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На основу члана 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 
10/2016), члана 98. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, број 22. од 03. 12. 
2021. године), члана 98. Статута Фудбалског савеза Војводине и члана 41. Статута Фудбалског савеза 
Града Новог Сада, Скупштина Фудбалског савеза Града Новог Сада на седници одржаној 9. марта 2022. 
године, усвојила је  

СТАТУТ 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГРАДА НОВОГ САДА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Фудбалски савез Града Новог Сада (у даљем тексту: „ФС Града Новог Сада”) је спортска 
организација − грански савез удружених спортских организација (спортских удружења и спортских 
привредних друштава) у области фудбалског спорта са територије општина Беочин, Сремски Карловци, 
Темерин, Жабаљ и Тител и територије Града Новог Сада. 

Осим спортских организација из претходног става овог Статута, чланови ФС Града Новог Сада могу 
бити и стручне-струковне фудбалске организације и све остале стручне и друге организације и савези 
из области фудбалског спорта чије се седиште налази на територији за коју је ФС Града Новог Сада 
основан и чије се деловање остварује на територији за коју је ФС Града Новог Сада основан. 

Члан 2. 

ФС Града Новог Сада је спортска, недобитна, неполитичка и нестраначка организација у којој није 
дозвољено политичко деловање и која је неутрална по политичким и религијским питањима. ФС Града 
Новог Сада ће задржати независност и избегаваће било који вид непримереног политичког мешања. 

ФС Града Новог Сада ће самостално пословати и стараће се да његове активности не буду под 
непримереним утицајем трећих лица. Међусобни односи у ФС Града Новог Сада заснивају се и уређују 
на начелима добровољности, равноправности, заједништва, спортског духа, морала и фер-плеја.  

ФС Града Новог Сада је опредељен да поштује сва међународна призната људска права. 
Дискриминација, злостављање и насиље према организацијама, групама и појединцима по основу 
етничког порекла, националне припадности, расе, боје коже, религије, пола, рода, сексуалне 
оријентације, друштвеног порекла, рођења, имовног стања, политичког и било ког другог убеђења, 
језика, инвалидитета или по било ком другом основу, строго је забрањена и дисциплински се кажњава. 

Члан 3. 

ФС Града Новог Сада је по унутрашњој организацији сложени фудбалски савез са чланством у 
облику клубова, удружења и општинских савеза. 

ФС Града Новог Сада је демократска организација по унутрашњем устројству и односима 
утврђеним овим Статутом и статутима спортских организација и удружења. 

Члан 4. 

ФС Града Новог Сада је удружен (учлањен) у Фудбалски савез Србије (у даљем тексту: ФСС), 
Фудбалски савез Војводине (у даљем тексту: ФСВ) и Спортски савез Града Новог Сада. 

Одлуку о удруживању (учлањивању) у друге савезе и организације из области спорта доноси 
Скупштина ФС Града Новог Сада. 
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II НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ЈАВНА ОБЕЛЕЖЈА И ДЕЛАТНОСТ 

Члан 5. 

Назив Савеза је: Фудбалски савез Града Новог Сада. 

Савез има скраћени назив који гласи: ФС Града Новог Сада. 

Назив Савеза може променити Скупштина ФС Града Новог Сада посебном одлуком.  

Члан 6. 

Седиште ФС Града Новог Сада је у Новом Саду, Париске комуне број 38. 

Седиште ФС Града Новог Сада може променити Извршни одбор ФС Града Новог Сада посебном 
одлуком. 

Члан 7. 

ФС Града Новог Сада има печат округлог облика, пречника 50 милиметара, у којем је на ободу 
ћириличним писмом у једном реду исписан пун назив: Фубалски савез Града Новог Сада. У средини 
печата налази се грб ФС Града Новог Сада и ознака седишта: Нови Сад. 

ФС Града Новог Сада може имати штамбиљ, чији садржај и употребу уређује Извршни одбор ФС 
Града Новог Сада посебном олуком. 

ФС Града Новог Сада има заштитни знак (грб) и заставу, чији садржај и употребу уређује Извршни 
одбор ФС Града Новог Сада посебном одлуком. 

ФС Града Новог Сада има меморандум, чији облик и садржај уређује Извршни одбор ФС Града 
Новог Сада посебном одлуком. 

III ПРАВНИ СТАТУС, ДЕЛАТНОСТ, ЈАВНОСТ РАДА И ЗАСТУПАЊЕ 

Члан 8. 

ФС Града Новог Сада је организација у области спорта (подручни спортски савез) која ради као 
самостално правно лице са правима, обавезама и одговорностима прописаним Законом о спорту, 
осталим прописима Републике Србије, Статутом ФСС, Статутом ФСВ и овим Статутом. 

ФС Града Новог Сада у оквиру фудбалске организације има статус подручног фудбалског савеза. 

ФС Града Новог Сада је уписан у надлежни регистар у складу са прописима Републике Србије. 

Члан 9. 

ФС Града Новог Сада је једини надлежан да организује и уређује фудбалски спорт на територији 
општина Беочин, Сремски Карловци, Темерин, Жабаљ и Тител и територији Града Новог Сада, у складу 
са одлукама и прописима ФСВ и ФСС, те је у потпуности надлежан за организовање, администрацију и 
руковођење фудбалским такмичењима на територији која је одређена Статутом ФСВ. 

Члан 10. 

Основна делатност ФС Града Новог Сада је у области фудбалског спорта. 

У циљу прибављања средстава за остваривање основне активности ФС Града Новог Сада може, 
према одлуци Извршног одбора и у складу са законом, обављати и споредне ванфудбалске делатности. 
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Члан 11. 

Ванфудбалска делатност може бити привредна или друга делатност којом се стиче добит у складу 
са важећим прописима. 

Делатност из става 1. овог члана може се обављати под следећим условима: 

 да је привредна делатност у вези са статутарним циљевима ФС Града Новог Сада, 

 да је привредна делатност мањег обима, односно да се обавља у обиму потребном за 
остваривање циљева ФС Града Новог Сада, 

 да је та привредна делатност уписана у одговарајући регистар. 

ФС Града Новог Сада може отпочети са непосредним обављањем привредне делатности након 
уписа у регистар.  

Члан 12. 

Рад ФС Града Новог Сада је јаван, а јавност рада се обезбеђује директном сарадњом са средствима 
јавног информисања и интерним средствима обавештавања (званични веб-сајт и службени билтени), 
у складу са правилима прописаним овим Статутом.  

Члановима ФС Града Новог Сада и јавности доступни су сви подаци о раду ФС Града Новог Сада, 
осим података који представљају пословну тајну. 

У циљу популарисања, омасовљења и унапређивања фудбалског спорта, ФС Града Новог Сада 
може издавати стручну литературу и друге публикације. 

Ставове ФС Града Новог Сада, односно њених органа и тела, у јавности могу да износе и заступају 
само изабрани фукционери ФС Града Новог Сада. 

Члан 13. 

ФС Града Новог Сада представља и заступа председник ФС Града Новог Сада. 

Овлашћење за заступање председнику ФС Града Новог Сада даје Скупштина ФС Града Новог Сада. 

Члан 14. 

Заступник ФС Града Новог Сада не може бити следеће лице: 

 оснивач, власник удела или акција, заступник, запослени или члан спортске организације 
која се такмичи на нивоу такмичења која организује ФС Града Новог Сада, 

 лице које врши јавну функцију и лице које врши функцију у органу политичке странке, 

 власник, члани органа и запослени у спортској кладионици, 

 спортски посредник у фудбалском спорту, 

 лице осуђено за кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојништво, утаја, превара, 
неосновано коришћење кредита, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање допинг 
средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко 
понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, 

 које не може бити члан органа привредних друштава или удружења у складу са законом 
којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних функција и дужности. 

Забрана за лица осуђена за кривична дела из претходног става овог члана је на снази док трају 
правне последице осуде. 
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IV ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Члан 15. 

