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На основу члана 55, став 3.тачка 1. и  члана  181 став 1. Закона о спорту («Службени 
гласник Републике Србије», број 10/2016) и члана 33. Статута Фудбалског савеза 
борког округа, Скупштина ФСБО је  дана 03.03.2017. године усвојила: 

 

 

С Т А Т У Т 
              ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БОРСКОГ ОКРУГА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Фудбалски савез Борског округа је добровољно, невладино и непрофитно удружење у 
области фудбалског спорта на територији Борског округа. 

Фудбалски савез Борског округа (у даљем тексту: Савез) је савез, који своје активности 
обавља у оквиру јединственог система фудбалског спорта у складу са законом и другим 
прописима Републике Србијe који уређују област спорта и спортским правилима надлежног 
међународног и националног фудбалског савеза. 

Члан 2. 

Савез је основан 05.12.1992.године у Бору  

1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ САВЕЗА 

Члан 3. 

Назив Савеза је: Фудбалски савез Борског округа 

Скраћени назив Савеза је:ФС БО 

Седиште Савеза je у Бору, улица Пензионерска 2/2. 

2. ПРАВНИ СТАТУС 

Члан 4. 

Савез је правно лице са статусом удружења, са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом и овим Статутом.  

Савез за преузете обавезе одговара целокупном својом имовином у складу са законом.  

3. ПОДРУЧЈЕ АКТИВНОСТИ 

Члан 5. 

Савез обавља активности на остваривању статутарних циљева на територији општине 
Борског округа. Чланови Савеза могу у циљу извршавања својих статутарних циљева 
учествовати у спортским активностима и такмичењима у организацији надлежног 
међународног и националног фудбалског савеза, на целој територији Републике Србије и на 
међународном плану. 
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4. ПЕЧАТ И ЗАШТИТНИ ЗНАК 

Члан 6. 

Савез има печат округлог облика са текстом на српском језику исписан ћириличним 
писмом назив и седиште савеза.Савез има штамбиљ на коме је уписан текст: 
Фудбалски савез Борског округа, остављено место за упис броја и датума (текст 
исписан ћириличним писмом).Амблем савеза је  овалног облика, са издуженим 
доњим делом, лоптом у средини црно – беле боје и скраћеним ћириличним називом 
савеза у горњем делу.Застава савеза  је црвене боје, са знаком савеза у горњем 
левом углу. 

5. ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 7. 

Рад Савеза је јаван, у складу са законом и овим Статутом.  

Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа Савеза, објављивањем одлука 
органа Савеза и благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова Савеза о 
активностима Савеза.Савез може имати своје  штампано и/или електронско гласило, чији 
садржај и назив утврђује председник Савеза. 

Члан 8. 

Органи и тела Савеза могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се 
разматрају документа или подаци поверљиве природе.   

Члан 9. 

Сви општи  и појединачни акти Савеза су доступни свим члановима.Сваки члан Савеза има 
право да добије примерак Статута и осталих општих аката Савеза без доказивања правног 
интереса. 

Члан 10. 

За давање података о раду Савеза овлашћени су председник и генерални секретар Савеза 
или представник Савеза кога они овласте. 

Представник  Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је 
за њихову тачност. 

6. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Члан 11. 

Савез представљају и заступају председник и генерални секретар Савеза. 

Одлуком Скупштине могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању 
Савеза, у границама датих овлашћења. 
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7. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Члан 12. 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Савеза и 
чланова Савеза, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у 
складу са законом. 

Одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којима се утврђује или ствара 
дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се 
врши дискриминација – ништава су. 

У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 

8. ПОЛОЖАЈ У СИСТЕМУ СПОРТА 

 ПОЛОЖАЈ САВЕЗА 

Члан 13. 

Савез је основни територијални фудбалски савез и највиши облик удруживања у 
фудбалском спорту у Борском округу. 

Савез је, с обзиром на  свој спортски и друштвени положај, чланство у надлежном 
националном и  регионалном  фудбалском савезу, носилац програма развоја фудбалског 
спорта  у Борском округу у складу са законом и другим прописима. 

У  складу са својим положајем, Савез ће се у свом раду руководити потребом развоја 
фудбалског спорта у Боруском округу, водећа рачуна о његовом равномерном развоју на 
територији коју покрива. 

 ПОЛОЖАЈ У СИСТЕМУ ФУДБАЛСКОГ СПОРТА 

Члан 14. 

Савез је део јединственог система фудбалског спорта у Републици Србији, који организује и 
њиме руководи Фудбалски савез Србије (у даљем тексту: ФСС) као надлежни национални 
грански спортски савез чијим се програмима остварују општи интереси у спорту и интереси 
развоја фудбалског спорта. 

Савез испуњава услове за рад утврђене прописима ФСС о броју и својствима чланова 
Савеза, одговарајућим стручно-струковним организацијама судија и тренера, организацији 
такмичења за територију града, као и остале просторне, техничке и кадровске услове.  

Члан 15. 

Савез је, у складу са територијалном организацијом фудбалске организације, члан 
Фудбалског савеза региона источне Србије и Фудбалског савеза Србије. Чланови Савеза, у 
јединственом систему фудбалског спорта,  своја права остварују преко Савеза, а преко 
представника Савеза у ширим територијалним фудбалским савезима,  учествују у 
одлучивању о питањима битним за фудбалски спорт у Бору и Републици Србији. 

Члан 16. 

Организација и рад Савеза уређује се овим Статутом  који је усклађен са статутима ФСС и 
ОФС Бор, Савез и сви његови чланови безусловно прихватају  и примењују права и обавезе 
која проистичу из општих и појединачних аката која доносе: 
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- надлежна међународна удружења у области фудбалског спорта (ФИФА, УЕФА, 
ИФАБ); 

- Фудбалски савез Србије, његови органи и друге организације којима је поверио 
послове из своје надлежности; 

- територијални фудбалски савези чији је Савез члан; 
- међународни арбитражни суд; 
- Арбитажни суд ФСС; 

- државни органи Републике Србије. 

Ови акти се примењују без обзира да ли су и на који начин су унети у општа акта Савеза или 
његових чланова. 

У случају супротности  аката територијалних фудбалских савеза чији је Савез члан и ФСС, 
непосредно ће се примењивати акти ФСС. За тумачење и примену међународних аката 
искључиво је надлежан ФСС. 

Савез о појединим питањима, која нису регулисана актима из става 1. или их ти акти на то 
упућују, самостално одлучује. 

Савез поједине послове обавља, у оквирима овлашћења пренетих од стране савеза у који је 
удружен, као поверене послове. 

СТРУЧНЕ-СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САВЕЗА 

Члан 17. 

Савез у складу са статутом и другим општим актима ФСС и ФС Бор има посебне  стручно – 
струковне фудбалске организације у које се удружују фудбалски стручњаци и стручњаци у 
фудбалу ради уређивања стручних питања и остваривања права од заједничког интереса на 
територији града Крагујевца. 

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 немају својство правног лица, а послове из своје 
надлежности врше у име и за рачун Савеза. 

Организација и функционисање стручних-струковних фудбалских организација регулишу се 
њиховим сопственим актима, који морају бити у складу са законодавством Србије, статутима, 
правилницима и директивама и одлукама које доноси Савез, ОФС Бор, ФСС, УЕФА и ФИФА.  

Стручна-струковна фудбалска организација  Савеза бира своје представнике у стучно-
струковним  организацијама фудбалских савеза у које је Савез удружен. 

 ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 

Члан 18. 

Савез може основати са другим спортским удружењима одговарајући савез или се учланити 
у постојећа удружења ако је то од значаја за остваривање циљева Савеза и није у 
супротности са актим ФСС и положајем Савеза у ситему фудбалског спорта. 

О удруживању Савеза у друга удружења одлучује Скупштина Савеза.  
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II ЦИЉЕВИ САВЕЗА 

Члан 19. 

Циљеви Савеза одређени су општим интересом развоја фудбалског спорта, потребама 
удружених чланова и положајем Савеза у систему спорта.   

Основни  циљ Савеза је  унапређење, развој и подршка фудбалском спорту на територији 
града Крагујевца кроз усклађене активности Савеза и његових чланова. 

1. АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ ИСПУЊАВАЈУ ЦИЉЕВИ САВЕЗА 

Члан 20. 

Савез свој циљ остварује кроз следеће активности: 

1. планирање, уређење и организовање фудбалских такмичења у фудбалу 
2. организује учешће фудбалске репрезентације Борског округа на такмичењима у 

земљи и иностранству у оквиру програма ФСС; 
3. представљање и репрезентовање заједничких потреба и интереса својих чланова у 

регионалном фудбалском савезу  
4. представљање и репрезентовање потреба фудбалског спорта у органима јединице 

локалне самоуправе и  градском спортском савезу; 
5. сарадњу са другим организацијама у области фудбалског спорта на тертиторији 

Србије 
6. стварања услова за постизање врхунских спортских резултата;  
7. стручно усавршавање својих чланова преко одговарајућих спортских стручњака; 
8. пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада; 
9. организовање стручног оспособљавања и усавршавање стручних кадрова у фудбалу; 
10. подстицање бављења фудбалским спортом, посебно деце и омладине; 
11. подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне 

спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу фудбалског спорта; 
12. усклађивање активности чланова Савеза, заштиту и поштовање њихових интереса и 

решавање њихобих спорова; 
13. обезбеђивање безусловног поштовања и заштите статута, правилника, смерница и 

одлука ФИФА, УЕФА, ФСС и територијалних фудбалских савеза којих је Савез члан, 
као и правила игре и да обезбеђује да их поштују и њени чланови; 

14. предлагање програма чланова Савеза за финансирање из јавних и нејавних извора 
прихода; 

15. усвајање и примену мера у борби против недозвољеног и штетног понашања у 
фудбалском спорту, посебно дискриминације, насиља, недоличног понашања и 
допинга; 

16. издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација од значаја 
за развој фудбала у Борском округу. 

17. остваривање међународне спортске сарадње; 
18. популаризацију фудбала у Боруском округу, посебно образовним институцијама и 

другим  организацијама  на својој територији; 
19. друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Савеза. 

