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      ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА НОВОГ САДА 

               Париске комуне 38, 21ооо Нови Сад  ☺  тел. 021/444-900  ☺  жр. 340-1835-51 

 

 

На  основу члана  188 став 1 Закона о спорту( „Службени гласник Републике Србије“ бр.24/2011) и 

члана  28 Статута Фудбалског савеза града Новог Сада,  редовна Скупштина фудбалског савеза града 

Новог Сада  на својој седници одржаној                       2012 године 

усвојила је 
 

 

С   Т   А   Т   У   Т 
 

ФУДБАЛСКОГ  САВЕЗА  ГРАДА  НОВОГ  САДА 
 

 

I  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

                                                      Члан   1. 

 

           Фудбалски савез Града Новог Сада/ у даљем тексту Савез / је спортска организација  -грански 

савез као удружење спортских организација и стручних  удружења у области фудбалског спорта на  

територији  града Новог Сада и општина Темерин, Беочин и Сремски Карловци. 

            У фудбалској организацији Савез има статус Подручног  фудбалског савеза. 
 

                                                  

                                                        Члан  2. 

 

            Савез је спортска, неполитичка и нестраначка организација у којој је недопустиво политичко 

организовање и деловање. 

             Међусобни  односи, права, обавезе и одговорности у Фудбалском савезу града Новог Сада 

заснивају се и уређују на начелима добровољности, равноправности, заједништва, спортског духа и 

морала. 

             У Савезу, забрањена је и биће спречена свака врста верске, националне, расне, полне, језичке и 

територијалне дискриминације према организацијама и појединцима. 
 

                                                    

                                                         Члан 3. 

 

                Савез је сложени фудбалски савез по унутрашњој организацији са чланством у облику клубова 

и удружења. 

                 Савез је демократска организација по унутрашњем устројству и односима утврђеним овим 

Статутом и Статутима удружења. 
 

                                                           Члан 4. 

 

                  Савез има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђених  

Законом и овим Статутом. 

 

 

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ  И  ДЕЛАТНОСТ 

 

 

                                                           Члан  5. 
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                    Назив Савеза је: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА НОВОГ САДА 

                    Савез има скраћени назив који гласи:  ФСГ  НОВИ  САД 

                    Назив  Савеза може променити Скупштина  својом одлуком. 

 

                                                           

 

                                                                 Члан 6 

 

                        Седиште Савеза је у Новом Саду, Париске комуне бр. 38 

                        Седиште Савеза може се променити одлуком Извршног одбора. 
 

                                                                  Члан 7. 

 

                Основна делатност Савеза је у области фудбалског спорта. 

У циљу прибављања сопствених средстава за остваривање основне активности Савез може обављати 

споредне делатности,према одлуци Извршног одбора у складу са законом. 

 

                                                                   Члан  8. 

 

                  Активност  Савеза  остварује се на територији за коју је Савез и основан . 

 

                                                                     Члан  9. 

 

                   Савез има печат округлог облика. 

Печат Савеза је округлог облика пречника 50 мм у којем је на ободу печата у два реда исписано 

Фудбалски савез града Новог Сада, ћирилицом и латиницом на српском језику, те исти садржај на  

мађарском, словачком и русинском језику. У средини печата се налази грб Савеза и ознака Нови Сад, 

исписана ћирилицом и латиницом. 

                    Савез може имати свој штамбиљ, чији садржај и употребу одређује Извршни одбор Савеза. 

Савез има свој заштитни знак и заставу. 

Облик и садржај знака и заставе утврђује Извршни одбор посебном одлуком. 

Савез има свој меморандум чији облик и садржај утврђује Извршни одбор. 

 

 

III  ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 

                                                                      Члан 10. 