ФС Града Новог Сада је основан ради остваривања следећих циљева и задатака: 

 развој, унапређивање и афирмација фубалске игре, фудбалског спорта и стручног рада, у 
духу фер-плеја и едукативних, културних и хуманитарних вредности, нарочито кроз 
омладинске и развојне програме, 

 поштовање и заштита правила игре и статута, правилника, смерница и одлука ФИФА, 
УЕФА, ФСС, ФСВ И ФС Града Новог Сада,  

 утврђивање и унапређивање система фудбалске организације и система фудбалских 
такмичења у надлежности ФС Града Новог Сада, 

 организовање сталних, повремених и других облика такмичења фудбалских клубова и 
селекција у свим категоријама, укључујући и женски фудбал, футсал и базични фубал, 

 координација активности чланова ФС Града Новог Сада, уз заштиту и поштовање њихових 
интереса и решавање њихових неспоразума, 

 обезбеђивање организационих, кадровских, материјалних и других услова за обављање и 
развој аматерског и врхунског спорта свих узрасних категорија, 

 обезбеђивање услова за деловање савеза, клубова, стручних и струковних удружења,  

 организовање и унапређивање стручног рада у стручним и струковним удружењима, 

 изградња и уређивање спортских терена за редовна, масовна и рекреативна такмичења, 

 регистрација фудбалских клубова и играча, 

 поштовање принципа лојалности, интегритета и спортског духа у складу са принципима 
фер-плеја, 

 стално залагање за примену антидопинг мера у фудбалу и едукација чланова фудбалске 
организације за спречавање употреба недозвољених стимулативних средстава, 

 спречавање свих метода и активности које би могле угрозити интегритет утакмица или 
такмичења или довести до злоупотребе фудбалске игре 

 подстицање и промоција фудбалске игре и фудбалског спорта у духу мира, толеранције и 
фер-плеја, без дискриминације на политичкој, полној, верској, расној или другој основи, 

 сарадња и развој односа са другим савезима, асоцијацијама и клубовима- 

V ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНСТВО 

Члан 16. 

ФС Града Новог Сада, фудбалски савези општина, организација фудбалских судија и организација 
фудбалских тренера функционишу као јединствен систем фудбалског спорта на територији за коју је 
ФС Града Новог Сада основан. 

Организација фудбалских судија ФС Града Новог Сада и организација фудбалских тренера ФС 
Града Новог Сада имају статус стручне-струковне фудбалске организације прописан одредбама овог 
Статута и одговарјућим одредбама Статута ФСС и Статута ФСВ. 
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Члан 17. 

ФС Града Новог Сада и његови чланови: 

 воде евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге евиденције у складу са одредбама 
Закона о спорту и других важећих прописа, 

 уписују се у матичне евиденције у складу са законима и другим прописима, 

 обавезни су да оформе књигу одлука и уписују све одлуке које донесу њихови органи. 

Члан 18. 

Фудбалски савези општина су спортске организације настале удруживањем фудбалских клубова, 
стручних-струковних фудбалских организација и осталих стручних и других организација из области 
фудбалског спорта са територије једне или више општина. 

Фудбалски савези општина са територије ФС Града Новог Сада у остваривању својих циљева и 
задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја 
фудбалског спорта и остварују друге циљеве и задатке на својој територији које им у надлежност 
повери ФС Града Новог Сада. 

Организација и рад фудбалских савеза општина са територије ФС Града Новог Сада уређује се 
статутима тих савеза у складу са Статутом ФС Града Новог Сада. 

Фудбалски савези општина са територије ФС Града Новог Сада остварују своја права у ФСВ преко 
ФС Града Новог Сада.  

Члан 19. 

Фудбалски клубови са територија општина Тител и Жабаљ удружују се у Општински фубалски савез 
Тител – Жабаљ (у даљем тексту. ОФС Тител – Жабаљ). 

Фудбалски клубови са територија осталих општина и територије Града Новог Сада обавезно се 
удружују у ФС Града Новог Сада. 

Клубови се, према сопственом интересу, ради уређивања међусобних односа, могу организовати 
у конференције клубова по основу учешћа у лигама сталних фудбалских такмичења која организује и 
води ФС Града Новог Сада. 

Члан 20. 

Фудбалски клуб је правно лице − основна спортска организација која се бави фудбалским спортом 
ради остваривања такмичарских и других спортских интереса. 

Сваки фудбалски клуб мора бити члан надлежног фудбалског савеза и сваки клуб мора да 
учествује на општинским, подручним, регионалним, националним и интернационалним такмичењима 
на основу спортских резултата и испуњења осталих критеријума који се одређују правилницима. 

Фудбалски клубови доприносе развоју фудбала кроз испуњавање својих појединачних и 
заједничких циљева, кроз извршавање својих права и обавеза и кроз учешће у активностима ФС Града 
Новог Сада, ФСВ и ФСС. 

Организација, активност и управљање фудбалским клубовима уређује се статутом клуба, у складу 
са Законом о спорту, овим Статутом и другим одговарајућим прописима фудбалске организације. 

ФСС посебним нормативним актима уређује питања регистрације клубова. 
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Члан 21. 

Фудбалски клуб, у складу за законом, може бити организован као спортско удружење или као 
спортско привредно друштво. 

Фудбалске клубове могу оснивати физичка и правна лица. 

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

Клубови и друге организације уписују се у надлежни регистар у складу са Законом о спорту. 

Средства фудбалских клубова могу бити у свим облицима својине, у складу са законом. 

Члан 22. 

Фудбалски клубови су обавезни да обезбеде услове за бављење фудбалским спортом, у складу са 
важећим прописима. 

Фудбалски клубови су обавезни да утврђују планове стручног рада, мере за остваривање тих 
планова и вођење базичне евиденције. 

Члан 23. 

Прописима Фудбалског савеза Србије уређују се регистрација и статус клубова, играча, службених 
лица, тренера, судија и других стручњака у фудбалским организацијама. 

Фудбалски клуб постаје члан ФСС регистрацијом у регистрационом савезу и објавом исте у 
Службеном листу ФСС „Фудбал“. 

Сваки играч или службено лице фудбалског клуба мора бити исправно регистрован као појединац 
код надлежног фудбалског савеза у складу са одговарајућим правилницима о регистрацији и исти 
мора изјавом у писаној форми прихватити правила ФС Града Новог Сада, ФСВ, ФСС, УЕФА И ФИФА.  

Члан 24. 

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 25. 

Фудбалски тренер је стручно лице које обавља тренерску дужност у клубу, савезу или 
организацији, под условима и на начин утврђен прописима фудбалске организације. 

Члан 26. 

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. 

Судија или судија-инструктор може обављати функцију спортског радника у савезу или клубу 
уколико то не изазива сукоб интереса.  
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Члан 27. 

Фудбалски стручњаци и стручњаци у фудбалу могу се, ради уређивања и остваривања стручних 
питања од заједничког интереса, удруживати у стручне-струковне фудбалске организације. 

Сваки стручњак мора бити уредно регистрован као појединац код стручне–струковне организације 
у складу са одговарајућим правилницима о регистрацији чланова. 

Стручне-струковне фудбалске организације посебно се баве питањима судија, тренера, 
медицинских стручњака, представника за медије и других лица која се баве фудбалом. 

Стручне-струковне фудбалске организације су огранци одговарајућег савеза у оквиру којег 
остварују своје функције. 

Стручне-струковне фудбалске организације немају својство правног лица. 

Организација и функционисање стручних-струковних фудбалских организација уређује се 
њиховим сопственим актима, који морају бити у складу са законодавством Србије, статутима, 
правилницима, директивама и одлукама које доносе ФС Града Новог Сада, ФСВ, ФСС, УЕФА и ФИФА, 
те прописима одговарајућих стручно-струковних удружења на нивоу ФСВ и ФСС. 

Члан 28. 

У оквиру ФС Града Новог Сада могу се конституисати следеће стручне-струковне фудбалске 
организације: 

 струковна организација фудбалских судија и судија-инструктора, 

 стручна организација фудбалских тренера, 

 удружења (конференције) клубова који се такмиче у надлежности ФС Града Новог Сада, 

 удружења других стручних лица у фудбалској организацији (медицинских стручњака, 
представника медија и других стручњака). 

Свака стручна-струковна фудбалска организација у оквиру ФС Града Новог Сада доприноси развоју 
фудбала испуњавањем својих индивидуалних и заједничких циљева и остваривањем својих права и 
дужности преко њиховог учешћа у активностима ФС Града Новог Сада. 

У саставу органа ФС Града Новог Сада обезбеђује се одговарајућа заступљеност стручних-
струковних фудбалских организација, односно њихових чланова. 

Члан 29. 

Стручно-струковне фудбалске организације остварују задатке ФС Града Новог Сада у области 
стручног рада, доносе и остварују програме стручног рада, селекције, обуке и усавршавања стручњака, 
изражавају ставове и дају предлоге и мишљења о питањима из делокруга рада ФС Града Новог Сада, 
учествују у предлозима у избору за ФС Града Новог Сада и врше избор органа своје организације. 

Стручно-струковне фудбалске организације у оквиру ФС Града Новог Сада своју организацију, 
начин рада и друге односе уређују правилницима и одлукама општег карактера, на које сагласност 
даје Извршни одбор ФС Града Новог Сада. 

Члан 30. 

Стручни рад у фудбалским клубовима са територије ФС Града Новог Сада могу обављати 
искључиво спортски стручњаци и стручњаци у спорту који испуњавају услове прописане Законом о 
спорту, општим правним актима ФСС, ФСВ и ФС Града Новог Сада. 
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Члан 31. 

Фудбалски савези општина са територије ФС Града Новог Сада обавезни су да конституишу 
струковну организацију судија-инструктира и стручну организацију тренера, а по потреби и остале 
стручно-струковне фудбалске организације. 

