитражним судом ФСС, ФИФА и ЦАС 
- Заступање чланова у преговорима са Клубом пре закључења уговора, као и у 

поступку ради мирног решења спора,  
- Заступање чланова на расправама пред Арбитражним судом ФСС до окончања 

спора, као и приликом спровођења других фактичких и правних радњи  у вези са 
заштитом права чланова СПФН по основу уговора, све искључиво у оквиру рада 
фудбалских органа. 

-  
Члан 4. 

СПФН неће заступати своје чланове пред редовним судом већ изричито пред надлежним 
судом ФСС, ФИФА и ЦАС. 
 

Члан 5. 
Бесплатну правну помоћ може остварити сваки члан СПФН, само под условом да је 
најмање 6 месеци пре дана обраћања СПФН ради пружања потребне помоћи постао члан 
СПФН и да је до тог дана платио целокупну чланарину СПФН.  
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Члан 6. 
СПФН се обавезује да за сваког члана СПФН који испуњава услове за бесплатну правну 
помоћ, плати све адвокатске трошкове, трошкове вештачења и таксе у арбитражном 
поступку. 
Сваки члан СПФН се обавезује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да 
по окончању поступка и наплате финансијских средстава од противне стране, одмах 
исплати на рачун СПФН све трошкове и таксе које је СПФН платио у његово име и за његов 
рачун. 
Члан СПФН се обавезује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да након 
делимичног успеха у арбитражном спору против Клуба, ради утврђивања висине накнаде 
штете - тзв. компензације коју је претрпео и наплате финансијских средстава од противне 
стране, одмах исплати на рачун СПФН све трошкове које је СПФН платио у његово име и за 
његов рачун. 
Члан СПФН се обавезује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да, у 
случају мирног решења спора у току поступка или повлачења тужбе, закључења 
поравнања и сличног окончања спора, одмах исплати на рачун СПФН све трошкове које је 
СПФН платио у његово име и за његов рачун. 
Члан СПФН ће трајно изгубити право на чланство у СПФН уколико не буде одмах вратио 
СПФН наплаћена средства од противне стране која се односе на све адвокатске трошкове, 
трошкове вештачења и таксе у арбитражном поступку. 
Осим тога, уколико члан СПФН не буде одмах вратио СПФН наплаћена средства од 
противне стране која се односе на адвокатске трошкове, трошкове вештачења и таксе у 
арбитражном поступку, члан СПФН се потписивањем приступнице обавезује да СПФН 
исплати двоструки износ наведених трошкова као вид накнаде штете СПФН. 
 

Члан 7. 
Играчи који не испуњавају услове предвиђене у члану 5. не могу остварити право на 
бесплатну правну помоћ. 
 

Члан 8. 
Играч који је потписао приступницу СПФН али није платио чланарину у целости, може 
добити само бесплатан савет усменим путем. 
 

Члан 9. 
Играч који затражи правну помоћ од СПФН а установи се да није члан СПФН и да нема 
потписану приступницу, неће добити ниједну врсту правне помоћи. 
 

Члан 10. 
У случају штрајка или другог облика протеста, коју организује и води СПФН, сваки члан 
СПФН има право на бесплатну правну помоћ без обзира колико је дуго члан СПФН. 
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Члан 11. 
Овлашћени адвокати СПФН имају обавезу да по прегледу документације направе стручну 
процену о основу за покретање поступка. Уколико је захтев члана неутемељен и 
неоснован, СПФН има право да одбаци захтев члана за правно заступање. 
Члан СПФН нема право да о трошку СПФН, ради пружања правне помоћи, ангажује 
адвокате који немају закључени уговор о заступању са СПФН, те у том смислу не постоји 
обавеза СПФН да предујми трошкове за услуге адвоката кога је члан приватно ангажовао. 
 

Члан 12. 
Члан СПФН који користи правну помоћ, дужан је да изда овлашћење овлашћеном 
адвокату СПФН за заступање пред надлежним органима за остваривање права. 
 

Члан 13. 
Правну помоћ обезбеђују уговорени ( овлашћени) адвокати СПФН, који су увек временски 
доступни свим члановима СПФН. 
 

Члан 14. 
Када се утврди да играч испуњава све услове за бесплатну правну помоћ, СПФН је дужан 
да у року од 3 (три) дана од дана пријема комплетне документације коју је члан СПФН 
дужан да достави, обавести члана СПФН усменим путем о мишљењу у спорном предмету. 
СПФН је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема комплетне документације, 
покрене све неопходне правне радње у циљу заштите права члана СПФН.  
У случају да постоји потреба и да се по процени овлашћених адвоката СПФН ради о 
хитном случају који не трпи одлагање, СПФН је дужан да одмах по пријему комплетне 
документације од члана СПФН, покрене све неопходне правне радње у циљу заштите 
права члана СПФН. 
Ове одредбе се посебно односе на предметне спорове којима прети застаревање. 
 
      Члан 15. 
Одредбе овог правилника важе од 25.08.2014.године. 
 
 
 
       Извршни одбор СПФ НЕЗАВИСНОСТ 

    Мирко Поледица, председник 
 