 

                   Савез је основан ради остваривања следећих циљева и задатака: 

• развој и унапређење фудбалског спорта и стручног рада, 

• стварање организационе, кадровске, материјалне материјалне и других услова за обављање и развој 

аматерског и врхунског спорта свих узрасних категорија 

• организовање сталних, повремених и других облика такмичења фудбалских клубова и селекција, 

• организовање и унапређење стручног рада у стручним и струковним удружењима, 

• стварање услова за деловање клубова, стручних удружења, изградњу и уређење спортских терена за 

редовна, масовна и рекреативна такмичења, 

• регистрација фудбалских актива, клубова и играча, 

• стално залагање за примену анти – допинг мера у фудбалу и едукација чланова фудбалске 

организације за спречавање употреба недозвољених стимулативних средстава 

• сарадња и унапређење те сарадње и развој односа са другим савезима, асоцијацијама и другим 

клубовима, 

• пропаганда фудбалског спорта 
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 IV   ОРГАНИЗАЦИЈА  И  ЧЛАНСТВО 

 

                                                                  Члан  11 

 

             Савез је удружење фудбалских клубова, и то мушких и женских клубова великог и малог 

фудбала, стручних фудбалских удружења и организација и струковних удружења и организација које су 

основане и које делују на територји  Савеза. 

             Фудбалски клубови из  става 1 овог члана представљају основне организације- чланице  Савеза. 

              Удружења из става 1 овог члана су: Удружење фудбалских судија и инструктора,Удружење  

фудбалских тренера, Удружење клубова и Удружења  других стручних радника у фудбалу. 

 

                                                                  Члан  12 

 

                 Фудбалски  клубови  су основне фудбалске организације. 

                 Фудбалски клуб може бити организован као удружење, предузеће или у другом облику у 

складу са законом . 

                 Организација, активност и управљање фудбалским клубовима уређује се Статутом клуба у 

складу са законом, овим Статутом и другим одговарајућим  прописима фудбалске организације 

                   Посебним нормативним актима  фудбалска организација уређује питања регистрације 

клубова и фудбалера. 
 

                                                                      Члан 13 

 

                   Фудбалске  клубове могу оснивати физичка и правна лица. 

                   Фудбалски клуб оснива се актом о оснивању, у складу са законом и прописима фудбалске 

организације 
 

                                                                       Члан  14 

 

                     Средства фудбалских клубова могу бити у свим облицима свијине. 
 

                                                                       Члан  15 

 

                     Фудбалски клубови су у обављању фудбалске активности обавезни да обезбеде услове за 

бављењем те активности, у складу са важећим прописима. 

                     Фудбалски клубови су обавезни да утврђују план стручног рада, мере за остваривање тог 

рада и вођење базичне евиденције. 

                     

                                                                     

 

 

 

                                                                       Члан  16 

 

                   Фудбалер је спортиста у фудбалском спорту који се на организован  начин бави тим спортом 

у фудбалским клубовима 

                   Фудбалер се бави фудбалским спортом аматерски или професионално. 

Професионални фудбалер је спортиста који се бави фудбалским активностима у виду занимања. 
 

                                                                        Члан  17 

 

                     Фудбалски тренер је стручно лице које обавља  тренерску дужност у клубу, савезу или 

удружењу, под условима и на начин утврђен прописима надлежних органа фудбалске организације. 
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                                                                        Члан 18 

 

                      Фудбалски судија је стручно лице које обавља судијске дужности у фудбалском спорту, 

под условима и на начин утврђен прописима надлежних органа фудбалске организације. 

                       Судија-инструктор је стручно лице које обавља дужност члана испитних комисија и 

контролора суђења. 
 

                                                                        Члан 19 

 

                        Удружења у фудбалском спорту представљају стручни или интересни облик 

организовања и деловања фудбалера, стручних лица или клубова, ради остваривања циљева и задатака 

утврђених овим Статутом и прописима фудбалске организације. 

                        У Савезу, као чланови, могу постојати следећа стручна удружења: 

• удружење судија и судија инструктора 

• удружење фудбалских тренера 

• удружења клубова који се такмиче у надлежности Савеза 

• удружења других стручних  лица у фудбалској организацији( медицинских стручњака, представника 

медија и др.) 