Стручно-струковне организације фудбалских савеза општина права и обавезе у оквиру ФС Града 
Новог Сада остварују посредством стручно-струковних фудбалских организација ФС Града Новог Сада. 

У саставу органа стручно-струковних фудбалских организација ФС Града Новог Сада обезбеђује се 
одговарајућа заступљеност стручних-струковних фудбалских организација фудбалских савеза општина, 
односно њихових чланова. 

VI ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА 

Члан 32. 

 

ФС Града Новог Сада организује фудбалска такмичења на територији ФС Града Новог Сада и она 
такмичења која му повери ФСВ. 

ФС Града Новог Сада фудбалска такмичења организује и води у складу са прописима о фудбалским 
такмичењима. 

ФС Града Новог Сада може послове такмичења, делимично или у целини, поверити клубовима, 
стручним лицима или удружењима (конференцијама) клубова. 

Клубови и спортисти могу да учествују на такмичењима у организацији ФС Града Новог Сада ако 
испуњавају услове прописане Законом о спорту, осталим прописима Републике Србије и 
правилницима ФСС, ФСВ и ФС Града Новог Сада. 

Члан 33. 

ФС Града Новог Сада утврђује правила и услове за организовање фудбалских такмичења на 
територији ФС Града Новог Сада и услове за учешће у њима. 

Фудбалска такмичења у оквиру ФС Града Новог Сада одвијају се као стална, повремена и пригодна, 
а одлуку о врсти, степену и систему такмичења доноси Извршни одбор ФС Града Новог Сада. 

Клубови који нису чланови ФС Града Новог Сада могу учествовати у такмичењима у организацији 
ФС Града Новог Сада, на основу одлуке Извршног одбора ФС Града Новог Сада. 

VII УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Члан 34. 

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 ФС Града Новог Сада и фудбалских савеза општина учествују 
представници чланова и делова савеза (основне организације, савези, стручне-струковне фудбалске 
организације). 

Односи у ФС Града Новог Сада заснивају се на демократским основама и принципима 
надлежности у складу са одредбама овог Статута. 
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Члан 35. 

Основни акти фудбалских савеза општина и клубова су статути, који морају бити у складу са 
статутима ФСС, ФСВ и ФС Града Новог Сада. 

Статутима фудбалских савеза општина и клубова одређују се циљеви, задаци, организација, 
облици руковођења и управљања и начин рада савеза, клубова и њихових органа. 

Члан 36. 

Највиши орган управљања у савезима, клубовима и стручним-струковним организацијама је 
скупштина. 

Мандат скупштине траје четири године, а мандат представника у скупштини почиње да тече од 
дана верификације његовог мандата у скупштини тог сазива и истиче даном верификације мандата 
чланова новог − следећег сазива скупштине. 

Члан 37. 

Надзор над остваривањем статута и извршавањем општих аката у клубу, односно савезу врши 
надзорни одбор, који је орган скупштине клуба, односно савеза. 

VIII ОРГАНИ ФС ГРАДА НОВОГ САДА 

Члан 38. 

Органи ФС Града Новог Сада су: 

 Скупштина, 

 Извршни одбор, 

 Одбор за хитна питања, 

 Председник, 

 Потпредседник,  

 Генерални секретар, 

 Надзорни одбор, 

 Одбор за спровођење избора. 

ФС Града Новог Сада, има следећа тела: 

 сталне комисије, 

 повремене комисије. 

Сви органи и тела ФС Града Новог Сада бирају се на мандатни период од 4 (четири) године. 

Сви чланови органа и тела ФС Града Новог Сада из става 1. и 2. овог члана дужни су да се у вршењу 
својих функција придржавају етичког кодекса ФИФА и ФСС. 

Члан органа и тела ФС Града Новог Сада има један глас, а одлучивање (гласање) на седницама 
органа и тела ФС Града Новог Сада може се вршити само лично, односно није дозвољено гласање 
преко пуномоћника или заменика. 

Члан органа и тела ФС Града Новог Сада неће учествовати у гласању по било ком питању када се 
одлучује о покретању спора против њега, када се одлучује о његовој одговорности и разрешењу, када 
постоји лични интерес и када постоји или се може појавити сукоб интереса. 
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Члан 39. 

Услови за чланство у органима и телима ФС Града Новог Сада које кандидат мора да испуњава су: 

 да је држављанин Републике Србије, 

 да има пребивалиште на територији за коју је основан ФС Града Новог Сада, 

 да је потпуно пословно способно лице које је напунило 18 година живота, 

 да је члан фудбалске организације и да је активан у фудбалској организацији, 

 да није тренутно суспендован, санкционисан или искључен из ФСС, ФСВ, ФС Града Новог 
Сада или једног од његових чланова, 

 да није дисциплински кажњаван због повреда интегритета фудбалског такмичења у 
последњих 5 (пет) година, 

 да није осуђиван за кривична дела из члана 33. став 2. тачка 6. Закона о спорту, 

 да није лице које врши јавну функцију у складу са прописима Републике Србије, 

 да не врши функцију у органу политичке странке и то: члан главног одбора, 
председништва, извршног органа, 

 да није власник или члан органа спортске кладионице, односно запослени у спортској 
кладионици, 

 да није лице које се бави услугама посредовања за играче и клубове, 

 да не постоје друге сметње предвиђене Законом о спорту, 

 да приликом кандидовања за функцију у статутарном органу или телу, а најкасније 3 (три) 
дана пре одржавања избора, достави доказ о испуњењу услова за чланство у органима и 
телима, осим услова који се односе на вршење јавне функције и вршење функције у органу 
политичке странке, које ће доставити по ступању на функцију на коју је изабран. 

Извршни одбор ФС Града Новог Сада може одредити и посебне критеријуме које треба да 
испуњавају носиоци функција и чланови органа и тела ФС Града Новог Сада. 

Члан 40. 

Изабрани члан органа и тела ФС Града Новог Сада пре започињања функције доставља стручној 
служби ФС Града Новог Сада писмену изјаву о следећем: 

 да ће се придржавати Статута, правилника и одлука ФС Града Новог Сада и Статута ФСВ и ФСС, 

 да ће поштовати правила игре и етички кодекс УЕФА и ФСС, 

 да ће радити у најбољем интересу ФС Града Новог Сада и да ће се уздржати од доношења 
било какве одлуке у случају да се појави или да се може појавити сукоб интереса, 

 да ће се уздржавати од сваке врсте дискриминације на политичкој, етничкој, полној, верској, 
језичкој и било којој другој основи, 

 да ће поштовати принципе лојалности, интегритета и спортског понашања у духу фер-плеја, 

 да ће у потпуности поштовати услове за обављање функција органа или тела којем припада, 

 да ће признати надлежност Већа за решавање спорова ФСС и Спортског арбитражног суда 
(ЦАС) у Лозани (Швајцарска) за спорове из њихове надлежности на националном нивоу, без 
обраћања грађанским судовима. 

Пре ступања на дужност, изабрани члан Извршног одбора ФС Града Новог Сада ће дати оставку на 
место делегата у Скупштини ФС Града Новог Сада. 
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Скупштина 

Члан 41. 

Скупштина је највиши орган ФС Града Новог Сада. Скупштина представља скуп на којем се редовно 
састају чланови ФС Града Новог Сада по основу директног чланства, а које заступају делегати.  

Скупштину чине представници (делегати) који заступају чланове ФС Града Новог Сада који имају 
директно чланство, на основу структуре и броја који су утврђени овим чланом Статута. 

Скупштину ФС Града Новог Сада чине делегати чланова ФС Града Новог Сада: 

 ОФС Тител Жабаљ − 5 (пет) делегата, 

 Клубови Супер лиге Србије (директни чланови ФС Града Новог Сада) − по 2 (два) делегата, 

 Клубови Прве лиге Србије (директни чланови ФС Града Новог Сада) − по 2 (два) делегата, 

  Клубови Српске лиге „Војводина“ (директни чланови ФС Града Новог Сада) − по 1 (један) делегат, 

 Клубови ВФЛ „Југ“ (директни чланови ФС Града Новог Сада) − по 1 (један) делегат, 

 Клубови Новосадске лиге (директни чланови ФС Града Новог Сада) − по 1 (један) делегат, 

 Клубови Градске лиге (директни чланови ФС Града Новог Сада) − по 1 (један) делегат, 

 Клубови који немају сениоре, а учествују у лигама млађих категорија  − 3 (три) делегата, 

 Клубови женског фудбала (директни чланови ФС Града Новог Сада) − 2 (два) делегата, 

 Клубови футсала и малог фудбала (директни чланови ФС Града Новог Сада) − 1 (један) делегат, 

 Струковна организација фудбалских судија и судија-инструктора  − 2 (два) делегата, 

 Стручна организација фудбалских тренера  − 2 (два) делегата. 

Члан 42. 

