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На основу члана 181. ставa 1. Закона о Спорту Републике Србије 

(Службени гласник Републике Србије број 10/2016), и члана 35. Статута 

Фудбалског клуба „ОФК БЕОГРАД“, Скупштина Фудбалског клуба „ОФК 

БЕОГРАД“ на седници одржаној 23.марта 2021. године усвојила је измене и 

допуне Статута, чији пречишћени текст гласи: 

 

С Т А Т У Т 
 

Фудбалског клуба „ОФК БЕОГРАД“  

I OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим Статутом уређују се програмски циљеви и основни задаци 

Фудбалског клуба „ОФК БЕОГРАД“, основна статусна обележја, као и друга 

питања од значаја за рад Фудбалског клуба „ОФК БЕОГРАД“ као спортске 

организације. 

Члан 2 

Фудбалски клуб „ОФК БЕОГРАД“ (у даљем тексту: Клуб) има својство 

правног лица са правима и обавезама које има по Уставу, Закона о спорту и 

Статуту. 

Клуб у остаривању својих циљева и задатака самостално уређује своју 

унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја, у складу 

са Законом о спорту, спортским правилима и општим актима клуба. 

Клуб се уписује и региструје у евиденцијама и регистрима у складу са 

законским обавезама (АПР) 

II НАЗИВ И СЕДИШТЕ КЛУБА 

Члан 3 

Назив клуба: Фудбалски клуб „ОФК БЕОГРАД“. 

Седиште клуба: Београд, Мије Ковачевића 10а. 

Члан 4 

Клуб је основан 01.09.1911. године под називом „БСК“. 

Током свог постојања Клуб је мењао назив тако што је: 

 19.02.1945. године пререгистрован у ФК „МЕТАЛАЦ“, 
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 22.07.1950. године пререгистрован у „БСК“, 

 22.11.1957. године удруживањем ФК „ШУМАДИЈА“ и „БСК“ настао 

је Омладински Фудбалски клуб „БЕОГРАД" 

 25.12.2002. године промењен је назив Клуба у Фудбалски клуб 

„ОФК БЕОГРАД“ 

Клуб је сукцесор права, обавеза и традиције свих клубова под 

наведеним именима. 

III ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 

Члан 5 

Клуб је удружен у „Омладинско спортско друштво Београд“. 

Клуб је удружен у Фудбалски савез Београда и Фудбалски савез Србије. 

Клуб може, одлуком Скупштине, да се удружује и у друге спортске 

организације и савезе. 

IV ОБЕЛЕЖЈА КЛУБА 

Члан 6 

Боја Клуба: плаво-бела. 

Амблем: у облику грба Београда, подељен на два дела хоризонталном 

белом траком, на којој је плавим словима исписан натпис БЕОГРАД. Горња 

половина грба је подељена на два дела од којих је лева половина бела са 

плавим словима „ОФК“, а десна са белом фигуром куле Београда. У доњој 

половини су вертикалне плаво-беле пруге. 

V ПЕЧАТ 

Члан 7 

Печат клуба је округао, са ћириличним натписом Фудбалски клуб 

„ОФК БЕОГРАД“, Београд у спољашњем и унутрашњем кругу. 

Штамбиљ је исте садржине и правоугаоног облика, са простором за 

заводни број и датум. 

VI ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Члан 8 

Клуб представљају и заступају председник Скупштине и председник 

Управног одбора у границама законских и статутарних овлашћења.  
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Мандат заступника престаје истеком периода на који је именован 

(четири године), ако  Статутом Клуба није другачије одређено. 

Ако заступник у току трајања мандата престанe да испуњава услове да 

буде заступник у складу са законским обавезама, сматра се да му је престао 

мандат даном престанка испуњености тих услова. 

Скупштина може разрешити заступника и пре истека мандата на који је 

именован, без навођења разлога. 

Заступник може сваког тренутка да поднесе оставку и то у писменом 

облику, тако што изјаву, оверену у складу са законом, достављају 

Скупштини, односно Управном одбору Клуба. 