      У саставу органа Савеза по правилу се води рачуна о затупљености удружења у тим органима. 
 

                                                                       Члан 20 

 

                       Организација, надлежности и начин рада  удружења у оквиру Савеза уређују се статутума 

тих удружења, односно одлуком о организовању удружења, које они доносе. 

                        Удружења у оквиру савеза своју организацију и начин рада и друге  односе уређују 

правилницима и одлукама општег карактера, на које сагласност даје Извршни одбор Савеза. 

                        Удружења фудбалских стручњака остварују задатке у области стручног рада, доносе и 

остварују програне стручног рада, школовања стручњака, изражавају ставове и дају предлоге и 

мишљења о питањима из делокруга рада, учествују у избору представника за органе  Савеза и врше 

избор органа удружења. 

                         Удружење клубова у одговарајућим лигама остварују  посебне потребе и интересе 

клубова, заједничке активности, изграђују ставове и дају предлоге и мишљења о питањима из делокруга 

рада и врше избор органа удружења. 
 

 

                                                                      Члан 21 

 

                         Савез се, у циљу остваривања својих циљева и задатака, удружује у Фудбалски савез 

Војводине ,путем  којег је интегрални део Фудбалског савеза Србије. 

                          У управљању и руковођењу у Фудбалском савезу Војводине, Савез учествује у статусу 

Подручног фудбалског савеза. 
 

                                                                       Члан 22 

 

                         Фудбалска такмичења су уређени и организовани облик фудбалске активности 

фудбалских клубова, удружења и савеза. 

Фудбалска такмичења организују се и воде у оквиру савеза у складу са прописима о фудбалским 

такмичењима. 

Савез може послове такмичења, делимично или у целини поверити клубовима, стручним лицима или 

другим члановима. 
 

                                                                       Члан 23 

 

                             Фудбалска такмичења у оквиру савеза одвијају се као стална, повремена и пригодна. 

Одлуку о врсти, степену и систему такмичења у оквиру Савеза доноси Извршни одбор. 
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V  УПРАВЉАЊЕ  И  РУКОВОЂЕЊЕ 

 

                                                                        Члан  24 

 

                             У управљању и руковођењу  основним организацијама учествују непосредно или преко 

представника чланови организације- фудбалери, фудбалски тренери и други стручњаци, власници 

средстава и друштвено-спортски радници. 

                             У управљању  и руковођењу  савезима  учествују представници чланова 

(основне организације, удружења -стручна и интересна). 

                             Односи  у организацији  заснивају се на  демократским основама и принципима 

надлежности у складу са одредбама овог Статута. 
 

                                                                         Члан  25 

 

                              Основни  акти клубова и удружења су Статути  који морају бити у складу 

са сататутима ФСС, ФСВ и ФСГ 

                              Статутима клубова и удружења одређују се циљеви, задаци, организација и начин рада 

клубова и удружења и њихових органа. 
 

                                                                         Члан 26 

 

                                Највиши орган управљања у клубовима, удружењима и савезима је 

                              Скупштина . 

         Мандат Скупштине траје четири године, а мандат представника у Скупштини почиње да тече од 

дана верификације његовог мандата у Скупштини тог сазива  а истиче даном верификације мандата 

чланова новог-следећег сазива Скупштине. 
 

 

 

                                                                         Члан 27 

 

                 Надзор над  остваривањем Статута  и извршавањем  општих аката у клубу, удружењу, 

односно савезу врши Надзорни одбор 

                 Надзорни одбор је орган Скупштине. 
 

 

VI      ОРГАНИ  САВЕЗА 

 

                                                                         Члан  28 

 

                  Органи  Фудбалског савеза града Нови Сад су: Скупштина-највиши и изборни орган, 

Извршни одбор- извршни орган и орган руковођења, Секретаријат Извршног одбора-орган оперативног 

руковођења и носиоци изборних функција. 

                   Надзорни одбор је орган Скупштине  Фудбалског савеза града Новог Сада. 

                   Унутрашња арбитража је орган за решавање спорова унутар Фудбалског савеза града Новог  

Сада. 
 