Клубови са територија општина Тител и Жабаљ, удружени у ОФС Тител – Жабаљ (члан 19. став 1. 
овог Статута), индиректни су чланови ФС Града Новог Сада и у Скупштини су представљени преко 
делегата ОФС Тител – Жабаљ. 

Клубови директни чланови ФС Града Новог Сада су клубови који се обавезно удружују у ФС Града 
Новог Сада (члан 19. став 2. овог Статута). Статус ових клубова, у погледу броја делегата, одређује се 
према степену у којем се клуб такмичи у време одржавања Скупштине. 

Делегате ОФС Тител – Жабаљ и делегате клубова директно представљених у Скупштини одређује 
извршни орган фудбалске организације коју делегат представља. 

Делегате струковне организације фудбалских судија и судија-инструктора одређује извршни орган 
струковне организације фудбалских судија и судија-инструктора. 

Делегате стручне организације фудбалских тренера одређује извршни орган стручне организације 
фудбалских тренера. 

Делегате клубова који немају сениоре, а учествују у лигама млађих категорија, именује Комисија 
за омладински и базични фудбал, на предлог генералног секретара. 

Делегате клубова женског фудбала именује Комисија за женски фудбал, на предлог генералног 
секретара. 

Делегате клубова футсала и малог фудбала именује Комисија за футсал и мали фудбал, на предлог 
генералног секретара. 
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Члан 43. 

Скупштина се конституише у складу са принципима репрезентативне демократије, уважавајући 
значај равноправности полова, интересе женског фудбала и заступања осталих организација у фудбалу. 

Само законито сазвана Скупштина има овлашћења да доноси одлуке. 

Седнице Скупштине су јавне. 

Скупштина се може сазвати као редовна и ванредна Скупштина. Рад редовне и ванредне 
Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине, који усваја Скупштина. 

Седницама редовне и ванредне Скупштине председава председник. У случају да је председник 
одсутан, Скупштином председава потпредседник или генерални секретар. 

Члан 44. 

Редовну Скупштину сазивају Извршни одбор или председник, најмање једном годишње. 

Дневни ред и материјале за редовну Скупштину генерални секретар доставља члановима 
Скупштине и позваним лицима најмање 8 (осам) дана пре њеног одржавања. 

Члан 45. 

Ванредну Скупштину могу сазвати Извршни одбор или председник у било које време, ако 
интереси ФС Града Новог Сада то захтевају. 

Извршни одбор је обавезан да сазове ванредну Скупштину уколико најмање 1/3 делегата 
Скупштине то затражи у писменој форми. Захтев мора бити образложен, са предложеним дневним 
редом и достављеном одговарајућом документацијом. Извршни одбор може допунити дневни ред 
ванредне Скупштине који предложе делегати, с тим да дневни ред мора да садржи тачке које су 
предложили делегати. 

Ванредна Скупштина се мора сазвати у року од 15 (петнаест) дана од подношења захтева. 

Уколико Извршни одбор или председник не сазову ванредну Скупштину у наведеном року, 
генерални секретар је обавезан да, у име делегата, ванредну Скупштину сазове најкасније у року од 7 
(седам) дана од дана истека претходног рока. 

Уколико генерални секретар утврди да нису испуњени сви овим Статутом дефинисани услови за 
сазивање ванредне седнице Скупштине, дужан је да о томе писаним путем обавести чланове 
Скупштине који су поднели захтев. 

Дневни ред и материјале за ванредну Скупштину генерални секретар доставља члановима 
Скупштине и позваним лицима најмање 8 (осам) дана пре њеног одржавања. Дневни ред ванредне 
Скупштине не може се мењати током седнице. 

Члан 46. 

Скупштина ФС Града Новог Сада ради у седницама које сазивају Извршни одбор или председник, 
најкасније 20 (двадесет) дана пре одржавања. 

Сваки предлог који члан жели да поднесе Скупштини мора бити доставити стручној служби у 
писаној форми уз кратко образложење, најкасније 15 (петнаест) дана пре дана одржавања Скупштине.   

Позив и материјал за седницу Скупштине генерални секретар доставља члановима Скупштине и 
позваним лицима по правилу 8 (осам) дана пре одржавања седнице. 

Уз позив за седницу, генерални секретар члановима Скупштине обавезно шаље и евиденциони 
листић, оверен печатом ФС Града Новог Сада, са назнаком „члан Скупштине“. 
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Члан 47. 

На Скупштину се, поред делегата, позивају: 

 чланови Извршног одбора, 

 председници и председавајући статутарних органа и тела, 

 почасни чланови ФС Града Новог Сада, 

 остали гости које позове Извршни одбор. 

Председник, потпредседник, чланови Извршног одбора, генерални секретар и остала позвана 
лица учествују у раду Скупштине, али без права гласа. Док им траје мандат, председник, 
потпредседник, чланови Извршног одбора и генерални секретар не могу бити делегати у Скупштини 
ФС Града Новог Сада. 

Члан 48. 

Скупштина пуноважно одлучује уколико седници присуствује најмање већина (50% +1) од укупног 
броја делегата, а одлуке се доносе простом већином гласова присутних делегата. 

Уколико овај кворум не буде остварен, одржаће се друга седница Скупштине следећег дана на 
истом месту, у исто време и са истим дневним редом, при чему кворум остаје непромењен. 

На седници Скупштине гласање се врши подизањем руку чланова Скупштине, уколико Скупштина 
не одлучи другачије (јавно гласање путем подизања картона различитих боја, јавно поименично 
гласање, тајно гласање). 

Уколико Скупштина одлучује о промени Статута, Пословника о раду Скупштине, статусним 
променама и престанку ФС Града Новог Сада, одлука се доноси већином гласова од укупног броја 
чланова Скупштине.  

Скупштина се одржава личним присуством, а у случају потребе (на пример: у условима пандемије) 
Скупштина може заседати и на електронској седници, путем видео-конференцијске везе. У том случају, 
у кворум се рачунају сви делегати који су присуствовали на електронској седници Скупштине. 

Извршни одбор, Одбор за хитна питања и остали статутарни органи и тела ФС Града Новог Сада 
могу заседати и на електронским седницама, које се одржавају путем видео-конференцијске везе, 
путем електронске поште или телефонским путем. 

Сваки делегат има право на 1 (један) глас у Скупштини. Само присутни делегати имају право да 
гласају. Присуство седници Скупштине путем видео-конференцијске везе сматра се личним 
присуством. Гласање преко пуномоћника, заменика или дописним путем није дозвољено. 

Члан 49. 

Делегатима у Скупштини ФС Града Новог Сада који су изабрани у складу са одредбама члана 41. 
овог Статута мандат траје 4 (четири) године, а овај мандатни период покрива и мандате чланова свих 
органа и тела ФС Града Новог Сада изабраних на истој седници Скупштине. 

Сваку замену делегата Скупштине врши исти орган који је делегата изабрао, и то за преостали део 
мандата, што верификује верификациона комисија на првој наредној седници Скупштине. 

Чланови ФС Града Новог Сада представљени у Скупштини обавезни су да стручној служби доставе 
ажурне податке о својим делегатима (укључујући њихове адресе и бројеве телефона). 

Делегати морају доставити уредно овлашћење члана ФС Града Новог Сада кога представљају у 
Скупштини, да би били примљени у Скупштину, односно да би њихов мандат био верификован. 
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Члан 50. 

Мандат делегата престаје смрћу делегата, истеком периода на који је делегат изабран, његовом 
неопозивом писаном оставком коју делегат у писаном облику подноси председнику ФС Града Новог 
Сада и опозивом делегата од стране члана ФС Града Новог Сада кога делегат представља на Скупштини, 
који члан ФС Града Новог Сада у писаном облику подноси председнику ФС Града Новог Сада. 

Сваку замену делегата до које је дошло престанком мандата делегата на основу правила из става 
1. овог члана Статута, врши исти извршни орган који је именовао делегата, и то за преостали део 
мандата, о чему члан ФС Града Новог Сада обавезно доставља писано обавештење стручној служби ФС 
Града Новог Сада, најкасније 8 (осам) дана пре одржавања заказане седнице Скупштине. 

Члан 51. 

На седницама Скупштине води се записник. Записник води стручна служба.  

Делегати изабрани за верификовање записника добиће на разматрање нацрт записника 
најкасније 15 (петнаест) дана након седнице Скупштине и они могу проследити своје коментаре 
генералном секретару у року од 30 (тридесет) дана. 

Записник ће бити достављен на усвајање у материјалу за наредну седницу Скупштине. 

Члан 52. 

Изборну Скупштину сазивају Извршни одбор или председник најкасније 20 (двадесет) дана пре 
одржавања. Избори се спроводе у складу са одредбама овог Статута и прописима фудбалске 
организације, а надгледа их Oдбор за спровођење избора. 

Кандидата за председника ФС Града Новог Сада могу предложити 5 (пет) делегата Скупштине ФС 
Града Новог Сада. 