Оставка заступника производи дејство у односу на Клуб даном 

подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум. 

VII ПРАВНА ФОРМА КЛУБА 

Члан 9 

Клуб је самостална спортска организација основана и организована у 

облику удружења, са неодређеним временом трајања, ради обављања 

спортских активности у области фудбалског спорта и остваривања циљева и 

задатака утврђених овим Статутом. 

Члан 10 

Основна делатност Клуба је спортска делатност, којом се омогућава 

спортска активност у области фудбалског спорта, односно обезбеђују услови 

за његово обављање, а нарочито: обучавање, планирање и вођење вежбања, 

организовање спортских припрема и такмичења, најам опреме и објеката, 

послови стручног оспособљавања, саветодавне и стручне услуге. Споредну 

делатност Клуб обавља у разним областима рада, привређивања и пословања. 

Члан 11 

Клуб може да обавља и друге делатности утврђене овим Статутом и 

другим актима надлежног органа клуба у складу са законским прописима 

којима се регулишу ова питања, укључујући и формирање фондације, 

агенције и привредног друштва.  

Послове из претходног става, Клуб може да обавља, на основу 

пословно техничке сарадње, непосредно или оснивањем предузећа, 

самостално или са домаћим и страним партнерима. 
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VIII ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Члан 12 

Забрањена је свака непосредна или посредна дискриминација лица у 

надлежности Клуба, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење 

или уверење, у складу са законом. 

Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује или ствара 

дискриминација лица у њиховој надлежности не примењује се, а појединачна 

акта којима се врши дискриминација су ништавна. 

У Клубу није допуштено кршење људских слобода и права, предвиђених 

уставом Републике Србије.  

Клуб је неутралан по питању политике и религије. 

Сва лица у надлежности Клуба и чланова Клуба обавезна су да се 

супротстављају свакој врсти злоупотреба, злостављања и насиља према деци. 

IX ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА 

Члан 13 

Клуб остварује циљеве, задатке и укупну делатност у фудбалском 

спорту одређену Законом о спорту, Статутом Клуба и општим актима 

Фудбалског савеза Србије и Београда. 

У остваривању циљева и задатака, Клуб окупља омладину и пунолетне 

грађане ради активног бављења фудбалом и стварања услова за врхунска 

спортска достигнућа. 

Члан 14 

Спортске циљеве и задатке Клуб остварује нарочито: 

1. обезбеђивањем основних материјалних услове за рад (изградња 

терена и неопходних објеката, обезбеђивање основних и других 

средстава), 

2. оспособљавањем фудбалера за бављење фудбалом и учешће у 

такмичењима, 

3. обезбеђивањем врхунских спортских стручњака и стручњака у 

спорту за рад са фудбалерима, сарадњом са одговарајућим 

организацијама на окупљању омладине ради бављења фудбалским 

спортом,  

4. организовањем фудбалске школе, 

5. организовањем посебних облика припрема за фудбалска такмичења, 
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6. организовањем утакмица и турнира у складу са правилима 

такмичења, 

7. учествовањем на турнирима у земљи и иностранству, 

8. спортским и педагошким усавршавањем спортских стручњака и 

стручњака у спорту, 

9. стварањем услова за систематско праћење здравља фудбалера, као и 

за пружање медицинске помоћи, 

10.  предузимањем мера за спречавање негативних појава у спорту 

(допинг, насиље и недолично понашање, лажирање спортских 

резултата),  

11.  прикупљањем, обрадом, чувањем и излагањем архивске грађе, 

трофејних и других предмета од значаја за историјат Клуба, 

12.  сарадњом са средствима јавног информисања ради популаризације 

фудбала, 

13.  информисањем јавности о раду и резултатима Клуба, 

14.  другим начинима. 

Члан 15 

За остваривање циљева и задатака Клуба доносе се програми и планови 

рада, одређују носиоци послова и задатака и конкретни задаци за органе и 

чланове Клуба. 