Савез у остваривању својих циљева и задатака, у оквиру смерница ФСС,  самостално 
уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја 
фудбалског спорта  на својој територији.  

Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим плановима и програмима 
које доносе надлежни органи Савеза у складу са овим Статутом. 
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2. ОСНИВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 

Члан 21. 

Савез може основати привредно друштво или друго правно лице, у земљи и иностранству, 
самостално или другим правним или физичким лицима, ради постизања циљева и задатака 
предвиђених Статутом или обезбеђивања средстава за постизање истих, у складу са 
законом. 

Савез као оснивач користи целокупну остварену нето добит  или део добити у висини удела, 
тог основаног правног лица за остваривање својих спортских циљева утврђених статутом.  

III ЧЛАНОВИ САВЕЗА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 22. 

Чланови Савеза су: четири општинска савеза и то: општински фудбалски савези Бора, 
Неготина, Кладова и Мајданпека, сви фудбалски клубови-чланови ФСБО, који се такмиче од 
општинских лига до супер лиге, футсал клубови, клубови женског фудбала и њихова 
удружења, као и стручно-струковне организације фудбалских тренера и судија. Сви чланови  
имају права и обавезе утврђене овим Статутом, законом и националним и међународним 
спортским правилима и прописима.Учлањењем у Савез чланови прихватају права, обавезе  
и одговорности уређене овим Статутом и статутима савеза чији је Савез члан.Савез води 
књигу чланова у коју се уписују подаци о праву управљања и сви подаци битни за чланство. 

Члан 23. 

Савез, као основни територијални савез фудбалског спорта, који је надлежан за пријем 
чланова у јединствени систем фудбалског спорта и који има доминантан положај у 
фудбалском спорту на територији општине Бор; дужан је  да прими у чланство фудбалске 
клубове  са територије Бора који испуњавају услове одређене Статутом Савеза за пријем у 
чланство. 

1. КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНОВА 

Члан 24. 

Савез има редовне и почасне чланове. 

Редовни чланови савеза су фудбалски клубови (у даљем тексту: Клуб) који испуњавају 
услове за редовно чланство, независно од облика организовања (удружења, привредна 
друштва).  

Почасни чланови су правна и физичка лица која Скупштина Савеза бира на основу 
доприноса развоју фудбалског спорта. 

Чланови савеза исте категорије су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Савезу. 

 ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ 

Члан 25. 

Клуб је, у складу са прописима ФСС, основно правно лице које организује и учествује у 
фудбалском такмичењу у оквиру Савеза.  

Сваки Клуб са територије Борског округа мора бити регистрован члан Савеза и има право да 
учествује на такмичењима у организацији Савеза уколико испуњава услове за такмичење. 
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Организација и функционисање Клуба регулисани су његовим статутом и правилницима и 
одлукама, који морају бити у складу са законодавством Србије и статутима, правилницима, 
одредбама и одлукама које доноси Савез, ФСС, УЕФА и ФИФА.  

Члан 26. 

Клуб је она спортска организација чија најмање једна селекција стално учествује у редовном 
фудбалском такмичењу које организује  ФСБО, ФС РИС или ФСС 

Школе фудбала, регистроване у складу са законом, сматрају се фудбалском организацијом у 
смислу одредби овог Статута уколико раде у оквиру Клуба или имају најмање једну  
селекцију млађих категорија укључену у редовно такмичење.  

Права и обавезе Клубова као редовних чланова се разликују на основу доприноса у 
остваривању циљева Савез.  

Члан 27. 

Клуб је у обављању фудбалске активности обавезан да обезбеди услове за безбедно 
бављење фудбалера фудбалским активностима и фудбалских стручњака за вођење 
стручних фудбалских активности.  

 СТРУЧНЕ - СТРУКОВНЕ ФУДБАЛСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 28. 

Стручне – струковне организације фудбалских судија и  фудбалских тренера као огранци 
Савеза имају права и обавезе редовних чланова у погледу рада и одлучивања у Савезу, у 
складу са правилима ФСС. Учлањивање чланова тих организација врши се на основу 
посебних услова и поступка прописаних општим акатима којима се уређује њихов рад и 

организација. 

2. УСЛОВИ  ЗА ЧЛАНСТВО 

Члан 29. 

Клуб може постати редован члан Савеза ако:  

1. је регистрован у складу са законом; 
2. статутарни циљеви Клуба одговарају циљевима Савеза; 
3. у  свом чланству има спортисте најмање у  једној узрасној категорији;  
4. у свакој узрасној категорији има најмање 25 регистрованих спортиста такмичара; 
5. најмање једну  селекцију сениорску екипу или млађих категорија  укључену у редовно 

такмичење; 
6. има најмање једног спортског стручњака – тренера који испуњава услове за бављење 

стручним радом и има лиценцу издату од надлежног органа; 
7. потпише приступницу; 
8. уз приступницу достави: 

 статут усаглашен са Статутом Савеза и Статутом ФСС; 

 решење у упису у Регистар (спортских удружења или привредних друштава); 

 одлуку о лицу овлашћеном за заступање и представљање Клуба; 

 одлуку о удруживању донету од стране скупштине Клуба; 

 копију оснивачког акта и записника са последње скупштине; 

 списак чланова Клуба. 

 изјаву да ће се увек придржавати Статута, правилника, директива и одлука 
савеза, ФСРИС, ФСС, УЕФА, ФИФА и законске регулативе у области спорта у 
Републици Србији, важећих правила игре које издају ИФАБ и важећих правила 
игре за Футсал која издаје Извршни комитет ФИФА, да прихвата надлежност 
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Арбитражни спортског суда (ЦАС) у Лозани, како је прецизирано у статутима 
ФИФА и УЕФА за  интернационалне спорове, као и Арбитражни суд ФСС, да ће 
играти све званичне утакмице као домаћин на територији ФСС, да правна 
структура подносиоца гарантује да он може доносити одлуке независно од 
било каквих утицаја трећих лица и да ће преузимати организовање или 
учествовати у међународним пријатељским утакмицама само уз претходну 
сагласност ФСС; 

9. уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Извршног одбора Савеза. 

Члан 30. 

Почасни чланови су физичка лица која су одлуком Скупштине Савеза примљена у чланство, 
а која имају заслуге за рад Савеза или чије чланство у Савезу је од интереса за остваривање 
циљева Савеза. 

Члан 31. 

Сваки спортиста такмичар или службено лице фудбалског клуба, фудбалски стручњаци и 
стручњаци у фудбалу,  морају бити исправно регистровани као појединци код Савеза у 
складу са одговарајућим правилницима о регистрацији и исти морају писменом изјавом 
прихватити правила ФСБО, ФС РИС, ФСС, УЕФА и ФИФА.  

3. НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА 

Члан 32. 

Захтев за пријем у чланство Савеза подноси се у писменој форми Извршном одбору Савеза 
уз достављање доказа о испуњењу услова за чланство. 

Члан 33. 

О пријему у чланство Савеза одлучује Извршни одбор Савеза на првој седници након 
достављања захтева за пријем у чланство. Одлуку о пријему у чланство Извршни одбор 
доноси већином од укупног броја чланова. 

Члан 34. 

Извршни одбор може одбити захтев за пријем у чланство уколико подносилац захтева не 
испуњава услове за чланство или не достави доказе о испуњавању истих.   

Члан 35. 

У случају да је прихваћен захтев за пријем у чланство, подносилац захтева је дужан да 
уплати Савезу  уписнину одређену одлуком Извршног одбора Савеза и годишњу чланарину, 
у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да 
је одустао од чланства у Савезу. Права и обавезе члана Савеза, у складу са категоријом 
чланства, почињу се остваривати од дана уплате уписнине и чланарине. 

Одлука о пријему чланова у Савез објављује се у Службеном листу ФСС "Фудбал". 

4. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

Члан 36. 

Члан има право да у складу са Статутом и категоријом чланства: 

1. покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Савеза; 
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2. користи стручну и другу помоћ, подршку и услуге Савеза, у мери која не штети 
интересима других чланова Савеза; 

3. остварује увид у рад Савеза и њених органа; 
4. учествује у такмичењима и свим другим активностима Савеза; 
5. учествује у раду Скупштине Савеза и појединим облицима организовања и рада 

Савеза, а ако има статус редовног члана и да има свог представника у Скупштини 
Савеза и да учествује у одлучивању Скупштине (место у Скупштини и право гласа); 

6. да непосредно или преко својих представника у органима Савеза  даје предлоге за 
доношење одлука, даје мишљење на предлог одлука органа Савеза или других 
чланова; 

7. учествује у утврђивању плана и програма рада Савеза; 
8. уколико је редован члан, бира и да буде биран у органе управљања; 
9. добије информације потребне за остваривање чланских права. 

Члан је дужан да: 

1. својим радом и активностима доприноси остваривању циљева и задатака Савеза; 
2. да сарађује са другим члановима Савеза и у односима са њима поштује спортске и 

етичке принципе; 
3. да учествује у активностима Савеза; 
4. да редовно измирује своје финансијске обавезе према Савезу; 
5. да доставља Савезу све информације и податке које су потребни за обављање 

законом и овим Статутом предвиђених послова и задатака; 
6. да поштује све опште акте Савеза, ФСБО, ФСРИС, ФСС, УЕФА и ФИФА;  
7. извршава све пуноважно донете одлуке и закључке органа Савеза и савеза у које је 

Савез удружен; 
8. да чува углед Савеза; 
9. да учествује у обезбеђивању средстава за рад Савеза; 
10. да без одлагања (а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно 

доношења одлуке) обавести Савез о изменама свог статута и избору лица 
овлашћеног за заступање. 

11. да испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом и другим општим актима 
Савеза; 

5. НАЧИН УЧЕСТВОВАЊА У РАДУ И ОДЛУЧИВАЊУ 

Члан 37. 

Члан учествује у раду Савеза и одлучивању органа Савеза преко својих представника.  

Чланпви Савеза за свпје представнике у пргане савеза мпгу бирати самп пна лица кпја 
испуоавају услпве прпписане Закпнпм п сппрту РС. 

6. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

Члан 38. 

Чланство у Савезу престаје престанком рада, иступањем или искључењем. 

Члан 39. 

Престанак рада члана Савеза се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је члан 
брисан из одговарајућег регистра. 