  а)   Скупштина  Фудбалског савеза града Новог Сада 
 

                                                                         Члан  29 

 

         Скупштина је највиши  орган  Савеза 

         Изборна Скупштина  Фудбалског савеза града Новог Сада одржава се сваке четврте године. 

Мандат Скупштине Савеза траје четири године. 
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         Редовну Скупштину сазива Извршни одбор Савеза најмање једанпут годишње. 

         Извршни одбор или председник могу сазвати ванредну Скупштину у било које време ако интереси  

Савеза то захтевају. 

         Извршни одбор  је обавезан сазвати ванредну  Скупштину уколико најмање 1/3 делегата 

Скупштине то затражи у писменој форми. Захтев мора бити образложен, са предложеним дневним 

редом и достављањем одговарајуће документације. 

         Ванредна  Скупштина се мора сазвати у року од 30 дана од подношења захтева. 

Уколико  председник или Извршни одбор  не сазову Скупштину у овом року, генерални секретар мора 

најкасније у року од 8 дана  у име делегата сазвати Скупштину. Извршни одбор може допунити  дневни 

ред који дају делегати. 

         Дневни ред и материјали за ванредну Скупштину достављају  се делегатима најмање 

1о дана  пре њеног одржавања. 

         Дневни ред  ванредне  Скупштине не може се мењати током седнице. 
 

                                                                       Члан  30 

 

         Скупштина  Савеза ради у седницама  које сазива Извршни одбор и председник. 

         Позив и материјал за седнице достављају се по правилу седам дана  пре одржавања седнице. 

         Скупштина пуноважно одлучује уколико седници присуствује већина изабраних представника. 

          Одлуке се доносе  већином гласова присутних представника. 

          На Скупштину се поред делегата позивају чланови Извршног одбора, председавајући статутарних 

органа и тела, почасни чланови и други гости које позове Извршни одбор. 

           Начин рада и одлучивања на седницама Скупштине Савеза ближе се уређује Пословником. 

 

 

 

 

                                                                      Члан   31 

 

             Скупштину  Фудбалског савеза града Новог Сада  чине  представници чланова Савеза        

               

• Фудбалски клубови супер лиге Србије     3  представника 

• Фудбалски клубови Прве лиге  Србије     2  представника 

• Остали  фудбалски клубови                       1  представника 

• Удружење фудбалских судија и судија 

инструктора                                                  2 представника 

• Удружење фудбалских тренера                   2 представника 

• Удружење клубова                                        2 представника 
 

 

                                                                      Члан  32 

 

        Изборна Скупштина сазива се најкасније 10 дана пре одржавања. 

Генерални секретар доставља  коначан предлог дневног реда и сва документа делегатима и позваним 

лицима. 

         Кандидата за председника Савеза  могу предложити Извршни одбор Савеза или 5/ пет/ 

представика чланова  Савеза. 

          Кандидате за остале функције и чланове органа  могу поднети чланови  Савеза најкасније 20 дана 

пре одржавања Скупштине. 
 

                                                                       Члан 33 

 

          Избори се врше по правилу јавним гласањем, а Скупштина може одлучити да се избори врше и 

тајним гласањем. 

           Скупштина  прво бира председника Фудбалског савеза града Новог Сада, а онда на предлог 

председника чланове Извршног одбора  Савеза. 
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           Остали избори за статутарне органе Савеза врше се на заједничкој листи за свако појединачно 

тело. 

            Да  би  били изабрани кандидати морају имати најмање апсолутну већину /50+1 / од присутних 

делегата. 
 