X ЧЛАНСТВО У КЛУБУ 

Члан 16 

Члан Клуба може да буде свако лице, без обзира на држављанство, 

националност, расу, пол, језик, вероисповест, страначку припадност, 

политичко или друго уверење, образовање, социјално порекло, имовно стање 

или било које друго лично својство. 

Члан Клуба може бити редовни, заслужни и почасни. 

Поред услова описаних у ставу 1. овог члана, редовни чланови Клуба 

могу постати лица која испуњавају један од следећих услова:  

 спортисти који су ангажовани у Клубу;  

 спортски стручњаци и стручњаци у спорту који су ангажовани у 

Клубу;  

 запослени у Клубу; 
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 физичка лица која својом континуираном активношћу и 

ангажованошћу дају допринос остваривању циљева Клуба кроз рад у 

органима и радним телима Клуба;  

 физичка лица која су као играчи или тренери раније били 

ангажовани у Клубу;  

 удружења (клубови) пријатеља и навијача Клуба који имају најмање 

100 чланова и који редовно плаћају чланарину.  

Члан Клуба може да стекне звање заслужног члана за вишегодишњи 

рад и изузетан допринос успеху и угледу Клуба. 

Скупштина клуба може, за дугогодишњи рад и учешће у највишим 

органима Клуба, у знак признања, члану Клуба да додели звање заслужног 

члана, почасног члана или почасног председника Клуба. 

Члан 17 

Чланство у Клубу стиче се учлањивањем. 

Учлањивање у Клуб врши се потписивањем приступнице, одлуком о 

пријему и уплатом годишње чланарине у складу са Правилником о чланству у 

Фудалском клубу „ОФК БЕОГРАД“.  

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор Клуба. 

Клуб води евиденцију својих чланова (књигу чланова) и друге базичне 

евиденције, у складу са Законом о спорту. 

Сваки члан Клуба може дати иницијативу или предлог да се одређено 

лице именује за почасног члана Клуба, о чему одлуку доноси Скупштина 

Клуба. 

Члан 18 

О пријему у чланство Клуба, Управни одбор Клуба одлучује у року од 

30 дана од дана подношења уредне приступнице, а решење о одбијању молбе 

за чланство не мора бити образложено.  

У случају одбијања захтева за пријем у чланство, подносилац захтева 

може поднети жалбу, у року од 3 дана од дана уручења одлуке Скупштини 

Клуба.  

Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна.  

У случају да је прихваћена приступница, подносилац је дужан да 

уплати Клубу уписнину 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 Клубу, осим уколико одлуком о пријему није другачије одређено. 
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Права члана Клуба се почињу остваривати од дана уплате уписнине и 

годишње чланарине.  

Члан 19 

Члан Клуба има права, обавезе и одговорности: 

1. да се придржава Статута и других аката Клуба, 

2. да учествује у остваривању циљева и задатака Клуба, 

3. да учествује у управљању Клубом, 

4. да бира и да буде биран у органе и тела Клуба, као и на сваку 

функцију у клубу ако је навршио 18 година живота, 

5. да покреће иницијативе и даје предлоге, 

6. да користи погодности које му припадају по општим актима Клуба, 

7. да плаћа клупску чланарину или купи годишњу претплатну карту 

Клуба, уколико је то предвиђено одлукама клупских органа,  

8. да чува опрему и реквизите које им Клуб стави на располагање, 

9. да се у Клубу не сме бавити политичком или страначком 

активношћу, 

10.  да својим деловањем и понашањем доприноси угледу Клуба. 

Члан 20 

Чланство у Клубу престаје: 

1. смрћу члана, 

2. иступањем из чланства на властити захтев, 

3. неплаћањем чланарине, односно неплаћањем годишње карте у 

складу са чланом 20. овог Статута. 

4. ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности, 

5. ако у току календарске године не плати чланарину, 

6. искључењем из Клуба ако члан својим деловањем, супротним 

одредбама овог Статута, нанесе штету интересима и угледу Клуба. 