Кандидате за потпредседника и чланове Извршног одбора предлаже кандидат за председника, 
подносећи листу кандидата, на којој мора бити најмање једна кандидаткиња женска особа. 

Кандидате за остале статутарне органе (са изузетком Извршног одбора) које бира Скупштина 
предлажу чланови који имају директно чланство. 

Предлози кандидата за председника достављају се генералном секретару најкасније 15 (петнаест) 
дана пре одржавања Скупштине, а предлози листе кандидата за остале функције достављају се 
генералном секретару најкасније 3 (три) дана пре одржавања Скупштине.  

Уколико Одбор за спровођење избора утврди да нису испуњени услови из члана 39. овог Статута, 
одбациће такве предлоге као нестатутарне/нелегитимне, а предлагач има могућност да исте замени са 
лицима која испуњавају прописане услове. 

Кандидатуре за председника достављају се члановима Скупштине у материјалу за седницу, а листе 
кандидата за остале функције непосредно пре почетка седнице Скупштине на којој се врши избор. 

Члан 53. 

Избори се врше по правилу тајним гласањем, а Скупштина може одлучити да се избори врше и 
јавним гласањем (подизањем руку, подизањем картона различитих боја, поименичним гласањем), 
нарочито уколико је број кандидата једнак броју упражњених места. 

Избори за Извршни одбор врше се тако што Скупштина прво бира председника ФС Града Новог 
Сада, а затим потпредседника и чланове Извршног одбора на предлог председника. 

Избори за остале статутарне органе и тела ФС Града Новог Сада врше се на заједничкој листи за 
сваки појединачни орган и тело. 



 
 

| 16 | 

Члан 54. 

Да би били изабрани у првом гласању, кандидати (чија имена су излистана азбучним редом) 
морају добити најмање просту већину гласова (50%+1) присутних делегата. Уколико нико не оствари 
потребну већину, обавиће се друго гласање, у којем ће кандидати које подржи проста већина (односно 
већина гласова) бити изабрани. У случају истог броја гласова у дугом гласању, обавиће се треће 
гласање, у којем ће кандидат који буде имао просту већину бити изабран. У случају нерешеног 
резултата у трећем гласању, резултат избора одређује се жребом који спроводи генерални секретар, 
а надзире Одбор за спровођење избора. 

Правила из претходног става важе и за гласање за листе кандидата за потпредседника и чланове 
Извршног одбора и заједничке листе за чланове статутарних органа и тела. 

Празни гласачки листићи, неважећи гласови или електронски гласови којима се манипулисало на 
било који начин, као и уздржани гласови, неће се узимати у обзир приликом бројања гласова за 
потребну већину. 

Члан 55. 

Скупштина ФС Града Новог Сада врши следеће послове и задатке: 

 одређује верификациону комисију и делегате који ће верификовати записник Скупштине, 

 усваја или мења дневни ред Скупштине, 

 усваја записник са претходне седнице Скупштине, 

 доноси Статут ФС Града Новог Сада и његове измене, 

 доноси Пословник о раду Скупштине и његове измене, 

 бира и разрешава председника ФС Града Новог Сада, 

 бира и разрешава Извршни одбор, на предлог председника ФС Града Новог Сада, 

 бира и разрешава Надзорни одбор, 

 бира и разрешава чланове правних тела (дисциплинске комисије и комисије за жалбе), 

 бира лица овлашћена за заступање ФС Града Новог Сада, 

 разматра и усваја финансијске извештаје и финансијски план, 

 разматра и усваја извештај о раду и план рада Извршног одбора и Надзорног одбора, 

 утврђује систем фудбалске организације, 

 утврђује програм развоја и унапређивање фудбалског спорта, 

 утврђује циљеве и задатке ФС Града Новог Сада, 

 утврђује основе организовања стручних-струковних удружења, 

 даје упутства и смернице за рад органа и тела ФС Града Новог Сада, 

 одлучује о удруживању и приступању другим спортским организацијама и асоцијацијама, 

 одлучује о престанку рада ФС Града Новог Сада, 

 врши друге послове и задатке предвиђене Статутом и другим општим актима ФС Града 
Новог Сада.  

Скупштина може својом одлуком овластити Извршни одбор да обавља одређене послове и 
овлашћења из надлежности Скупштине, уколико то није у супротности са законом и прописима 
фудбалске организације. 
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Извршни одбор 

Члан 56. 

Извршни одбор ФС Града Новог Сада је извршни орган и орган руковођења у ФС Града Новог Сада. 

Извршни одбор броји 11 (једанаест) чланова, укључујући најмање једну женску особу, и састоји се од: 

 председника, 

 потпредседника, 

 9 (девет) чланова. 

Председник ФС Града Новог Сада је и председник Извршног одбора. 

Сваки члан Извршног одбора мора да активно учествује у фудбалској организацији и да приликом 
кандидовања испуњава услове из члана 39. овог Статута. Сви чланови Извршног одбора подлежу 
проверама подобности и интегритета које спроводи Одбор за спровођење избора пре њиховог избора. 

Пре ступања на дужност, изабрани члан Извршног одбора ФС Града Новог Сада поднеће оставку 
на место делегата у Скупштини ФС Града Новог Сада. 

Мандат чланова Извршног одбора је 4 (четири) године и могу бити поново бирани, уколико већ нису 
имали 3 (три) мандата, (заредом или не). Сваки делимични мандат рачуна се се као комплетан мандат.  

Мандати председника, потпредседника и осталих чланова Извршног одбора следе исти изборни 
циклус који важи за Скупштину − њихови мандати почињу одмах по завршетку седнице Скупштине која 
их је изабрала, а истичу по завршетку седнице Скупштине на којој се бирају њихови следбеници. 

Уколико се појави упражњено место или до 50% упражњених места у Извршном одбору, Извршни 
одбор попуњава једно или више упражњених места до наредне седнице Скупштине, на којој мора 
бити верификован и потврђен њихов избор за преостали део мандата. 

Ако је упражњено место чланице Извршног одбора која је женска особа, то место мора бити 
попуњено женском особом. 

Ако буде упражњено више од 50% места у Извршном одбору, преостали чланови Извршног одбора 
дужни су да сазову ванредну Скупштину у прописаном року. Ако у року од 7 (седам) дана по истеку 
прописаног рока преостали чланови Извршног одбора не сазову ванредну Скупштину, то ће учинити 
генерални секретар, поштујући одредбе члана 45. овог Статута. 

Место у Извршном одбору сматра се упражњеним у случају смрти, оставке или трајне спречености 
члана да обавља своју функцију. 

Председник може сваком члану Извршног одбора одредити конкретно задужење.  

Члан 57. 

Члан Извршног одбора не може бити: 

 делегат у Скупштини ФС Града Новог Сада, 

 генерални секретар ФС Града Новог Сада, 

 члан правног тела ФС Града Новог Сада, 

 члан Надзорног одбора ФС Града Новог Сада, 

 члан Одбора за спровођење избора ФС Града Новог Сада, 

 запослени у стручној служби ФС Града Новог Сада и лице ангажовано од стране стручне 
службе ФС Града Новог Сада. 
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Члан 58. 

Извршни одбор ФС Града Новог Сада ради у седницама које, најкасније 8 (осам) дана пре њиховог 
одржавања, сазива председник или, у његовом одсуству, потпредседник уз овлаштење председника. 

Седнице Извршног одбора заказују се по правилу свака три месеца. 

Ако најмање 1/3 чланова Извршног одбора тражи седницу, председник ће седницу сазвати у року 
од 15 (петнаест) дана. Уколико председник не закаже седницу у предвиђеном року, генерални 
секретар ће седницу заказати у року од 8 (осам) дана од истека претходно утврђеног рока. 

Дневни ред седнице саставља председник, а сваки члан Извршног одбора има право да предлаже 
тачке за допуну дневног реда. 

Седницама Извршног одбора председава председник, а у његовом одсуству потпредседник. 

Извршни одбор пуноважно одлучује уколико седници присуствује већина изабраних чланова. 
Уколико нема кворума, седница ће бити одржана следећег дана на истом месту, у исто време и са 
истим дневним редом. 

Извршни одбор може заседати и на електронским седницама, које се одржавају путем видео-
конференцијске везе, путем електронске поште или телефонским путем. 

Генерални секретар учествује у раду Извршног одбора без права одлучивања. 

Извршни одбор одлуке доноси уколико их подржи проста већина (50%+1) присутних чланова. У 
случају нерешеног исхода председавајући има право одлучујућег гласа. 

Седнице Извршног одбора нису јавне. Извршни одбор, међутим, може позвати чланове органа, 
тела и комисија ФС Града Новог Сада, представнике удружених спортских организација и друга лица 
да присуствују седници. Позвани чланови органа, тела и комисија ФС Града Новог Сада, представници 
удружених спортских организација и друга позвана лица немају право гласа и могу изразити своје 
мишљење само уз дозволу Извршног одбора. 