Члан 40. 

Иступање из Савеза могуће је само на основу одлуке Скупштине члана. Одлука о иступању 
члана који се такмичи у редовним такмичењима мора бити достављена Извршном одбору 
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Савеза најмање шест месеци пре краја такмичарске године. Одлука о иступању која је 
достављена благовремено, ступа на снагу истеком такмичарске године, а неблаговремена 
истеком наредне такмичарске године. 

Члан 41. 

Искључење члана Савеза могуће је ако: 

1. својим активностима штети угледу Савеза; 
2. грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза; 
3. својим поступцима грубо или поновљено крши Статут Савеза; 
4. организује или покуша да организује манифестације и такмичења мимо важећих 

правила ФСС и међународних фудбалских савеза; 
5. не учествује у активностима савеза; 
6. престане да испуњава услове за пријем у чланство. 

Сваки члан Савеза може поднети предлог за искључење из чланства Савеза. 

Члан 42. 

Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор Савеза већином од укупног броја чланова и 
писмено је саопштава члану Савеза.   

Уколико је предлог за искључење захтевао члан Савеза, Извршни одбор је дужан да у року 
од 30 дана од пријема предлога  подносиоцу достави одлуку о захтеву која мора бити 
образложена. 

Без обзира да ли  је поступак за искључење члана започет на иницијативу Извршног одбора 
или прихватањем захтева члана Савеза, пре доношења одлуке о искључењу Извршни одбор 
је обавезан да остави члану Савеза рок од петнаест дана  да се изјасни о приговорима на 
његов рад. Одлука о искључењу мора бити образложена.  

Члан 43. 

Против одлуке о искључењу или одбијању предлога за искључење, члан Савеза може 
поднети жалбу на првој наредној седници Скупштине Савеза, у року од месец дана од дана 
пријема одлуке о искључењу. Одлука Скупштине је коначна. 

До доношења коначне одлуке Скупштине Савеза, права члана Савеза који је искључен су 
суспендована, с тим да има право да усмено образложи своју жалбу на Скупштини Савеза. 

Члан 44. 

Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и 
не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог рока 
аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу. 

Извршни одбор може, бивше чланове који су искључени из чланства из разлога наведених у 
ставу 1, поново примити уколико су измирили све заостале чланарине. 

Члан 45. 

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Савеза на 
измирење заосталих финансијских обавеза Клуба. 

Уколико клуб иступи из Савеза нема право на повраћај новчаних и осталих средстава које је 
унео у Савез, по било ком основу.  



 
 

- 11 - 

Члан 46. 

Престанком својства члана Савеза престају сва права везана  за чланство у Савезу,  ОФС 
Бор  и ФСС и право организовања такмичења под њиховом  надлежношћу. 

Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у органима и 
радним телима Савеза. 

Одлука о престанку чланства објављује се у Службеном листу ФСС ,,Фудбал''. 

7. ЕВИДЕНЦИЈЕ ЧЛАНОВА САВЕЗА 

Члан 47. 

Чланови Савеза воде евиденције својих чланова, одлука органа, спортских објеката, 
категорисаних спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, у складу са законом. 

Чланови Савеза су дужни да упишу у Регистар спортских удружења, друштава и савеза све 
промене које су предмет регистрације, као и у матичне евиденције које води министарство 
надлежно за послове спорта  или организације којима повере тај посао. 

8. СТАТУС СПОРТИСТА 

Члан 48. 

Спортисти, чланови Савеза могу да се бави фудбалским спортом  аматерски или 
професионално. 

Професионални спортиста је лице које се бави фудбалским активностима у виду занимања.  

Члан 49. 

Клуб, члан Савеза и спортиста такмичар обавезно закључују, у складу са законом, уговор 
којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности. 

Члан 50. 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација спортиста у обављању 
спортских активности, с обзиром на неко лично својство, пол, статус, опредељење или 
уверење.  

Дискриминацијом се не сматра прављење разлике, односно стављање спортисте у 
неповољнији положај у односу на друге спортисте, која се темељи на самој природи или 
стварним и одлучујућим условима обављања одређене спортске активности. 

Члан 51. 

Спортисти који су били чланови Клуба коме је престало својство члана Савеза могу се 
учланити, односно закључити уговор са другим клубом, на начин и под условима утврђеним 
општим актом ФСС.  

Искључење клуба из чланства не утиче на право и обавезу спортиста да учествују у 
активностима националне репрезентације. 

Члан 52. 

Спортисти који нема пуноважно закључен уговор са одређеним Клубом не може бити 
ускраћено право на прелазак у други клуб и наступање за њега на спортским такмичењима у 
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својству спортисте, уз плаћање накнаде, предвиђене општим актом ФСС, клубу  из кога 
одлази од стране клуба у који прелази.  

У случају споразумног раскида уговора између спортисте и Клуба, спор између клуба из кога 
одлази и клуба у који прелази, о износу и плаћању уговорене накнаде, не сме утицати на 
спортске активности спортисте и право наступа за репрезентацију и клуб у који прешао. 

 РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТИСТА И СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

Сваки спортиста такмичар и службено лице члан Савеза морају бити регистровани код 
Савеза у складу са правилима ФСС. 

Сваки спортиста и службено лице, приликом регистрације, морају приложити важећи уговор 
са чланом Савеза и потписати писмену изјаву да прихватају правила ФСС. 

Посао регистрације спортиста и службених лица,  Савез обавља као поверени посао. 

9. СТРУЧНИ РАД 

Члан 53. 

Стручни рад са спортистима у Савезу и код чланова Савеза могу да обављају искључиво 
лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са законом и подзаконским актима 
(спортски стручњаци и стручњаци у спорту). 

Спортски стручњаци у фудбалу,  са подручја деловања Савеза, су обавезни да се учлане и 
региструју у одговарајућу стручно – струковну организацију Савеза у складу са правилима о 
регистрацији ФСС. 

Стручна-струковна фудбалска организација  Савеза стара се о селекцији и обуци стручњака 
из своје области у складу са циљевима Савеза и ФСС и бира своје представнике у стучно-
струковним  организацијама фудбалских савеза у које је Савез удружен. 

Обука тих стручњака везано за учешће у активностима на територији Србије је у искључивој 
надлежности ФСС или организација које ФСС овласти.  

10. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

Члан 54. 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима фудбалског спорта и медицинском 
и спортском етиком. 

Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.  

Под допингом се подразумева свака активност утврђена законом. 

Сви спортисти и други чланови Савеза су обавезни да се подвргну допинг контроли и да 
поштују обавезе из закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила ФСС. 

На такмичењима у надлежности Савеза могу да учествују само лица која су сагласна са 
спровођењем анти-допинг контроле. За кршење анти-допинг  правила, одговорном лицу се 
изричу одговарајуће казне, у складу са законом и општим актима Савеза и ФСС. 

11. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

Члан 55. 

За изузетно залагање у остваривању циљева и задатака Савеза, као и за постигнуте 
спортске резултате, Савез може, одлуком Извршног одбора на предлог члана Савеза, своје 
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чланове похвалити и наградити. Похвале могу бити у виду признања, диплома, плакета и 
слично. Новчане награде могу се доделити у складу са законским прописима. 

12. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

Члан 56. 

Чланови Савеза и лица која су учлањена у чланове Савеза, која намерно или са грубом 
непажњом  поступе супротно Статуту и другим општим актима Савеза, одлукама органа или 
овлашћених лица Савеза или ФСС, или повреде углед Савеза или фудбалског спорта, могу 
бити кажњени изрицањем дисциплинских мера. 

Члану Савеза могу се изрећи дисциплинске мере у складу са општим актима Савеза, с тим 
да му не може бити изречена казна за дисциплински прекршај за који није крив и који пре 
него што је учињен није био општим актом Савеза утврђен као дисциплински прекршај и за 
који није била прописана казна, ако законом није друкчије одређено. 

Ниједан члан Савеза не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне 
последице због коришћења својих права утврђених законом и општим актима Савеза.  

Члан 57. 

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

Члановима  Савеза и лицима учлањеним у чланове савеза могу се изрећи следеће 
дисциплинске мере: 

Клубовима и органицијама члановима: 

1. опомена; 
2. новчана казна; 
3. поништење резултата и утакмице; 
4. поновно одигравање утакмице; 
5. одузимање бодова;  
6. регистровање утакмице због изостанка;  
7. одигравање утакмица без присуства публике;  
8. одлука о суспензији терена (стадиона);  
9. одлука да се утакмица игра на другом терену (стадиону);  
10. дисквалификација из текућег такмичења, или искључење из будућих такмичења; 
11. одузимање награде; 
12. забрана трансфера;  
13. искључење из чланства у Савезу;  
14. друге мере утврђене општим актима Савеза.  

За спортисте, службена лица и чланове органа члана савеза  и Савеза: 

1. опомена; 
2. новчаном казном; 
3. забраном наступа на такмичењима и манифестацијама; 
4. забраном обављања дужности у фудбалском спорту; 
5. искључењем из Савеза; 
6. друге мере утврђене општим актима Савеза.  

Члан 58. 

Члан Савеза има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и 
са што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о 
одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и 
образложену одлуку и жалбу 
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Дисциплински поступак против члана се неће водити или ће се прекинути, без обзира у којој 
се фази налази,  ако је поводом дисциплинске одговорности члана Савеза покренут поступак 
од стране ФСБО, ФСРИС или ФСС. Одлуке дисциплинских органа ових савеза, органи 
Савеза извршавају као сопствене одлуке.  

Извршни одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 
дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.  

IV ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА 

Члан 59. 

Савез је организатор фудбалских такмичења из своје надлежности, суорганизатор или 
покровитељ фудбалских такмичења, на територији  општине Бор 

Клубови, спортисти и друга лица са територије борског округа који нису чланови Савеза не 
могу учествовати на такмичењима у организацији или под покровитељством Савеза и не 
могу бити чланови фудбалске репрезентације Борског округа. 

Спортисти и службена лица фудбалских клубова која нису регистрована у складу са овим 
Статутом и правилима ФСС не могу учествовати на такмичењима у организацији и под 
покровитељством Савеза. 