Чланство у Клубу не може се преносити нити наследити. 

На поступак и на доношење одлука о престанку чланства сходно се 

примењују одредбе овог Статута које се односе на стицање својства члана. 

Члан 21 

Управни одбор Клуба уређује дисциплинске мере, дисциплинске 

прекршаје и дисциплински поступак у складу са Законом о спорту и статутом 

Клуба. 
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Чланови Клуба који поступе супротно Статуту и другим општим 

актима клуба, одлукама органа или овлашћених лица Клуба или надлежног 

националног спортског савеза или повреде углед Клуба, могу дисциплински 

одговарати и бити кажњена: 

1. опоменом; 

2. забраном обављања дужности у Клубу; 

3. искључењем из Клуба; 

Ни један члан Клуба не може бити дисциплински кажњен или сносити 

друге негативне последице због коришћења својих права утврђених законом 

Републике Србије, општим актима клуба и општим актима Фудбалског савеза 

Србије. 

XI ФУДБАЛЕРИ 

Члан 22 

Одредбе овог Статута које се односе на професионалне фудбалере, не 

примењују се док год се Клуб такмичи у рангу који подразумева аматерски 

фудбал. 

Клуб има професионални тим и више аматерских селекција. 

Аматерске селекције окупљају петлиће, пионире, кадете и омладинце. 

Играчи млађег узраста обухваћени су фудбалском школом чији је рад 

уређен општим актом. 

Члан 23 

Професионални тим окупља фудбалере који се баве играњем фудбала у 

виду занимања. 

Права, обавезе и одговорности професионалних фудбалера уређује се 

спортским правилима, колективним уговором у области професионалног 

спорта и уговором између фудбалера и Клуба, у складу са законом и општим 

актима Фудбалског савеза Србије. 

Члан 24 

Професионални фудбалер заснива са Клубом радни однос на одређено 

време, у складу са законом и спортским правилима. 

Члан 25 

Професионални фудбалери, као и фудбалери који са Клубом закључују 

уговор о стипендирању у складу са прописима Фудбалског савеза Србије, и 
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Клуб, приликом закључења ових уговора могу посебно да уговарају накнаде 

фудбалеру на име закључења уговора. 

XII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 26 

Спорове између Клуба и чланова Клуба, као и фудбалера, решавају органи 

Клуба и надлежни органи Фудбалског савеза Београда или Фудбалског савеза 

Србије у оквиру својих надлежности.  

Одлука о спору у фудбалском спорту је обавезаујућа када је донета од стране 

арбитражног суда Фудбалског савеза Србије, док су одлуке на нивоу Клуба 

интерне и не могу се користити изван Клуба.  

Клуб се обавезује на поштовање надлежности и одлука арбитражног 

суда ФСС за све спорове на националном нивоу уз изузеће сваког редовног 

суда, осим оних спорова за које је одређена искључива надлежност суда. 

Фудбалски савез Србије је овлашћен да предузме привремене мере у 

односу на Управни Одбор и заступника Клуба, а у складу са Статутом 

Фудбалског савеза Србије. Привременим мерама не могу бити суспендована 

овлашћења Скупштине Клуба. Привремене мере престају даном доношења 

одговарајућих одлука од стране Скупштине Клуба. 

XIII СТРУЧНИ РАД У КЛУБУ 

Члан 27 

Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у 

спорту који испуњавају услове утврђене Законом о спорту и општим актима 

Клуба. 

Спортски стручњаци су квалификована лица који се непосредно баве 

стручним радом у фудбалском спорту (тренери), а стручњаци у спорту су 

лица других струка која доприносе обављању спортских активности и 

резултатима Клуба. 

Стручни рад у Клубу дефинисан је систематизацијом и организацијом 

стручног рада Клуба. 

О стручном раду у Клубу воде се евиденције утврђене позитивним 

прописима. 