Одлуке се доносе дизањем руку, уколико чланови Извршног одбора не одлуче другачије. Уколико 
Извршни одбор заседа на електронској седници, одлуке се могу донети и коришћењем других 
савремених средстава комуникације (на пример: електронске поруке или апликације за слање порука). 

На седницама Извршног одбора води се записник. Записник води стручна служба.  

Члан 59. 

Извршни одбор врши све послове и задатке који не спадају у надлежност Скупштине или другог 
органа ФС Града Новог Сада. 

Извршни одбор има следеће надлежности: 

 припрема и сазива Скупштину, 

 утврђује предлог Статута и Пословника о раду Скупштине и њихових измена и допуна, 

 надгледа примену одлука и закључака Скупштине, 

 утврђује пословну политику и управља ФС Града Новог Сада, 

 доноси опште акте из своје надлежности, 

 предлаже финансијске извештаје и финансијски план, 

 предлаже извештај о раду и план рада, 

 усваја правилнике који не спадају у надлежност Скупштине, 
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 усваја извештаје о реализацији програма који се финансирају из јавних средстава, 

 врши општу контролу рада и даје неопходне инструкције, 

 доноси одлуке о систему и календару такмичења у надлежности ФС Града Новог Сада, 

 доноси пропозиције сталних такмичења у надлежности ФС Града Новог Сада, 

 именује чланове Одбора за спровођење избора, 

 бира и разрешава генералног секретара, на предлог председника, 

 усваја организацију стручне службе, на предлог генералног секретара, 

 разматра питања у вези са радом стручне службе, 

 именује чланове комисија, одбора и радних тела Извршног одбора, 

 именује инокосне органе и њихове заменике, 

 бира представнике ФС Града Новог Сада за Скупштину ФСВ, 

 бира и предлаже представнике ФС Града Новог Сада у остале органе ФСВ, 

 утврђује листе службених лица за такмичења у оквиру ФС Града Новог Сада, 

 предлаже кандидате и даје сагласност на листе службених лица за више степене такмичења, 

 одлучује о наградама и признањима, 

 одлучује о правним лековима и ванредном ублажавању дисциплинских казни из своје 
надлежности, 

 поништава и укида акте својих органа по ванредним правним лековима (изузимајући 
Надзорни одбор, Одбор за спровођење избора и статутарна правна тела), 

 одлучује о пријему у чланство новооснованих клубова, а предлаже Скупштини пријем 
других спортских организација, 

 врши и друге послове утврђене Статутом, одлукама Скупштине ФС Града Новог Сада и 
прописима фудбалске организације. 

Одбор за хитна питања  

Члан 60. 

Одбор за хитна питања одлучује о питањима из надлежности Извршног одбора, који захтевају 
оперативно руковођење и хитно решавање између две седнице Извршног одбора. 

Одбор за хитна питања има 5 (пет) чланова и чине га председник, потпредседник и три члана 
Извршног одбора, које бира Извршни одбор. 

Одбор за хитна питања може заседати уколико учествује у раду са најмање 3 (три) члана Одбора. 

Одбор за хитна питања може заседати и на електронским седницама, које се одржавају путем 
видео-конференцијске везе, путем електронске поште или телефонским путем. 

Одбор за хитна питања одлуке доноси уколико их подржи проста већина (50%+1) присутних 
чланова. У случају нерешеног исхода председавајући има право одлучујућег гласа. 

Одлуке Одбора за хитна питања биће верификоване на првој наредној седници Извршног одбора. 

Генерални секретар присуствује седницама Одбора за хитна питања без права одлучивања. 

На седницама Одбора за хитна питања води се записник. Записник води стручна служба.  
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Председник 

Члан 61. 

Председник ФС Града Новог Сада представља ФС Града Новог Сада, има својство заступника и 
истовремено је и председник Скупштине и председник Извршног одбора. 

Председник ФС Града Новог Сада бира се из редова чланова Скупштине ФС Града Новог Сада у 
складу са условима прописаним у члану 39. овог Статута.  

Председник ФС Града Новог Сада којем истиче мандат може бити поново изабран, с тим да 
ниједно лице не може да обавља дужност председника дуже од три мандата (заредом или не). 

Мандат председника је 4 (четири) године, а његов мандат следи исти изборни циклус који важи за 
Скупштину − његов мандат почиње одмах по завршетку седнице Скупштине која га је изабрала, а 
истиче по завршетку седнице Скупштине на којој се бира његов следбеник. 

Председник за свој рад одговара Скупштини ФС Града Новог Сада. 

Кандидат за председника приликом подношења кандидатуре за функцију председника дужан је 
да истовремено поднесе листу са предлозима за избор потпредседника и чланова Извршног одбора. 

Пре ступања на дужност, изабрани председник ће дати оставку на место делегата у Скупштини ФС 
Града Новог Сада. 

Члан 62. 

Председник обавља следеће задатке и дужности: 

 сазива и председава седницама Скупштине, Извршног одбора и Одбора за хитна питања, 

 преко Стручне службе спроводи одлуке које доносe Скупштина, Извршни одбор и Одбор 
за хитна питања, 

 надгледа реализацију програма које су усвојили Скупштина и Извршни одбор, 

 предлаже Извршном одбору кандидата за избор на функцију генералног секретара, 

 надзире рад генералног секретара и стручне службе ФС Града Новог Сада, 

 запошљава и разрешава раднике у стручној служби ФС Града Новог Сада, 

 предлаже Извршном одбору доношење Правилника о организацији и систематизацији 
радних места, 

 финансијски је налогодавац за располагање средствима ФС Града Новог Сада, 

 надгледа вођење књиговодства ФС Града Новог Сада, стара се да активности ФС Града 
Новог Сада буду у оквиру предвиђеног буџета и доставља редовне финансијске извештаје 
Извршном одбору, 

 одговоран је за извршење финансијског плана, 

 остварује сарадњу и стара се о односима између ФС Града Новог Сада и његових чланова, 
ФСВ, ФСС, других фудбалских савеза, других фудбалских организација и других спортских 
организација, 

 комуницира са јавношћу и даје информације о активностима ФС Града Новог Сада, 

 одобрава службена путовања и потписује одговарајуће налоге, 

 представља ФС Града Новог Сада на покрајинском, националном и међународном нивоу, 

 обавља друге послове предвиђене овим Статутом. 
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Члан 63. 

ФС Града Новог Сада има једног потпредседника. 

Уколико је председник одсутан или није у могућности да обавља своје дужности, замениће га 
потпредседник. 

У случају да председник поднесе оставку, буде разрешен од стране Скупштине или је дуже спречен 
да обавља своје дужности, замениће га потпредседник, који у том случају постаје вршилац дужности 
председника, са свим правима и овлашћењима председника, и то за преостали део мандата, у складу 
са изборном процедуром, али не дуже од 90 (деведесет) дана. 

Генерални секретар 

Члан 64. 

Генерални секретар је највиши административни и пословодни орган и руководилац стручне 
службе ФС Града Новог Сада. 

Генералног секретара именује Извршни одбор ФС Града Новог Сада на предлог председника ФС 
Града Новог Сада на период од 4 (четири) године и може поново бити именован.  

Радни однос генералног секретара регулише се уговором о раду или анексом уговора о раду са ФС 
Града Новог Сада. 

За време трајања запослења генерални секретар не може бити члан ни једног органа ФС града 
Новог Сада. 

За генералног секретара може бити постављено лице које: 

 има високу стручну спрему, 

 има најмање 5 (пет) године радног искуства, 

 да има искуство у раду у спорту и фудбалским организацијама најмање 3 (три) године, 

 ужива углед у фудбалском спорту, 

 има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова, 

 да није активни спортиста, судија или тренер. 

Члан 65. 

Генерални секретар обавља следеће задатке и дужности: 

 води администрацију и стручну службу ФС Града Новог Сада, 

 даје инструкције и надгледа рад радника стручне службе ФС Града Новог Сада, 

 стара се о спровођењу одлука које доносе органи и тела ФС Града Новог Сада, 

 координира рад свих органа и тела ФС Града Новог Сада, 

 стара се о припреми седница свих органа и тела ФС Града Новог Сада, 

 присуствује седницама Скупштине, Изршног одбора и седницама осталих тела ФС Града 
Новог Сада у складу са одредбама овог Статута, 

 надгледа сва такмичења у надлежности ФС Града Новог Сада, 

 обавља остале дужности и задатке који су предвиђени овим Статутом и које му повере 
одговарајући органи и тела ФС Града Новог Сада. 
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Надзорни одбор 

Члан 66. 

Ради остваривања законитости у раду органа и тела ФС Града Новог Сада, Скупштина на период 
од 4 (четири) године бира Надзорни одбор, који врши контролу пословања, извршавања финансијског 
плана и наменског и рационалног коришћења средстава. 