Клубови и спортисти који учествују на такмичењима у организацији Савеза морају да  
испуњавају све услове утврђене законом и правилима ФСС, а посебно услове који се односе 
на општу и посебну здравствену способност спортиста. 

Члан 60. 

Чланови Савеза могу организовати фудбалска такмичења на подручју деловања само уз 
сагласност Извршног одбора Савеза.  

Савез утврђује правила и услове за организовање фудбалских спортских такмичења и 
манифестација на територији Борског округа, као и услове за учествовање на истим. 

Члан 61. 

Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно одржавање, и при 
организовању предузме мере прописане законом, правилима Савеза и правилима ФСС. 

Фудбалско такмичење на територији Борског округа може да се организује уколико 
организатор испуњава услове предвиђене правилима Савеза и ФСС у погледу спортских 
објеката, односно простора, опреме, стручних и других радника. 

Члан 62. 

У складу са својим циљевима, Савез активно учествује у планирању и организовању 
школских фудбалских такмичења, на територији Бора  

Савез може помоћи у организовању фудбалских активности организација и грађана који нису 
чланови Савеза када то доприноси развоју и омасовљењу фудбалског спорта. 
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V УПРАВЉАЊЕ САВЕЗОМ 

1. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

Члан 63. 

Савезом управљају њени чланови преко својих представника у органима Савеза и облицима 
организовања у Савезу. 

Сви чланови органа Савеза или тела које органи образују ће се придржавати етичког кодекса 
ФИФА и ФСС у вршењу њихових функција. 

Сви органи, чланови органа и тела Савеза бирају се на мандатни период од 4 (четири) 
године и могу бити поново бирани. 

Сви органи, чланови органа и тела органа Савеза којима је престао мандат пре истека 
периода на који су бирани, мењају се у поступку који важи за њихов избор и то на период до 
краја мандата органа односно члана органа и тела кога замењују. 

Члан органа или тела Савеза су дужни да у свом раду и одлучивању уважавају интересе 
Савеза у целини. 

Гласање преко пуномоћника у органу или телу Савеза није дозвољено.  

 УСЛОВИ ЗА ЧЛАНСТВО У ОРГАНИМА САВЕЗА 

Члан 64. 

 

У органе Савеза може да буде биран представник члана Савеза који кумулативно испуњава 
следеће услове: 

1. да је члан ФС БО 
2. да је држављанин Републике Србије; 
3. да је пунолетан и пословно способан;  
4. да је активан у фудбалској организацији и да је њен члан;  
5. да није суспендован или искључен из ФСС или једног од његових чланова;  
6. да није осуђен за кривична дела која су законом одређена као сметња за чланство у 

органима, док трају правне последице осуде. 

Пре започињања функције члан органа или тела  мора доставити стручној служби писмену 
изјаву: 

 да ће се придржавати и поштовати статуте, правилнике, директиве и одлуке ФСБО, 
ФСРИС, ФСС, УЕФА и ФИФА;  

 да ће поштовати правила игре које издаје ИФАБ и правила игре Футсала, као и Етички 
кодекс ФИФА и ФСС;  

 да ће радити у најбољем интересу Савеза и да ће орган чији је члан обавестити да се 
налази, или да постоји опасност да се нађе у сукобу интереса; 

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

 да ће избегавати сваку дискриминацију на политичкој, етничкој, полној, религијској, 
расној, језичкој или било којој другој основи; 

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

 да ће признати искључиву надлежност Спортског арбитражног суда (ЦАС) у Лозани 
(Швајцарска) за међународне спорове без обраћања грађанским судовима.  

 да ће признати надлежност Арбитражног суда ФСС за спорове на националном нивоу; 
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Члан пргана или тела Савеза нема правп да пдлучује, пднпснп гласа на седници пргана Савеза када се 
пдлучује п оегпвпј пдгпвпрнпсти и/или разрешеоу, ппкретаоу сппра или пдустајаоу пд сппра прптив 
оега, акп се пдлучује п импвинским и другим питаоима кпја су ппвезана са оим или ппвезаним 
лицима, у складу са пдредбама Статута п забрани кпнкуренције и решаваоу сукпба интереса,  
пднпснп кад гпд ппстпји сумоа п ппстпјаоу личнпг интереса при пдлучиваоу. 

Члан 65. 

Органи Савеза су: 

1. Скупштина; 
2. Извршни одбор; 
3. Секретаријат; 
4. Председник и потпредседници; 
5. Надзорни одбор; 
6. Правна тела; 
7. Генерални секретар. 

У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, раније 
изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа. 

Одлуке органа Савеза уносе се у књигу одлука. 

2. СКУПШТИНА 

Члан 66. 

Скупштина је највиши орган Савеза.  

         Члан 67. 

Чланпви скупштине су представници редпвних чланпва Савеза и стручнп – струкпвне прганизације 
Савеза.Члан 67.Одлуку п расписиваоу избпра дпнпси Извршни пдбпр савеза. Скупштину чине 
претставници чланпва савеза на пснпву структуре и брпја утврђенпг пвим Статутпм: 

- Клубови супер и прве лиге дају по 3 претставника 

- Клубови српске лиге дају по 2 претставника 

- Клубови зонског степена такмичења дају по 1 претставника 

- Клубови окружне лиге дају по 1 претставника на два клуба 

- Клубови женског фудбала дају 1 претставника 

- Клубови малог фудбала (футсала), дају 1 претставника 

- Клубови Општинске лиге дају по једног члана на 4 клуба. 

- Стручне струковне организације тренера и судија дају по 4 претставника 

- Општински фудбалски савези дају по три претставника 

Члан 68. 

Члан Скупштине не може учествовати  у одлучивању Скупштине ако се констатује да је  
редовни члан који га је бирао престао да испуњава услове за редовно чланство . 
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Члан 69. 

Почасни чланови имају право на једног представника у Скупштини који учествује у раду 
Скупштине без права одлучивања. 

Члан 70. 

Мандат члану Скупштине престаје пре истека времена на које је изабран: 

1. ако поднесе оставку; 
2. ако буде опозван од стране члана или чланова Савеза који су га бирали; 
3. услед престанка рада члана Савеза кога представља. 

Уколико члан Скупштине Савеза поднесе оставку или буде опозван пре истека мандата, 
надлежни орган члана Савеза или организације Савеза ће изабрати другог члана. 

 

РЕДОВНА СКУПШТИНА 

Члан 71. 

Редовна седница Скупштине сазива се најмање једном годишње, по правилу до краја 
фебруара месеца,  од стране председника Савеза. 

Сваке четврте године, обавезно се сазива редовна изборна Скупштина на којој се обавезно 
бирају органи управљања у Савезу. 

Члан 72. 

Члановима Скупштине се шаље писмени позив за седницу Скупштине, са дневним редом, 
најмање 5 дана пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље препорученим 
писмом или електронском поштом на последњу познату поштанску адресу члана Савеза, а 
рок од 5 дана се рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу.  

Уз позив за седницу члану Скупштине се доставља информација која садржи списак свих 
чланова Скупштине са дневним редом Скупштине и пратећим материјалом. 

Члан 73. 

На Скупштину се поред чланова Скупштине  позивају и почасни чланови Савеза, чланови 
Извршног одбора, председник Надзорног одбора, генерални секретар Савеза, 
председавајући осталих тела савеза и остали гости које позове Извршни одбор.  

Члан 74. 

Чланови Скупштине могу дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим 
поднеском са образложењем, најкасније три дана пре одржавања Скупштине. 

Председник Савеза пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни дневни ред Скупштине и 
писмено га објављује. 

Члан 75. 

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују председник односно 
председавајући Скупштине, записничар и оверилац записника које одреди Скупштина. 
Оверилац записника има право да стави примедбе на нацрт записника у року од 30 дана од 
дана пријема писменог отправка записника. 
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Записник обавезно садржи: дан, време и место одржавања Скупштине, присутне чланове 
Скупштине и њихов укупан број, усвојен дневни ред, резултате гласања и избора, предлоге 
одлука и донете одлуке са именима предлагача. Записник се усваја на почетку прве наредне 
седнице Скупштине. 

Одлуке Скупштине се на основу записника писмено уобличавају и потписују од стране 
председника Савеза или председавајућег Скупштине, записничара и два оверача записника 
и достављају редовним и придруженим члановима Савеза и организацијама Савеза. 

Члан 76. 

Радом Скупштине руководи председник, а у случају спречености председника, један од 
потпредседника Савеза или најстарији члан Скупштине. 

Члан 77. 

Рад Скупштине Савеза ближе се уређује Пословником о раду. 

 ВАНРЕДНА СКУПШТИНА 

Члан 78. 

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

Извршни одбор мора сазвати ванредну Скупштину уколико најмање 1/3 делегата Скупштине 
то затражи у писаној форми. 

Захтев мора имати образложене разлоге, у њему ће се навести тачке дневног реда и уз њега 
доставити одговарајућа документација. 

Ванредну Скупштину мора сазвати Извршни одбор или председник у року од 30 дана од дана 
пријема захтева, а ванредна седница Скупштине мора се одржати у року од 15 дана од дана 
сазивања. 

Уколико се не сазове у овом року, генерални секретар мора одмах, а најкасније у року од 8 ( 
осам ) дана од дана истека рока од 30 дана сазвати ванредну Скупштину у име делегата. 

Када ванредну Скупштину сазива Извршни одбор или председник, они састављају дневни 
ред. Када је траже делегати ФС БО, дневни ред мора да садржи тачке које су они затражили. 
Извршни одбор може допунити дневни ред. 

Дневни ред и сва остала релевантна документа морају бити послата делегатима Скупштине 
ФС БО најмање 7 дана пре ванредне Скупштине. 

Дневни ред ванредне Скупштине не може се мењати током седнице. 

Одлуке ванредне Скупштине ступају на снагу осам дана након објављивања на огласној 
табли Савеза. 

Члан 78.а 

По питању доношења одлуке о расписивању ванредних избора и сазивању Скупштине ради 
разрешења председника ФС БО и чланова органа и тела које бира Скупштина, Скупштина 
може одлучивати по истеку рока од 12 ( дванаест ) месеци од дана претходног одлучивања 
по истом питању. 
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 НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ 

Члан 79. 