                                                                         Члан  34 

 

               Скупштина   Савеза  врши  следеће послове и задатке: 
 

• одређује верификациону комисију и делегате који ће верификовати-записник Скупштине 

• усваја или мења дневни ред 

• доноси Статут  Савеза и његове измене 

• доноси Пословник о раду Скупштине и његове измене 

• бира и разрешава  Извршни одбор и председника Савеза који је уједно и председник Скупштине и 

Извршног одбора 

• бира и разрешава Надзорни одбор 

• бира лица овлашћена за заступање Савеза 

• усваја финансиске извештаје и финансиски план за наредну годину 

• бира и разрешава чланове правних тела 
 

 

-     разматра извештаје о раду  Извршног и Надзорног одбора 

• утврђује  програм развоја и унапређење фудбалског спорта 

• утврђује циљеве и задатке  Савеза 

• утврђује основе организовања стручних удружења 

• бира представнике  Савеза за Скупштину ФСВ и ТФС Нови Сад 

• врши  друге послове и задатке предвиђене Статутом и другим општим актима  Савеза 
 

 Скупштина може својом одлуком овластити Извршни одбор да обави или обавља одређене послове и 

овлашћења из надлежности Скупштине, уколико то није у супротности са законом. 

 

                                                          Члан  35 

 

 б)  Извршни одбор  

 

       Извршни одбор Савеза је извршни орган и орган руковођења у Савезу. 

       Извршни одбор броји 11 чланова, укључујући и председника. 

       Мандат Извршном одбору  траје 4 године. 

Чланове  Извршног одбора бира Скупштина на предлог председника, по правили јавним гласањем. 

Скупштина може одлучити да се избори врше тајним гласањем. 

Извршни одбор бира подпредседника на свом првом састанку. 

Изабрани подпредседник  мења председника у његовој одсутности. 

Извршни одбор може за време свог мандата да замени највише трећину својих чланова, што се 

верификује на првој Скупштини Савеза. 
 

                                                         Члан  36 

 

        Извршни одбор Савеза ради у седницама које припрема и сазива председник Извршног одбора 

        Извршни одбор Савеза пуноважно одлучује уколико седници присуствује већина изабраних 

чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. 

        Седнице Извршног одбора заказују се по  правилу свака три месеца. 

        Ако најмање 1/3 чланова тражи седницу, председник ће је сазвати у року од 15 дана. Ако се 

седница  не закаже у предвиђеном року, генерални секретар ће је заказати у року од 8 дана од истека 

предходно утврђеног рока. 
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         Дневни ред  седнице саставља  председник, а сваки члан Извршног одбора има право да предлаже 

тачке за укључивање у дневни ред. 

         Извршни одбор одбор доноси правилнике, одлуке и закључке  о свим питањима 

која нису  у статутарној надлежности  Скупштине или другог органа Савеза. 

         Пословником се ближе уређују организација и начин рада Извршног одбора  Савеза. 

          

         Извршни одбор Савеза: припрема и сазива Скупштину и надгледа  примену одлука Скупштине, 

доноси програме и планове рада, опште акте, предлаже финансиски план и финансиски извештај 

Скупштини, именује руководећа и друга одговорна лица у Савезу, 

бира и предлаже кадрове из Савеза у  органе  ТФС, ФСВ и ФСС, утврђује и даје сагласностна листе 

службених лица за утакмице у вишим степенима такмичења, именује лица за стручно такмичарске 

функције у Савезу, доноси одлуке о систему такмичења у оквиру савеза, врши и друге послове утврђене 

Статутом, одлукама Скупштине Савеза и прописима фудбалске организације. 
 

 

 

                                                                    Члан  37 

 

        ц)  Секкретаријат Извршног одбора 

             

            Секретаријат Извршног одбора  Савеза  разматра и на основу аката, одлука и закључака 

Извршног одбора  одлучује о питањима која захтевају оперативно руковођење и хитно решавање 

између две седнице Извршног одбора. 

             Секретаријат Извршног одбора  има 5 чланова и чине га председник,подпредседник и три члана. 

Секретаријат бира Извршни одбор. 

О својим одлукама и закључцима  Секретаријат редовно обавештава Извршни одбор Савеза. 

Секретаријат може одлучивати ако је одлука донета већином гласова од укупног броја чланова. 

Одсутни чланови секретаријата могу одлучивати и путем факса, Е-мејла или телефона 

Генерални секретар учествује у раду  Секретаријата али без права одлучивања. 
 