Надзорни обор има 3 (три) члана који нису делегати Скупштине ФС Града Новог Сада и који из свог 
састава бирају председника. 

Услов за чланство у Надзорном одбору је да чланови Надзорног одбора и било ко од чланова 
њихове уже породице у последњих годину дана пре почетка њиховог првог мандата нису обављали 
извршну функцију у неком од тела ФС Града Новог Сада, у лиги или фудбалском клубу, односно да 
немају и да у години која претходи њиховом иницијалном мандату нису имали било какав битан 
пословни однос са ФС Града Новог Сада, лигом којом ФС Града Новог Сада руководи или фудбалским 
клубом чланом ФС Града Новог Сада.  

Надзорни одбор ради у седницама којим присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином 
гласова присутних чланова. 

О утврђеном стању и мерама које треба предузети Надзорни одбор обавештава Скупштину и 
Извршни одбор. 

Правна тела ФС Града Новог Сада 

Члан 67. 

Правна тела ФС Града Новог Сада су: 

 Дисциплинска комисија, 

 Комисија за жалбе. 

Чланове правних тела бира Скупштина, на предлог Извршног одбора, на период од 4 (четири) 
године, уз могућност поновног избора. 

Правна тела морају бити састављена од стручних лица која имају знања, способности и 
специјалистичка искуства која су потребна за адекватно обављање функције у овим телима. 

Чланови правних тела морају да испуњавају опште критеријуме из члана 39. овог Статута и 
критеријуме независности из члана 66. став 3. овог Статута, који важе за чланове Надзорног одбора. 

Члан 68. 

У случају неспортског понашања, кршења Статута, правилника и одлука ФС Града Новог Сада, 
правна тела су овлашћена да примењују дисциплинске мере у складу са овим Статутом и 
Дисциплинским правилником ФСС. 

Посебном одлуком, Извршни одбор може, за решавање прекршаја проистеклих непосредно из 
фудбалских такмичења, у првом степену именовати инокосне органе и поверити им одређене послове 
(дисциплински судија, комесар за такмичење, комесар за суђење, комесар лига млађих категорија и 
други инокосни органи). 

Дисциплинске мере се могу применити против чланова, клубова и појединаца. 
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Члан 69. 

Дисциплинска комисија броји 3 (три) члана, ради у седницама којим присуствује већина чланова, 
а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

Дисциплинска комисија утврђује одговорност клубова, играча, фудбалских радника, службених 
лица, чланова и других стручних удружења који прекрше Правила фудбалске игре и спортског 
понашања или се огреше о Статут и друге прописе ФС Града Новог Сада. 

Дисциплинска комисија је, такође, надлежна за надгледање рада фудбалске организације са 
циљем да препозна све нерегуларности у фудбалу и кршење Етичког кодекса ФСС, те да у складу са 
Етичким кодексом ФСС, Дисциплинским правилником ФСС и Статутом ФС Града Новог Сада изриче 
дисциплинске мере члановима ФС Града Новог Сада. 

Надлежности и рад Дисциплинске комисије регулисани су Дисциплинским правилником ФСС и 
Етичким кодексом ФСС које доноси Извршни одбор ФСС, а односе се на све чланове ФСС. 

Члан 70. 

Комисија за жалбе броји 3 (три) члана, ради у седницама којим присуствује већина чланова, а 
одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

Комисија за жалбе одлучује по жалбама поднетим против одлука дисциплинске комисије, 
дисциплинског судије и других првостепених органа. 

Стална и повремена радна тела 

Члан 71. 

Извршни одбор може образовати стална и повремена радна тела. 

Стална радна тела имају консултативну улогу и о раду извештавају Извршни одбор. 

Мандат чланова сталних радних тела траје 4 (четири) године и у директној је вези са мандатом 
Извршног одбора који их је именовао. 

Делокруг и начин рада ових радних тела уређује се одлуком Извршног одбора о образовању тих 
тела, другим одлукама и правилницима. 

Стална радна тела која образује Извршни одбор ФС Града Новог Сада су: 

 Комисија за регистрацију клубова и играча,  

 Комисија за пријем и регистрацију терена и верификацију услова, 

 Комисија за правна питања, 

 Комисија за безбедност, 

 Такмичарска комисија (или комесари и заменици комесара за такмичење), 

 Судијска комисија (или комесари и заменици комесара за суђење), 

 Стручни одбор,  

 Дисциплински судија, 

 Комисија за омладински и базични фудбал, 

 Комисија за футсал и мали фудбал, 

 Комисија за женски фудбал, 

 Медицинска комисија, 
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 Комисија за материјално-финансијско пословање, 

 Комисија за информисање, промоције и маркетинг, 

 Комисија за развојне пројекте, 

 Комисија за доделу награда и признања. 

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

Одбор за спровођење избора 

Члан 72. 

Ради координације свих послова у вези са спровођењем избора у ФС Града Новог Сада и у вези са 
праћењем регуларности изборног поступка и давањем неопходних упутстава пред почетак изборног 
процеса, образује се Одбор за спровођење избора, чије чланове бира Извршни одбор ФС Града Новог 
Сада, на период од 4 (четири) године. 

Одбор за спровођење избора је сачињен од 3 (три) члана који нису делегати у Скупштини и који 
морају да испуњавају опште критеријуме из члана 39. овог Статута и критеријуме независности из 
члана 66. став 3. овог Статута, који важе за чланове Надзорног одбора. 

Одбор за спровођење избора има кворум за пуноважно доношење одлука уколико седници 
присуствују два члана, а одлуке на седницама доносе се простом већином гласова присутних чланова.  

Посебном одлуком Извршног одбора ФС Града Новог Сада именују се чланови Одбора за 
спровођење избора и утврђују конкретни задаци, укључујући и рокове за доношење одлука и за 
решавање по приговорима на ток изборног поступка. 

IX СТРУЧНА СЛУЖБА 

Члан 73. 

Стручно-административне, финансијско-материјалне, комерцијалне, правне, информатичке, 
техничке и друге послове за потребе ФС Града Новог Сада, његових органа и радних тела и удружења 
обавља стручна служба ФС Града Новог Сада под надзором генералног секретара. 

Стручна служба се састоји од запослених радника и повремено ангажованих лица, који помажу 
генералном секретару у његовим задацима да оствари циљеве ФС Града Новог Сада. 

Запослени и на други начин радно ангажовани у ФС Града Новог Сада по било ком основу, не могу 
бити делегати у Скупштини ФС Града Новог Сада и чланови Извршног одбора или било којег 
статутарног органа или тела ФС Града Новог Сада. 

Стручном службом руководи и за рад стручне службе одговара генерални секретар. 

Стручну службу образује и рад стручне службе оцењује Извршни одбор ФС Града Новог Сада. 

Организација и рад стручне службе, опис послова, број извршилаца и критеријуми у погледу 
стручне спреме и других услова за извршиоце ближе се уређују Правилником о раду стручне службе и 
Правилником о систематизацији радних места, које доноси Извршни одбор ФС Града Новог Сада на 
предлог генералног секретара. 

Средства за рад стручне службе обезбеђују се финансијским планом ФС Града Новог Сада. 

Запослени у стручној служби, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу 
зараду и друга примања, као и друга права, обавезе и одговорности по основу рада.  
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X НОРМАТИВНА АКТА ФС ГРАДА НОВОГ САДА 

Члан 74. 

Општи и појединачни акти ФС Града Новог Сада су: Статут, правилници, пословници, одлуке, 
упутства, закључци и критеријуми којима се на општи начин уређују одређена питања. 

Статут је основни и конститутивни правни акт ФС Града Новог Сада. 

Сви остали правни акти морају бити у складу са Статутом. 

Правилници су општи правни акти којима се уређују поједина шира питања из подручја рада и 
активности ФС Града Новог Сада. 

Пословници о раду су општи правни акти којима се уређују задаци, састав и начин рада појединих 
органа ФС Града Новог Сада. 

Одлуке су појединачни правни акти засновани на спортској легислативи који се примењују за 
чланове или појединце који су подређени ФС Града Новог Сада. 

 Упутства и закључци су правни акти којима се уређују одређена питања из рада органа ФС Града 
Новог Сада. 

Критеријуми су унутрашња правила која се примењују на чланове органа и тела ФС Града Новог 
Сада или су описани у овом Статуту. 

Одлуком о доношењу правног акта одређује се начин његовог објављивања. 

Члан 75. 

Иницијативу за доношење Статута и измене и допуне Статута подноси Надзорни одбор, 
председник, генерални секретар, чланови Скупштине и чланови ФС Града Новог Сада. 

Иницијативу за доношење Статута и измене и допуне Статута разматра Извршни одбор у року од 
30 (тридесет) дана од дана подношења иницијативе. 