Скупштина: 

1. доноси и усваја 

 Статут Савеза, његове измене и допуне; 

 Пословник о раду Скупштине, његове измене и допуне; 

 програм рада и развоја Савеза; 

 годишњи извештај о раду Савеза и његових органа; 

 финансијски план и  финансијски извештај Савеза; 

 одлуку о престанку рада Савеза; 

 одлуку о статусним променама; 

 одлуку о удруживању Савеза; 

 одлуку о давању сагласности Извршном одбору да отуђи или оптерети  непокретну 
имовину Савеза; 

 одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом. 
2. бира и разрешава Председника Савеза, потпредседнике Савеза, чланове Извршног и 

Надзорног одбора, чланове правних тела Скупштине и друга лица овлашћена за 
заступање Савеза; 

3. даје тумачења општих аката које доноси; 
4. даје смернице за рад органа и тела Савеза. 

Скупштина може разрешити изабрана лица дужности и пре истека мандата, када крше опште 
акте Савеза и не извршавају своја права и обавезе. 

Члан 80. 

Све неопходне информације и предлоге одлука које доноси Скупштина припрема Извршни  
одбор уз помоћ генералног секретара и стручне службе Савеза.  

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о 
образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав. 

 ОДЛУЧИВАЊЕ СКУПШТИНЕ 

Члан 81. 

Скупштина може да одлучује ако је присутно више од половине чланова Скупштине. 

Уколико је на седници Скупштине присутно мање од половине чланова Скупштине, заказује 
се нова седница следећег дана на истом месту, у истом времену и са истим дневним редом.  

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова Скупштине, осим ако је овим 
Статутом другачије уређено. 

Уколико Скупштина одлучује о промени Пословника о раду , одлука се доноси већином 
гласова од укупног броја присутних чланова Скупштине. 
Уколико Скупштина одлучује о промени Статута, одлука се доноси већином  гласова од 
укупног броја чланова Скупштине. 
Уколико Скупштина одлучује о статусним променама, одлука се доноси 2/3 већином гласова 
од укупног броја чланова Скупштине. 

Члан 82. 

Уколико при избору председника, чланова Извршног и Надзорног одбора у првом круга 
гласања није изабран председник односно потребан број чланова, приступа се другом кругу 
гласања у коме је изабран онај кандидат који је добио највише гласова. У случају истог броја 
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гласова у другом кругу гласања, обавиће се трећи круг у коме учествују само два кандидата 
која су добила највише гласова, а изабран је онај који добије просту већину. У случају 
нерешеног резултата и у трећем кругу гласања заказаће се нова седница Скупштине. 

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине може се доносити одлука само 
ако се са тиме сагласи најмање половина присутних чланова Скупштине.  

Чланови Скупштине по правилу одлучују јавно дизањем руку или прозивком, осим ако 
Скупштина већином од присутних чланова  не одлучи да се гласање обави тајно. 

Члан 83. 

Чланови органа управљања Савеза имају право гласа на седници Скупштине ако су чланови 
Скупштине, осим када се расправља о њиховој одговорности и/или разрешењу. 

3. ИЗВРШНИ ОДБОР 

Члан 84. 

Извршни одбор је орган управљања Савезом. 

Извршни одбор броји 11 чланова. 

1. председника; 
2. три потпредседника; 
3. 7 чланова.  

Члан 85. 

Чланове Извршног одбора бира Скупштина Савеза из реда истакнутих друштвених и спор-
тских радника, спортских стручњака и спортиста, на предлог председника, тако да састав 
Извршног одбора обезбеђује заступљеност свих области фудбалског спорта на територији 
округа и одговара структури чланства у Савезу. Чланови Извршног одбора могу бити само 
лица која испуљавају услове одређене члановима 33 и 99 Закона о спорту РС. 

Члан 86. 

Председник и потпредседници Скупштине Савеза су уједно по функцији и председник и 
потпредседници Извршног одбора. 

Члан 87. 

Мандат члана Извршног одбора Савеза престаје пре времена на које је изабран: 

1. ако поднесе оставку; 
2. ако га опозове Скупштина због непридржавања одредби Статута и других општих 

аката Савеза и ФСС или због неактивности, односно неуредног присуствовања 
седницама Извршног одбора 

3. услед престанка рада члана Савеза који га је предложио. 

Извршни одбор може на предлог председника, донети одлуку о замени највише 1/3 чланова 
Извршног одбора до прве седнице Скупштине Савеза када се одлучује о потврђивању ове 
одлуке или избору нових чланова Извршног одбора.  

Уколико број чланова Извршног одбора падне испод 6 (шест), председник Савеза обавезно 
сазива ванредну изборну Скупштину на којој се бира нови Извршни одбор.  



 
 

- 21 - 

 НАДЛЕЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

Члан 88. 

Извршни одбор: 

1. припрема и сазива Скупштину Савеза; 
2. утврђује предлог Статута и других општих аката које доноси Скупштина Савеза; 
3. води текуће послове Савеза; 
4. предлаже Скупштини план рад и развоја Савеза; 
5. предлаже финансијски план и  пондоси финансијски извештај Скупштини на усвајање;  
6. доноси општа акта Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине, а потребна  

за остваривање циљева Савеза, као што су: Правилник о организацији Савеза,  
Правилник о наградама и признањима, Правилник о систематизaцији радних места у 
Савезу, Правилник о радним односима. 

7. управља покретном и непокретном имовином Савеза; 
8. извршава одлуке и закључке Скупштине Савеза; 
9. одлучује о пријему и  искључивању из чланства у Савеза;  
10. именује представнике Савеза у другим организацијама; 
11. утврђује систем, календар, пропозиције и место одржавања фудбалских такмичења и 

надгледа њихово одвијање  
12. обезбеђује услове и организује фудбалска такмичења за све категорије и брине се о 

регуларности тих такмичења; 
13. утврђује програм међународне спортске саpадње и међународних такмичења, који су 

у надлежности Савеза;  
14. одлучује о месту одржaвањa међународних такмичења у организацији савеза и 

непосредном организатору такмичења;  
15. именује руководство рeпрезентaције савеза и разматра извештаје руководства  са тих 

такмичења;  
16. именује спортског директора; 
17. обезбеђује услове за рад фудбалске репрезентације савеза и усваја, на предлог 

спортског директора и тренера репрезентације, план и програм рада репрезентације; 
18. додељује награде и признања Савеза; 
19. обезбеђује средства за рад Савеза; 
20. одлучује о висини уписнина, чланарина и осталих накнада у складу са законом; 
21. усваја листе фудбалских судија, делегата и посматрача суђења из своје надлежности, 

као и осталих службених лица;  
22. поставља и разрешава председника, потпредседнике и чланове свих комисија, 
23. разматра годишњи извештај сталних и ад хок комисија као и извештаје правних тела, 
24. усваја услове за све статутарне органе и тела и њихове измене, 
25. обавља све активности везане за остваривање функције савеза у складу са законом; 
26. одређује облик и садржај јавних ознака савеза 
27. утврђује ценовник и таксе за услуге које пружа његова стручна служба, 
28. разматра и усваја захтеве које подносе чланови савеза 
29. обавља све друге активности везане за остваривање циљева Савеза које су на 

основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, у 
изричитој надлежности других органа Савеза; 

30. доноси одлуку о систему такмичења у фудбалском спорту на нивоу борског округа 
31. усваја кодекс понашања чланова Савеза 
32. одлучује о финансијским давањима члановима Савеза 
33. Бира генералног секретара савеза, на предлог председника савеза. 

Одлука Извршног одбора о отуђењу или оптерећењу непокретне имовине Савеза пуноважна 
је само уз сагласност Скупштине Савеза. 

Члан 89. 

Извршни одбор може да одреди сваком члану једно или више конкретних задужења из 
надлежности Извршног одбора као што су (систем такмичења; службена лица, стручни рад , 
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послови у вези са суђењем,  дисциплинска и материјална одговорност, односи са чланицама, 
односи са савезима у које је Савез удружен, послови маркетинга и односи са јавношћу, 
финансије, статурно-правна питања и слично). 

За вршење одређених послова из своје надлежности Извршни одбор може образовати 
комисије и радна тела и/или именовати поједина лица. Одлуком о образовању комисије или 
радног тела, односно именовању лица утврђује се њихов делокруг рада, односно састав. 

 

 НАЧИН РАДА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

Члан 90. 

Извршни одбор Савеза ради и одлучује на седницама које се одржавају по потреби,  а 
најмање 3 (три) пута годишње. 

Седнице Извршног одбор сазива председник, а у случају његове спречености потпредседник.  

Извршни одбор се обавезно сазива на образложени захтев најмање  1/3 чланова Извршног 
одбора. 

Уколико председник не сазове седницу у року од 15 дана од дана подношења захтева из 
претходног става, њу сазива генерални секретар најкасније 8 дана после истека рока. 

Члан 91. 

Извршни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова. У 
случају да Извршни одбор нема кворум, председник, односно потпредседник ће, хитно 
сазвати исту у року од три дана нову седницу са истим дневним редом.  

Извршни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова. У случају  нерешеног 
исхода гласања пресудиће глас председника. 

Чланови Извршног одбора приликом одлучивања нису везани обавезама према својим 
организацијама нити могу примати од њих упутства, и дужни су да штите интересе Савеза 
као целине и заступају одлуке Скупштине и Извршног одбора Савеза. 

Члан 92. 

Рад  Извршног одбора ближе се регулише пословником о раду. 

4. СЕКРЕТАРИЈАТ 

Члан 93. 

У циљу ефикаснијег спровођења одлука Скyпштине и Извршног одбора Савеза, 
благовременог извршавања циљева и задатака Савеза у периоду између две седнице 
Извршног одбора и координације рада органа савеза и именованих лица са посебним 
овлашћењима, у Савезу се формира Секретаријат.  

Секретаријат се састоји од: председника и три потпредседника Савеза. Секретаријат 
одржава седнице по потреби и прати извршавање утврђених задатака и догoворених 
послова и доноси одговарајуће оперативне одлуке.  Одлуке које Секретаријат донесе 
верификују се на првој следећој седници Извршног одбора Савеза. Седницама 
Секретаријата присуствује и генерални секретар Савеза без права одлучивања. 
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5. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 

Члан 94. 