       д)  Носиоци  функција 
 

             Носиоци функција у Фудбалском савезу града Новог Сада су           председник,подпредседник и 

генерални секретар. 

             Мандат носилаца функција је четири године и за свој рад одговарају Скупштини Савеза и 

Извршном одбору  Савеза. 

              Председник правно представља Фудбалски савез града Новог Сада, има својство заступника и 

право потписа за  Савез. 

               Председник  Фудбалског савеза града Новог Сада представља  Фудбалски савез града Новог 

Сада, сазива и председава седницама Скупштине, Извршног одбора и Секретаријата Извршног одбора  

Савеза и организује рад ових органа. Председник надгледа спровођење донетих одлука и рад генералног 

секретара и стручне службе. 

              У одсутности председника , истог замењује подпредседник. 

       Генерални секретар је највиши административни и пословодни орган и руководилац стручне 

службе  Савеза. 

        Генералног секретара именује Извршни одбор Савеза на предлог председника Савеза на период од 

4 године и може поново бити именован. Он присуствује седницама и извршава одлуке Скупштине и 

Извршног одбора Савеза, стара се о спровођењу одлука осталих органа Савеза и води пословање 

Савеза. За генералног секретара може бити постављено лице које има  вишу или средњу стручну 

спрему, да има радно искуство на руководећим пословима у фудбалским организацијама и савезима 

најмање 5 годинa, да ужива углед углед у фудбалском спорту и способност за обављање ове функције. 

          За време трајања запослења  генерални секретар не може бити члан ни једног органа 

 Фудбалског савеза града Новог Сада 
 

   е )   Правна и радна тела   Савеза 
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          Правна  тела  Савеза су: 

         

• Дисциплинска комисија 

• Комисија за жалбе 

Чланове правних тела бира Скупштина на предлог Извршног одбора на период од 4 године и могу 

бити поново бирани. 

У случају неспортског понашања, кршења Статута, правилника и одлука надлежних фудбалских 

органа, правна тела су овлашћена да примењују дисциплинске мере у складу са Статутом и 

Дисциплинским  правилником ФСС. 

 

 

         Дисциплинске мере се могу применити против  чланова, клубова и појединаца. 

         Дисциплинска комисија броји 3 члана, ради у седницама којим присуствује већина чланова, а 

одлуке доноси већином  гласова присутних чланова. 

          Посебном одлуком, Извршни одбор може за решавање прекршаја проистеклих из фудбалских 

такмичења, у првом степену именовати инокосне органе и поверавати им одређене послове( комесар за 

такмичење, комесар за суђење, дисциплински судија, комесар лига млађих категорија и др.). 

          Комисија за жалбе броји 3 члана, ради у седницама којим присуствује већина чланова, а одлуке 

доноси већином  гласова присутних чланова комисије. 

          Комисија за жалбе одлучује по жалбама против одлука донетих у првом степену. 

 

                                                            Члан 38 

 

           Извршни одбор Савеза образује стална и повремена радна тела-комисије на период од 4 године.  

Делокруг рада и начин радних тела уређује се одлуком Извршног одбора Савеза о образовању тих тела, 

другим одлукама и правилницима. 

            Извршни одбор Савеза образује следећа стална радна тела: 
 

• Комисију за регистрацију клубова и играча 

• Комисију за такмичење 

• Комисију за млађе категорије 

• Комисију за пријем стадиона- терена 

• Комисију за правна питања 

• Комисију за безбедност 

     

       Извршни одбор Савеза може по потреби образовати и друга стална радна тела. 

       Радна тела по потреби може образовати и Секретаријат Извршног одбора Савеза. 
 

   ф)  Надзорни одбор 

 

                                                           Члан 39 

 

         Надзорни одбор Савеза бира Скупштина, има 3 члана који нису из састава Скупштине Савеза. 

Одбор из свог састава бира председника. 