Уколико прихвати иницијативу, Извршни одбор утврђује Нацрт Статута, односно Нацрт измена и 
допуна Статута и организује јавну расправу. Јавна расправа траје 30 (тридесет) дана од дана 
достављања материјала за расправу. 

По окончању јавне расправе, Извршни одбор утврђује предлог Статута, односно измена и допуна 
Статута и доставља га Скупштини на усвајање. 

Када се одлучује о променама Статута (доношењу новог Статута или доношењу измена и допуна 
постојећег Статута), одлуке се доносе 2/3 већином гласова од укупног броја делегата у Скупштини. 

Члан 76. 

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Извршног одбора могу дати Надзорни 
одбор, председник, генерални секретар, чланови Извршног одбора, чланови Скупштине и чланови ФС 
Града Новог Сада. 

Члан 77. 

Општи акти чланова ФС Града Новог Сада (фудбалских савеза општина, стручно-струковних 
организација и клубова) морају бити у сагласности са општим актима ФС Града Новог Сада. 

У случају несагласности одредбе општег акта члана ФС Града Новог Сада са одредбама општег акта 
ФС Града Новог Сада, непосредно се примењује одредба општег акта ФС Града Новог Сада. 
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XI МЕРЕ ЗА ПРИМЕНУ СТАТУТА ФС ГРАДА НОВОГ САДА 

Члан 78. 

За повреде Статута ФС Града Новог Сада, Извршни одбор може покренути поступак за примену 
мера за остваривање Статута. 

Посебном одлуком Извршног одбора утврђују се услови, мере, поступак за примену мера и време 
трајање мера за остаривање Статута. 

За повреде Статута ФС Града Новог Сада, Извршни одбор према клубовима, стручно-струковним 
фудбалским организацијама и фудбалским савезима општина са територије ФС Града Новог Сада 
може донети следеће мере: 

 суспендовање органа савеза, организације или клуба, 

 одређивање привременог органа руковођења савезом, организацијом или клубом у 
одређеном времену, 

 расписивање избора за органе савеза, организације или клуба. 

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. 

XII ОСТАЛА ПИТАЊА 

Члан 79. 

У складу са начелом јавности рада, Извршни одбор, Одбор за хитна питања и носиоци функција 
организују обавештавање чланова ФС Града Новог Сада, фудбалске и друге јавности о свом раду путем 
достављања материјала, извештаја и информација, саопштења за јавност, прес-конференција и 
објављивања информација у медијима, на веб-сајту ФС Града Новог Сада и друштвеним мрежама. 

Члан 80. 

ФС Града Новог Сада може организовати селекције ФС Града Новог Сада у свим категоријама.  

Услове за рад ових селекција стварају органи ФС Града Новог Сада. 

Члан 81. 

У ФС Града Новог Сада додељују се јавна признања и награде за допринос развоју и унапређивању 
фудбалског спорта појединцима и организацијама. 

Правилником о признањима и наградама ближе се уређују врста и начин додељивања признања, 
односно награда ФС Града Новог Сада. 

Члан 82. 

Одговорност за проузроковану штету сносе солидарно чланови органа и тела ФС Града Новог Сада, 
ако су штету, намерно или због грубе непажње, проузроковали својим гласањем. 

За проузроковану штету не одговарају чланови који су гласали против одлуке или су се уздржали 
од гласања. 

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Извршног одбора или Скупштине ФС Града 
Новог Сада. 
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XIII ФИНАНСИРАЊЕ ФС ГРАДА НОВОГ САДА 

Члан 83. 

Финансирање ФС Града Новог Сада врши се на основу годишњег финансијског плана који доноси 
Скупштина и којим се утврђују и распоређују средства за финансирање задатака и послова ФС Града 
Новог Сада. 

Финансијским планом предвиђају се средства за финансирање одређених програма ФС Града 
Новог Сада и средства за финансирање рада стручне службе. 

Одлуком о усвајању финансијског плана из става 1. овог члана, утврђује се и одређује намена и 
начини коришћења средстава. 

Извори средстава из којих се финансира ФС Града Новог Сада су: 

 приходи од чланарина, 

 приходи од регистрације клубова и играча, 

 приходи од брисовница, 

 приходи од такси, 

 приходи од новчаних казни, 

 приходи од котизација, 

 приходи од издавања лиценци, дозвола и сертификата, 

 приходи од услуга техничке подршке у тренажно-такмичарском процесу, 

 приходи од семинара, 

 приходи од услуга која стручна служба пружа организацијама, клубовима и трећим лицима, 

 приходи од дотација из буџета, 

 приходи од поклона, донација и субвенција, 

 приходи од накнада за програмске активности ФС Града Новог Сада, 

 приходи од посебних доприноса које одреди Скупштина (ако се за то укаже прилика), 

 приходи од обављања привредне (ванфудбалске) делатности, 

 приходи од оглашавања, рекламирања и маркетинга, 

 други приходи. 

ФС Града Новог Сада може стицати приходе и од обављања других делатности (организовање 
приредби и манифестација, оглашавање и рекламирање, маркетинг, информисање, издаваштво, 
угоститељство, туризам, организовање игара на срећу, организовање обука и курсева и друге 
делетности), када је то допуштено законом који ту делатност уређује. 

Члан 84. 

ФС Града Новог Сада средства остварује из фудбалске и ванфудбалске делатности. 

Средства која ФС Града Новог Сада остварује из ванфудбалске делатности односе се на приходе 
од регистрованих делатности ФС Града Новог Сада привредног и ванпривредног карактера. 

Материјално-финансијско пословање ФС Града Новог Сада уређује се посебним општим актом ФС 
Града Новог Сада. 

ФС Града Новог Сада доноси завршни рачун, који се састоји од биланса стања и биланса успеха за 
сваку календарску годину. 
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XIV ПРЕСТАНАК РАДА ФС ГРАДА НОВОГ САДА 

Члан 85. 

ФС Града Новог Сада престаје са радом на основу одлуке Скупштине ФС Града Новог Сада. 

Захтев Скупштини за престанак рада ФС Града Новог Сада може поднети најмање две трећине од 
укупног броја делегата Скупштине. Овај захтев разматра и одлуку доноси Ванредна Скупштина ФС 
Града Новог Сада на седници на коме је овај захтев једина тачка дневног реда. 

О доношењу одлуке о престанку рада ФС Града Новог Сада обавештава се надлежни 
регистрациони орган ради брисања из регистра. 

У случају престанка рада имовина, права и обавезе преносе се на чланове ФС Града Новог Сада 
или на друге субјекте у складу са законом, што се утврђује одлуком Скупштине о престанку рада ФС 
Града Новог Сада. 

XV СПОРОВИ 

Члан 86. 

ФС Града Новог Сада на националном нивоу признаје надлежност Већа за решавање спорова ФСС 
и прихвата могућност да против одлука Већа за решавање спорова ФСС поднесе тужбу Спортском 
арбитражном суду (ЦАС) са седиштем у Лозани (Швајцарска). 

Веће за решавање спорова ФСС је независно правно тело на националном нивоу које делује 
уместо редовног суда. 

ФСС је надлежан за решавање спорова у националним оквирима, односно спорова између страна 
које припадају ФСС или су придружени ФСС-у.ФИФА и/или УЕФА су надлежне за решавање 
међународних спорова, односно спорова између страна које припадају различитим савезима и/или 
конфедерацијама у складу са одговарајућим правилима. 

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 87. 

Сви чланови ФС Града Новог Сада (савези, клубови, стручне-струковне организације) обавезни су 
да ускладе своје Статуте и општа акта са овим Статутом у року одређеном чланом 98. Статута ФСС. 

Члан 88. 

Обавезујућа тумачења појединих одредби овог Статута даје Скупштина ФС Града Новог Сада. 

Члан 89. 

У случају да надлежни државни органи у поступку регистрације захтевају измену појединих 
одредби овог Статута из формалних разлога, овим Статутом се утврђује да је Извршни одбор овлашћен 
да одлучи о одговарајућим изменама и допунама Статута у складу са тим захтевом. 

Одлуке Извршног одбора из става 1. овог члана Статута, биће верификоване гласањем на првој 
наредној седници Скупштине. 
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Члан 90. 

До окончања изборног поступка који ће бити спроведен у складу са одредбама овог Статута, сви 
статутарни органи и тела ФС Града Новог Сада који се налазе у актуелном мандату настављају са радом. 
Даном избора нових органа и тела у складу са одредбама овог Статута престаће мандат члановима 
статутарних органа и тела који су изабрани у складу са одредбама претходног Статута.  

Нови органи и тела ФС Града Новог Сада бирају се на период од 4 (четири) године почев од датума 
њиховог избора или именовања. 

Члан 91. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут од дана 10. 03. 2017. године. 

Члан 92. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичном веб-сајту ФС Града Новог 
Сада (https://fsgns.rs/). 

 

  Председник ФС Града Новог Сада 

 М.П.  

  (Новак Кострешевић) 
 