Председник Савеза се бира из редова чланова Скупштине Савеза. 

Председник Савеза је уједно и председник Скупштине и председник Извршног одбора 
фудбалског савеза 

Председника Савеза бира Скупштина, на предлог најмање 5 ( пет ) чланова Скупштине, на 
период од четири године, уз могућност поновног избора, из реда истакнутих спортских 
радника, спортиста, спортских стручњака и успешних привредника. 

Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза. Председнику Савеза престаје 
функција пре истека мандата оставком или разрешењем. 

Уколико је председник одсутан или није у могућности да обавља своје задатке, замениће га 
један од потпредседника или лице које овласти председник. 

Члан 95. 

Председник Савеза: 

1. представља и заступа Савез; 
2. руководи савезом и усклађује активности органа Савеза на остваривању статутарних 

циљева; 
3. сазива и председава седницама Скупштине и Извршног одбора Савеза; 
4. yтвpђyje предлоге општих аката и одлука које доноси Извршни одбор Савеза;  
5. организује, усмерава и врши координацију capaдњe са надлежним органима и другим 

организацијама;  
6. остварује сарадњу са ФС РИС, ФС Србије и другим спортским организацијама и 

савезима;  
7. предлаже Скупштини именовање генералног секретара Савеза;  
8. предлаже Извршном одбору именовање спортског директора Савеза;  
9. одобрава службена пyтoвања у иностранство;  
10. и има друга права и обавезе утврђене овим Статутом и другим општим актима 

Савеза. 

Председник Савеза одређена овлашћења из свог делокруга рада може пренети на  
потпреседнике Савеза.  

6. ПОТПРЕДСЕДНИК САВЕЗА  

Члан 96. 

Савез има три потпредседника које бира Скупштина на предлог председника Савеза.  

Потпредседници Савеза бирају се из реда истакнутих спортских радника и спортиста, на 
време од 4 године и може бити поново биран на исту функцију. 

Члан 97. 

Потпредседник Савеза кога одреди председник Савеза замењује председника Савеза у свим 
правима и обавезама за време његовог одсуства или у случају његове оставке до прве 
седнице Скупштине на којој се бира нови председник Савеза. 

Члан 98. 

У случају истовремене спречености и председника и потпредседнике савеза да обављају 
своје функције, њих замењује у свим правима и обавезама генерални секретар Савеза. 
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7. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

Члан 99. 

Генерални секретар Савеза: 

1. заступа и представља Савез; 
2. одговара за законитост рада Савеза; 
3. води администрацију Савеза; 
4. руководи Стручном службом Савеза; 
5. организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима мере за 

унапређење тих послова; 
6. стара се о припремама седница органа Савеза и о извршавању одлука и других аката 

тих органа; 
7. стара се о вођењу и верификацији записника са седница органа Савеза; 
8. финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Савеза; 
9. у односу на запослена и радно ангажована лица у Савезу има положај, односно 

овлашћења која има директор правног лица, у складу са законом којим се уређују 
радни односи. 

10. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Савезу; 
11. одобрава службена путовања у земљи; 
12. обавља послове које на њега пренесе председник Савеза; 
13. учествује у раду органа Савеза без права гласа; 
14. предлаже Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Савезу и Правилник о раду у Савезу. 

Члан 100. 

Генералног секретара бира Извршни одбор на предлог председника Савеза.  

Функција генералног секретара може да се обављаи  волонтерски, без сталног ангажмана. 

Генерални секретар именује се из редова истакнутих спортских стручњака и спортиста, који 
имају средњу стручну спрему и најмање три године одговарајућег радног искуства, доказане 
стручне и организационе способности, добро познавање стања у фудбалском спорту у 
Републици.  

Генерални секретар за време трајања мандата не може бити члан ни једног органа или тела 
Савеза или чланова Савеза.  

Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини, Извршном одбору и председнику 
Савеза. 

Члан 101. 

Генерални секретар је дужан да информише Скупштину, Извршни одбор, Надзорни одбор и 
председника Савеза о активностима и делатностима Савеза и њеном финансијском 
пословању. 

Уколико неки од наведених органа Савеза, захтева добијање података из става 1. овог 
члана, генерални секретар је дужан да им такве информације саопшти у најкраћем могућем 
року. 

8. ПРАВНА ТЕЛА 

Члан 102. 

Правна тела ФС БО се састоје од судских тела: 

а) дисциплински инспектор 
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б) дисциплинска комисија, 

в) комисија за жалбе. 

Члан 103. 

Чланове правних тела бира Скупштина на предлог Извршног одбора на мандатни период од 
4 ( четири ) године. Они се могу поново бирати. 

Члан мора учествовати на седницама и у доношењу одлука путем гласања. 

Области надлежности и поступака правних тела подлежу дисциплинском правилнику. 

Права и дужности као и тражени профили за чланове сваког правног органа одређени су 
условима које саставља председник одговарајућег тела и усваја Извршни одбор. 

Члан 104. 

У случају неспортског понашања, кршења Статута, правилника или одлука савеза и ФСС, 
правна тела ФСБО имају овлашћења да примењују дисциплинске мере и одлуке у складу са 
овим Статутом и дисциплинским правилником. 

Могуће је применити више од једне дисциплинске мере, заједно са више од једне одлуке по 
питању одређеног предмета. 

Може се донети одлука као и други додатак дисциплинској мери. Она дефинише како ће бити 
извршена дисциплинска мера и наводи предметну страну како да делује. 

Члан 105. 

Дисциплинске мере против чланова и клубова 

Против чланова, клубова или других правних лица могу се спровести следеће дисциплинске 
мере: 

а) опомена, 
б) укор, 
в) казна, 
г) поништење резултата утакмице, 
д) одлука да се утакмица поново одигра, 
ђ) одузимање бодова, 
е) регистровање утакмице због изостанка, 
ж) одузимање награде, 
з) забрана трансфера, 
и) одигравање утакмица без присуства публике, 
ј) одлука о суспензији терена (стадиона), 
к) одлука да се утакмица игра на другом стадиону, 
л) дисквалификација из текућег такмичења и/или искључење из будућих такмичења и 
љ) друге мере утврђене Дисциплинским правилником ФСС. 

Члан 106. 

Дисциплинске мере против појединаца 

Могу се донети следеће дисциплинске мере против појединаца: 

а) опомена, 
б) укор, 
в) казна, 
г) суспензија за одређени број утакмица на одређено или неодређено време, 
д) суспензија вршења функције на одређено или неодређено време и 
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ђ) друге мере утврђене Дисциплинским правилником ФСС. 

Члан 107. 

Дисциплински инспектор 

Дисциплински инспектор представља ФСБО у  дисциплинским поступцима. 

Он може да се жали на одлуке које доноси Дисциплинска комисија. 

Даље се примењује Дисциплински правилник ФСС. 

Члан 108. 

Дисциплинска комисија 

Дисциплинска комисија састоји се од 3 ( три ) члана. 

Даље се примењује Дисциплински правилник ФСС. 

Члан 109. 

Комисија за жалбе 

Комисија за жалбе састоји се од 3 ( три ) члана. 

Комисија за жалбе одлучује по жалбама поднетим против одлука првостепених органа. 

Одлуке Комисије за жалбе су коначне. 

Члан 110. 

Сталне комисије 

Сталне комисије имају консултативну улогу у ФСБО и оне о свом раду извештавају Извршни 
одбор. 

Одлуком Извршног одбора могу се доделити посебна овлашћења за доношење одлука таквој 
комисији, која морају бити у складу са овим Статутом, правилницима и одлукама ФСРИС и 
ФСС. 

Чланове комисија поставља Извршни одбор на мандатни период од 4(четири) године. 

Извршни одбор дефинише састав, циљеве, права и дужности и овлашћења за доношење 
одлука као и унутрашње поступке у свакој комисији кроз посебне критеријуме. 

Одлукама Извршног одбора могу се формирати и други колективни и инокосни органи, а 
Извршни одбор може донети одлуку да послове и задатке појединих колективних органа 
обављају инокосни органи (комесар за такмичење, комесар за суђење, дисциплински судија, 
комесар за истраге, комесар за безбедност, директори лига, руководилац купа и баража, 
координатор такмичења градских лига и др.) 

Члан 111. 

Сталне комисије ФСБО су: 

-Комисија за делегирање судија  
-Комисија за преглед и пријем терена-игралишта 
-Комисија за нормативна акта 
-Здравствена комисија 
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Члан 112. 

Ад хок комисије 

Извршни одбор може формирати ад хок комисије за посебне дужности и на одређени рок. 

Извршни одбор поставља председника и чланове, утврђује критеријуме, дефинише циљеве, 
права и дужности као и рокове за коначни извештај. 

8. НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 113. 

Надзорни одбор је надзорни орган Савеза који врши контролу спровођења Статута и других 
општих аката Савеза, контролу финансијског пословања Савеза и годишњег завршног 
рачуна материјално-финансијског пословања Савеза и њене стручне службе и надзор над 
законитошћу рада органа управљања Савеза. 

Члан 114. 

Надзорни одбор Савеза има 3 (три) члана које бира Скупштина Савеза из редова експерата 
за поједине области, на предлог председника.  

Члан Надзорног одбора не може бити члан Скупштине, Извршног одбора и осталих органа и 
тела Савеза. 

Скупштина бира председника Надзорног одбора 

Члан 115. 

Надзорни одбор подноси Скупштини Савеза извештај о питањима из свог делокруга најмање 
једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду и завршног рачуна Савеза. 

Председник може тражити да Надзорни одбор између два заседања Скупштине поднесе 
Извршном одбору извештај о питањима из свог делокруга. 

Надзорни одбор може предложити Скупштини именовање ревизора са надзорним 
овлашћењем. 

Члан 116. 

Надзорни одбор доноси одлуке већином од укупног броја чланова.  

Рад Надзорног одбора може се уредити Пословником. 

9. СПОРТСКИ ДИРЕКТОР 

Члан 117. 

Савез може имати спортског директора. Одлуку о потреби именовања и именовању 
спортског директора Савеза доноси Извршни одбор.  