          Надзорни одбор ради у седницама којим присуствује већина чланова  а одлуке доноси већином  

гласова присутних чланова  Одбора. 

          Надзорни одбор врши контролу извршавања финансиског плана и пословања  Савеза, као и 

наменског и рационалног трошења средстава. 

           Надзорни одбор обавештава Скупштину и  Извршни одбор, о нађеном стању и мерама које треба 

предузети. 

 

    г)   Унутрашња  арбитража 
 

                                                              Члан  40 
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            Све спорове који проистекну или се односе на примену Статута  Савеза и његових правилника  

решаваће Унутрашња арбитража  Савеза који је независан и самосталан орган.карактера суда за 

решавање спорова поводом остваривања права, обавеза и одговорности  у Савезу за период од 4 године. 
 

 

             Председника и два арбитра Унутрашње арбитраже Савеза  бира и разрешава Извршни одбор  

Савеза. 

             Поступак и начин рада  Унутрашње арбитраже  Савеза уређује се Правилником. 

             За све спорове на националном и покрајинском нивоу надлежни су независни и самостални 

Арбитражни суд ФСС, односно Арбитражни суд ФСВ. 

             Фудбалски савез града Нови Сад и његови чланови у потпуности признају надлежност  

Арбитражног суда ФСС, Арбитражног суда ФСВ, као и надлежност  међународног арбитражног суда у 

Лозани( ЦАС). Спорови из међусобних односа свих чланова Савеза решавају се споразумно, односно 

путем арбитраже. 

               Чланови Савеза се не могу за решавање спорова из међусобних односа и спорова са другим 

фудбалским субјектима поводом права, обавеза и одговорности које се остварују у фудбалској 

организацији, обраћати судовима и другим органима ван фудбалске организације уколико то није 

изричито регулисано важећим законодавством. 

 

 

VII   НОРМАТИВНА  АКТА  САВЕЗА 

 

                                                                  Члан  41 

 

                Општи акти  Савеза су: Статут, правилници, одлуке, упутства, закључци  и пословници. 

                 Статут је осноцни и конститутивни правни акт Савеза. Сви остали правни акти морају бити у 

складу са Статутом. 

                 Правилници су општи акти којима се уређују  поједина  шира питања из подручја рада и 

активности Савеза. 

                 Одлуке, упутства и закључци су општи акти  којима се уређују одређена питања из рада 

органа  Савеза. 

                 Пословници о раду су општи акти којима се уређују задаци, састав и начин рада појединих 

органа  Савеза. 

                 Доношењу Статута  Савеза предходи организована расправа о нацрту која траје по правилу , 

месец дана. 

                 Нацрт Статута за јавну расправу, као и коначан предлог Статута за Скупштину утврђује 

Извршни одбор на предлог  Комисије за правна питања. 
 

 

VIII        ОСТАЛА  ПИТАЊА 

 

                                                                    Члан  42 

 

                 Фудбалски савез града Нови Сад може организовати селекције Савеза у свим категоријама. 

Органи Савеза стварају услове за рад фудбалских селекција Савеза. 

                 Извршни одбор, Секретаријат и носиоци функција организују обавештења чланства Савеза, 

фудбалску и другу јавност о свом раду путем достављања материјала, извештаја, информација, прес 

конференција и веб сајта  Савеза 
 

                                                                      Члан  43 

 

                    У  Фудбалском савезу града Новог Сада додељују се јавна признања и награде за допринос 

развоју и унапређењу  фудбалског спорта појединцима и организацијама. 

                    Правилником о признањима и наградама ближе се уређују врста и начин додељивања 

признања, односно награда  Савеза. 
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                                                                       Члан 44 

 

                  Одговорност за проузроковану штету сносе солидарно чланови органа и тела Савеза  ако су је 

гласањем проузроковали због грубе непажње или намрно. 

                  За проузроковану штету не одговарају чланови који су били против одлуке или су се 

уздржали од гласања 

                  Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Извршног одбора или Скупштине  

Савеза. 
 