Спортски директор:  

1. орraнизује и прати стручни рад у Савезу;  
2. израђује и прати реализацију плана и програма рада кaндидата Савеза за 

међународна такмичења;  
3. пружа и обезбеђује стручну помоћ (инструктажу) члановима Савеза у организацији 

стручног рада;  
4. води рачуна о фудбалској репрезентацији савеза 
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5. израђује планове и прати реализацију орraнизовања кампова за младе перспективне 
фудбалере;  

6. учествује у реализацији стручне сарадње Савеза са другим савезима;  
7. израђује планове, прати реализацију и организује стручно ycaвpшaвaњe фудбалских 

стручњака на територији савеза 

Спортски директор за свој рад одговара Извршном одбору, председнику и генералном 
секретару Савеза. 

Члан 118. 

За спортског директора именује се лице из реда истакнутих спортских стручњака на предлог 
председникa Савеза. За спортског директора именује се лице које:  

1. има адекватну стручну спрему;  
2. има најмање три године радног искуства у фудбалској организацији;  
3. има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова;  
4. има искуство у дрyштвено-спортским активностима у фудбалском спорту;  
5. познаје текуће проблеме и проблеме развоја фудбалског спорта у Републици и на 

нивоу општине Бор 

10. ВАНРЕДНО ПРОДУЖЕЊЕ ТРАЈАЊА МАНДАТА 

Члан 119. 

У циљу спречавања престанка рада Савеза, због императивне законске норме да у случају 
истицања мандата заступнику и члановима органа управљања Савеза, а да дуже од 60 дана 
од дана истека мандата није изабран нови заступник, односно управа, у складу са статутом, 
Скупштина може продужити мандат неком или свим заступницима и члановима органа 
управе и на краћи период од пуног мандата прописаног Статутом. Мандати се могу 
продужити највише једанпут и то на период до годину дана. 

11. ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЕ 

Члан 120. 

Председник, потпредседници, генерални секретар  и чланови Извршног, Надзорног одбора и 
других органа Савеза дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Савезу, у 
складу са законом и општим актима. 

Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 
Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. 

За штету из става 2. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне 
одлуке или су се уздржали од гласања.  

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине Савеза и Извршног 
одбора. 

Члан 121. 

Одлуке као појединачни акти органа, односно заступника Савеза  ништаве су ако су донете 
супротно закону, спортским правилима или општем акту Савеза.  
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12. ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ И  СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

Члан 122. 

Председник, потпредседници, генерални секретар  и чланови Извршног и Надзорног одбора 
не могу директно или индиректно бити ангажовани у другом окружном фудбалском савезу 
или фудбалској организацији која није члан ширих територијални организација у 
јединственом систему фудбалског спорта у Републици Србији. 

Члан 123. 

Сукоб интереса  у погледу одлучивања у Савезу постоји ако члан органа управљања или 
тела Савеза,   односно или члан његове породице (супружник, крвни сродник у првој линији и 
у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до 
првог степена сродства):  

1. уговорна страна у правном послу са Савезом; 
2. власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње 

које закључује уговор са Савезом или које има финансијске интересе у том послу или 
радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана 
органа, односно заступника, супротно интересу Савеза; 

3. под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има 
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може 
очекивати да то утиче на поступање члана Извршног и Надзорног одбора, односно 
Председника и генералног секретара супротно интересу Савеза. 

Уговор између Савеза са једне стране и председника, потпредседника, генералног 
секретара, члана Извршног и Надзорног одбора са друге стране, може да се закључи само 
по одобрењу Извршног одбора Савеза. 

У случају постојања сукоба интереса између председника и генералног секретара и Савеза, 
председник Надзорног одбора заступа Савез . 

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције даје Савезу право на накнаду штете и 
право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун 
Савеза. 

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 124. 

Облици организовања и рада у Савезу, преко којих се одвија делатност Савеза могу бити: 
Стручни савет, секције, одбори, комисије, специјализовани сервиси, клуб пријатеља и др. 

Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационих делова и облика 
рада у Савезу уређује се одговарајућим општим актима, која доноси Извршни одбор. 

1. СТРУЧНИ САВЕТ 

Члан 125. 

У Савезу може да се образује Стручни савет као стручно консултативно тело Извршног 
одбора Савеза. Број чланова и делокруг рада Стручног савета утврђује се посебном одлуком 
Извршног одбора. Чланове стручог савета бира Извршни одбор.  

У стручном савету се разматрају важнија стручна питања од заједничког интреса за све 
чланове Савеза и дају о томе мишљења ради изграђивања ставова на Извршном одбору.  
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2. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СЕРВИСИ  

Члан 126. 

За пружање стручне помоћи и одређeних услуга члановима Савеза, у Савезу се могу 
образовати одређeни специјализовани сервиси (центри, фудбалске школе и сл.).  

Специјализоване сервисе формира Извршни одбор посебном одлуком.  

За услуге специјализованих сервиса Извршни одбор, односно председник Савеза по 
овлашћењу Извршног одбора, може утврдити посебне накнаде. Делокруг и начин рада 
специјализованих сервиса уређује се општим актом, који доноси Извршни одбор.  

Члан 127. 

Одлуком Скyпштине Савеза, на предлог Извршног одбора или председника Савеза у Савезу 
могу бити формирана и друге стручне организације, одбори.  

Члан 128. 

Посебна фудбалска удружења и савези  која се баве фудбалским спортом у признатом 
специфичном облику или удружују чланове посебних категорија, основана за подручје 
деловања Савеза, чланови су Савеза. На оваква удружења се  примењују правила која важе 
за клубове чланове Савеза. 

3. СЕКЦИЈЕ 

Члан 129. 

Секција је облик организовања и рада функционално повезаних чланова савеза.  

Поједини чланови савеза моry бити организовани у више секција у зависности од сопствених 
интереса и потреба уз уважавање циљева Савеза.  

Члан 130. 

Извршни одбор савеза доноси одлуку о формирању, начину и делокрyry рада секција Савеза 
у случају када чланови искажу интерес за формирање одговарајућих секција. Секције су 
дужне да међусобно сарађују на питањима од заједничког интереса водећи рачуна да својим 
ставовима не наносе штету другим члановима и другим областима фудбалског спорта, 
односно спортске делатности у целини.  

4. КЛУБ ПРИЈАТЕЉА 

Члан 131. 

У циљу непосредне сарадње са спонзорима, донаторима и другим пријатељима фудбалског 
споpтa на територији борског округа, у Савезу може бити формиран Клуб пријатељa 
фудбалског споpтa. Начин рада Клуба пријатељa Савеза уређује се одлуком Извршног 
одбора.  

5. ФУДБАЛСКА РЕПРЕЗЕНТAЦИЈА И СЕЛЕКЦИЈЕ 

Члан 132. 

У оквиру Савеза могу се оформити: 

1. мушка сениорска фудбалска репрезентација  
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2. мушка јуниорска фудбалска репрезентација 

3. друге фудбалске репрезентације  

Члан 133. 

Савез и њени чланови обавезни су да створе услове за успешан рад репрезентације савеза 
са циљем постизања што је могуће бољих спортских резултата и достојног репрезентовања 
градског спорта. 

Сви клубови чланови Савеза су обавезни да омогуће спортистима учешће у репрезентацији 
града, када су позвани у репрезентацију. 

Изабрани чланови репрезентације морају имати одговарајуће спортске и моралне квалитете 
и дужни су да испуњавају све обавезе према репрезентацији. 

Члан 134. 

О такмичењима за фудбалску репрезентацију општине Бор води се посебна евиденција.  

Члан 135. 

Ознаке и симболе фудбалске репрезентације савеза спортисти могу носити само на 
такмичењима за фудбалску репрезентацију савеза. 

Члан 136. 

Критеријуми на основу којих се дефинишу права и обавезе фудбалске репрезентације 
yтвpђyje Извршни одбор.  

Члан 137. 

У активностима и такмичењим за фудбалску репрезентацију може да учествује само 
спортиста који је члан Савеза.  

Члан 138. 

Изабрани репрезентативац који без оправданог разлога не изврши своје обавезе према 
фудбалској репрезентацији Савеза, ФСРИС, као и тренер, односно други спортски радник 
који спречава учешће спортисте у поменутим фудбалским репрезентацијама, чине тежи 
дисциплински прекршај.  

6. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА 

Члан 139. 

За о6ављање стручних, административних и помоћних послова Савез може имати Стручну 
службу.  

Обављање одређених послова Савез може поверити одговарајућим стручним институцијама 
и организацијама, односно појединцима. 

Члан 140. 

Стручна служба Савеза обавља нарочито: послове на спровођењу Статута, одлука, 
эaкључака и других аката органа Савеза и облика организовaња рада у савезу; припрема 
анализе, извештаје и информације, нацрте општиx и других аката Савеза; организује 
активности и извршава послове из делатности Савеза и oбaвљa друге послове по налогу 
Извршног одбора, Секретаријата и генералног секретара.  
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Организација и рад Стручне службе Савеза уређује се Правилником о орraнизaциjи савеза и 
Правилником о систематизацији радних места у Савезу. 

Члан 141. 

Пословима Стручне службе Савеза руководи генерални секретар Савеза. 

Члан 142. 

Лица ангажована у Стручној службе Савеза, у складу са пословима које обављају, имају 
право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања у складу са Законом, ако су 
у радном односу. 

VII САРАДЊА 

Члан 143. 

Савез изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским 
оргaнизaциjама и спортским савезима у страним земљама, као и са одroварајућим 
међународним спортским оргaнизaциjама, и  у том циљу сарађује са њима.  

У остваривању сарадње, Савез организује посете својих представника и делегација, 
оргaнизaциjама из става 1. овог члана, као и посете представника тих организација Савезу.  

Члан 144. 

У остваривању својих циљева, Савез сарађује са: другим савезима у области спорта; 
оргaнизaциjама за обављање спортске делатности; државним органима и организацијама и 
органима и организацијама јединица локалне самоуправе; другим заинтересованим 
организацијама и појединцима.  

VIII    ИМОВИНА И СРЕДСТВА 

1. СТИЦАЊЕ СРЕДСТАВА 

Члан 145. 