 

IX     МЕРЕ ЗА ПРИМЕНУ СТАТУТА  ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГРАДА НОВОГ САДА 

 

                                                                         Члан  45 

 

                   Чланови Савеза за дисциплинске прекршаје одговарају у дисциплинском поступку на основу  

Дисциплинског  правилника. 

                   За грубе повреде Статута и других општих и појединачних  одлука Савеза, Извршни одбор 

може покренути поступак за примену одговарајућих мера из тих аката. 

                   Посебном одлуком Извршног одбора утврђују се услови, мере и поступак за примену мера за 

остаривање Статута и других аката. 
 

                                                                          Члан 46 

 

                     Извршни одбор Савеза доноси следеће мере за примену Статута  Савеза: 

• суспендовање органа чланова  Савеза 

• одређивање привременог органа руковођења  у одређеном року 

• расписивање избора за органе чланова  Савеза 

Пре доношења мера из става 1 овог члана  Извршни одбор ће упутити писмено упозорење 

субјектима на које се поступак односи са тачним роковима за исправљање  недостатака који су 

довели до повреде Статута. 
 

 

X    СТРУЧНА  СЛУЖБА 

 

                                                                         Члан  47 

 

                 Стручно-административне, финансиско-материјалне, техничке и друге послове за потребе 

Савеза, његових органа и радних тела и удружења обавља стручна служба Савеза коју образује 

надлежни орган  Савеза. 

                 Средства за рад стручне службе обезбеђују се финансиским планом Савеза. 

                 Секретаријат Извршног одбора оцењује рад стручне службе. 

                 Правилник о раду Сручне службе ближе одређује организацију и њен рад. 

                 Правилник доноси Секретаријат. Генерални секретар руководи стручном службом. 

 

 

XI       ФИНАНСИРАЊЕ  САВЕЗА 

                                                                          Члан  48 

                  Савез има финансиски план којим се распоређују средства за финансирање задатака и 

послова Савеза. 

                   Савез има завршни рачун, који има биланс прихода и расхода за сваку календарску годину 

 

                Савез остварује средства из фудбалске и ванфудбалске делатности. 

                Средства која Савез остварује из фудбалске активности су: 

• дотације из буџета 

• чланарине  које прописује  Савез 

• спонзорства и донаторства 
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• накнаде за издавање одговарајућих лиценци, дозвола, сертификата 

• одговарајући проценти од прихода са клупских такмичења 

• накнада за услуге везане око регистрација играча/споразуми, уговори, раскиди/ 

• брисовница 

• приходи од казни 

• други приходи 

Средства која Савез остварује из ванфудбалске делатности су из прихода од регистрованих 

делатности Савеза привредног и сличног карактера 

Материјално-финансиско пословање Савеза уређује се посебним  опоштим актом Савеза. 
 

 

XII    ПРЕСТАНАК РАДА  САВЕЗА 

 

                                                                     Члан 49 

 

               Савез престаје са радом на основу одлуке Скупштине  Савеза. 

               За одлуку Скупштине о престанку рада Савеза потребна је двотрећинска већина укупног броја 

представника Скупштине на ванредној седници и без других тачака дневног реда. 

               У случају престанка рада имовина, права и обавезе преносе се на чланове Савеза или се 

поступа по закону. 

               О престанку рада  Савеза обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из 

регистра. 
 

XIII     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                     Члан 50 

 

                Сви чланови Савеза( клубови, удружења) су обавезни  да ускладе своје Статуте и општа акта 

са овим Статутом и законом најкасније до 03.04.2012 године 

                        

                                                                       Члан  51 

                 Ако надлежни државни орган за регистар спортских организација захтева измену одређених 

одредби Статута из формалних разлога, Извршни одбор се овлашћује да том захтеву удовољи  без 

сазивања Скупштине. 
 

                                                                      Члан  52 

 

                   Статут Фудбалског савеза града Новог Сада ступа на снагу 8 дана  од дана објављивања  на 

огласној табли Савеза. 
 

 

                 Нови  Сад 

                Фебруар 2012 године 

 