Савез стиче средства за постизање својих циљева из: 

1. уписнине; 
2. чланарине; 
3. котизације за учешће на такмичењима; 
4. такси за регистрацију; 
5. судијских такси; 
6. такси за лиценцирање тренера; 
7. прихода од улазница: 
8. прихода од маркетинга; 
9. казни које су изречене члановима у дисциплинским поступцима 
10. прихода од сопствених активности и делатности; 
11. дотација од савеза у који је удружен; 
12. спонзорства; 
13. донација и поклона; 
14. наследства и легата; 
15. камате на улоге, дивиденде и закупнине; 
16. субвенција из јавних прихода; 
17. прихода привредних друштава, установа, агенција и других организација којима је 

оснивач; 
18. других извора, у складу са законом. 



 
 

- 33 - 

Одлуку о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Извршни одбор Савеза.  

Члан 146. 

Висину  чланарине утврђује Извршни одбор у складу са законом. 

Почасни чланови не плаћају чланарину. 

2. РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА 

Члан 147. 

Сви објекти и  средства којима располаже и која стекне Савез својина су Савеза и 
представљају њену имовину.  

Имовина Савеза се може користити искључиво за остваривање Статутом одређених циљева. 

Председник и Генерални секретар Савеза су финансијски налогодавци за располагање 
средствима Савеза у оквиру статутарних овлашћења. 

Члан 148. 

Коришћење средстава Савеза врши се на основу годишњег финансијског плана. 

Средства које Савез стекне из јавних извора прихода (буџета) свих нивоа власти користе се 
у складу са законом и усвојеним финсијским планом и програмима којима је Савез 
конкурисао за финансирање из јавних извора прихода. 

Члан 149. 

Приходи Савеза користе се искључиво за остваривање статутарних циљева. 

Имовина савеза се не може делити члановима Савеза.  

Одредбе става 2.  овог члана не односе се на давање члановима пригодних награда, 
накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Савеза (путни 
трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), испуњавање обавеза према члановима 
уговорених у складу са законом и Статутом и исплату зарада и осталих обавеза према 
запосленима. 

Члан 150. 

За финансирање посебних активности из програма рада Савеза, заинтересовани чланови 
могу да удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом у Савезу.  

Располагање и руковање средствима из става 1. овог члана врши се сагласно одлуци 
удружиоца средстава и одговарајућим општим актима Савеза.  

Члан 151. 

Материјално-финансијско пословање и евиденција средстава Савеза уређује се посебним 
општим актом Савеза.  

Члан 152. 

Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на 
коришћење.  

Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под 
условима yтрђеним Законом. 
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Савез може објекте и средства којима располаже дати на коришћење члановима Савеза, под 
условима yтрђеним одлуком Извршног одбора Савеза. 

IX ОПШТА АКТА 

Члан 153. 

Општи акти Савеза су Статут, правилници, пословници, и одлуке којима се на општи начин 
уређују одређена питања.  

Статут је основни и обавезни општи акт Савеза.  

Сви остали правни акти морају бити у складу са овим Статутом 

Члан 154.  

Сваки члан ФСБО има право да захтева измене Статута као и Извршни одбор ФСБО  

Иницијативе за доношењe Статута, односно за њeгове измене и допуне разматра Извршни 
одбор Савеза у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати 
иницијативу, Извршни одбор утврђује Нацрт Cтaтута, односно Нацрт измена и допуна 
Статута и организује јавну расправу међу члановима Савеза.  

У року од 30 дана од окончања расправе, Извршни одбор Савеза утврђује предлог Статута, 
односно измена и допуна Cтaтута савеза и дocтaвља га Скупштини Савеза на усвајање.  

У хитним случајевима Извршни одбор може упутити Скупштини предлог за измене и допуне 
Статута и без спровођења јавне расправе.  

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 5 дана 
пре одржавања Скупштине. 

Уколико не прихвати иницијативу за доношењe измене и допуна Cтaтута, Извршни одбор 
обавештава подносиоцa иницијативе.  

Члан 155. 

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја чланова 
Скупштине. 

Члан 156. 

Иницијативу за доношењe општих аката из надлежности Извршног одбора Савеза могу дати, 
председник Савеза, генеpaлни секретар Савеза и чланови Извршног одбора.  

Члан 157. 

Општи акти Савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако је одлуком о 
њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу. Одлуком о доношењу 
општег акта савеза одређује се начин његовог објављивања.  

Члан 158. 

Општи акти члана Савеза морају бити у сагласности са општим актима Савеза.  

У случају несагласности одредбе општег акта члана Савеза са одредбом општег акта 
Савеза, непосредно се примењује одредба општег акта Савеза. 

У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе Статута. 
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Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Савезу морају бити у складу с 
општим актом Савеза. 

X ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ  

Члан 159. 

Савез води евиденције у складу са Законом о спорту.  

Врсте евиденција и начин њиховог вођења и уношења података може се регулисати општим 
актом који доноси Извршни одбор Савеза. 

Члан 160. 

Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције које води министарство 
надлежно за послове спорта и да се у случају престанка рада из ње одјаве.  

Савез и чланови Савеза су дужни су да без одлагања достављају у  одговарајући Регистар 
све промене које су предмет регистрације.  

По завршеном упису промена у одговарајући регистар, чланови ће, без одлагања, доставити 
Савезу копију решења о упису. 

XI РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 161. 

Спорове између Савеза и чланова Савеза и између чланова Савеза решаваће се мирним 
путем пред надлежним органима Савеза и  савеза у које је Савез удружен.  

У складу са Статутом и правилима ФСРИС, ФСС, УЕФА и ФИФА, уколико спор није могуће 
решити мирним путем, надлежан је Арбитражни суд ФС Србије за националне спорове, осим 
за спорове који спадају у искључиву судску надлежност. 

Сва лица у надлежности Савеза обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског 
спора у питањима која су у надлежности Арбитражни спортског суда (ЦАС) у Лозани за 
интернационалне спорове, односно Арбитражног суда ФСС за националне спорове. 

Чланови Савеза су дужни да у свој статут унесу одредбу о искључивој надлежности 
Арбитражног  спортског суда (ЦАС) и  Арбитражног суда ФСС. 

Одлуке арбитража су обавезујуће за све чланове Савеза. 

XII ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ 

1. ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ ПРЕМА САВЕЗУ 

Члан 162. 

Полазећи од положаја Савеза у јединственом систему фудбалског спорта у Републици 
Србији и обавезе из чланства у ФСС, у Савезу се могу увести привремене мере из разлога и 
у поступку утврђеним  статутом ФСРИС и ФСС.  

Органи Савеза су дужни  да поштују препоруке и рокове Извршног одбора  ФСРИС и ФСС. 

Поступак избора органа Савеза по привременим мерама ФСРИС и ФСС врше се у складу са 
овим Статутом. 
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2. МЕРЕ ЗА ПРИМЕНУ СТАТУТА САВЕЗА 

Члан 163. 

За грубе повреде Статута Извршни  одбор може покренути  поступак за примену мера за 
остваривање Статута према члану Савеза и стручно – струковној организацији Савеза. 

Извршни одбор доноси следеће мере за примену Статута Савеза: суспендовање органа 
члана савеза или стручно - струковне организације Савеза, именује привремени органа 
руковођења члана Савеза или стручно - струковне организације Савеза у одређеном 
времену, расписивањем избора за органе члана Савеза или стручно - струковне 
организације Савеза. 

Уколико Извршни одбор изрекне меру именовања привременог органа руковођења у одлуци 
којом се изриче обавезно наводи рок за заказивање ванредне изборне Скупштине, односно 
заказивање седнице органа надлежног за избор, с тим да тај рок не може бити дужи од 90 
(деветдесет) дана.  

Пре доношења мера Извршни одбор упућује писмено упозорење члану Савеза или стручно - 
струковној организација Савеза са тачним роковима за исправљање недостатака који су 
довели до повреде Статута,уколико је то могуће и ако не утуче на несметан рад Савеза или 
стручно – струковне организације Савеза 

Уколико члану Савеза није могуће изрећи привремене мере  или их је немогуће спровести, 
Извршни одбор ће без одлагања започети поступак за искључење члана. 

XIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ САВЕЗА 

Члан 164. 

Статусним  променама Савеза сматрају се: удруживање, припајање, спајање, подела и 
одвајање.  

О удруживању или престанку чланства у другим савезима и организацијама и статусним 
променама Савеза одлучује Скупштина Савеза већином од укупног броја чланова 
Скупштине. 

Статусне промене Савеза се врше у складу са законом. 

XIV ПРЕСТАНАК РАДА 

Члан 165. 

ОФС Бор се може распустити на захтев најмање 2/3 чланова Скупштине. 

Овај захтев треба да разматра ванредна Скупштина, на којој неће бити других тачака на 
дневном реду. 

Савез престаје са радом одлуком Скупштине Савеза, коју доноси двотрећинска већина од 
укупног броја чланова Скупштине. 

Скупштина Савеза обавезно расправља о престанку рада Савеза ако престане да ради у 
оквиру јединственог система фудбалског спорта, односно престане да испуњава услове за 
чланство ФСС или му престане чланство у ФСС из разлога прописаних општим актима ФСС, 
иако испуњава законске услове за рад. 

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се регистарски орган, ради брисања из 
регистра. 



 
 

- 37 - 

Уколико Савез престаје са радом на основу одлуке Скупштине, имовина Савеза, по 
подмирењу обавеза, припашће другој недобитној фудбалској организацији, која је основана 
са истим или сличним циљевима и која се одређује одлуком Скупштине о престанку рада 
Савеза.   

Уколико је Савез престао са радом из разлога предвиђених законом , без одлуке Скупштине 
или одлуком Скупштине у којој се не наводи корисник имовине, имовина Савеза припашће 
ФСРИС,  док се не оснује фудбалски савез са истим циљевима и задацима. 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 166. 

Општи акти и рад Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу Статута. 

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу 
претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом. 

Члан 167. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза који је усвојила Скупштина 
Савеза на седници одржаној 03.03.2012. године. 

Члан 168. 

За све што није предвиђено овим Статутом примењиваће се одредбе Статута 
ФСРИС, ФСС и Закона о спорту. 

Члан 169. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет сајту и огласној 
табли Савеза. 
 
 
 
 
 
        Председседавајући Скупштине 
 
               Драган Ђокић, с.р. 
                  
 

 

                 