Управни одбор доноси одлуку о запошљавању у оквиру усвојеног плана 

и програма Клуба, путем конкурса или уговора понуђених одговарајућим 

особама. 
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Права и дужности стручних лица ангажованих по програму Клуба 

уређују се уговором, у складу са Законом о раду.  

XIV РАДНА ЗАЈЕДНИЦА 

Члан 28 

Радну заједницу чине запослени који у Клубу обављају стручне, 

административне, финансијске, комерцијалне, маркетиншке, техничке и 

друге послове.  

Чланови радне заједнице су Спортски директор и секретар Клуба, које 

бира и разрешава Управни одбор Клуба.  

Управни одбор Клуба уређује организацију и делокруг рада радне 

заједнице.  

За обављање ових и других послова, Управни одбор Клуба може да 

ангажује саветнике, експерте и друга стручна лица за реализацију планова и 

одлука, укључујући и формирање пословног тима (спонзорског пула).  

Члан 29 

Радна заједница обезбеђује стручно вођење базичне евиденције чланова 

клуба, спортских објеката, затим врхунских спортиста, спортских експерата и 

спортских резултата, као и друге евиденције у складу са прописима и 

посебним одлукама органа Клуба. 

Члан 30 

Права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Клубу 

остварују се на основу правилника о раду, општих аката Клуба и уговора о 

раду, које доноси Управни одбор Клуба на основу Закона о раду.  

Члан 31 

У Клубу не може бити запослено лице које је по било ком основу 

ангажовано у спортској кладионици или је власник или члан органа неке 

спортске кладионице. 

XV ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ КЛУБА 

Члан 32 

Органи Клуба су:  

1. Скупштина, 

2. Управни одбор 
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3. Надзорни одбор 

4. Савет Клуба  

Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Савет Клуба пуноважно 

одлучују ако седници присуствује више од половине чланова. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних, осим оних одлука за које 

је овим Статутом предвиђена квалификована или апсолутна већина укупног 

броја чланова.  

Члан 33 

Чланови Скупштине Клуба, Управног Одбора Клуба, укључујући и 

заступника и ликвидационог управника, не могу бити следећа лица: 

Лица која су правоснажно осуђена за кривична дела против привреде, 

имовине и службене дужности, као и кривична дела: тешко убиство; тешка 

крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано 

коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, 

омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и 

стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској 

приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, као и током 

трајања издржавања кривичне санкције.  

Ни једну дужност у Клубу не могу обављати лица које имају јавну 

функцију, као ни лица које врше функцију у органима политичких странака, 

затим спортски инспектори и власници (чланови) органа спортских 

кладионица, као и запослени у спортским кладионицама, односно лица која 

не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења, а све ово у 

складу са Законом о спречавању корупције и Законом о спречавању сукоба 

инетреса.  

Председник Скупштине и Председник Управног одбора Клуба не могу 

бити чланови управе, представници, председници или заступници друге 

организације у области спорта. 

Ако члан органа Клуба, укључујући и заступника и ликвидационог 

управника, у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан 

органа у складу са Статутом Клуба, сматра се да му је престао мандат даном 

престанка испуњености тих услова, ако Статутом Клуба није другачије 

утврђено. 
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XVI СКУПШТИНА КЛУБА 

Члан 34 

Скупштина је највиши орган Клуба. 

Скупштина се састоји од 31-ог члана који се бирају из редова 

пунолетних чланова и то у складу са следећим критеријумима за избор: 

 2 (два) члана из реда радне заједнице Клуба, на предлог радне 

заједнице Клуба  

 8 (осам) чланова из реда бивших фудбалера Фудбалског клуба „ОФК 

Београд“, на предлог Секције ветерана, 

 3 (три) члана из реда фудбалера првог тима, на предлог чланова 

првог тима, 

 4 (четири) члана из реда навијача организованих у Клуб пријатеља 

„ОФК Београд 1994“, на предлог чланова овог клуба, 

 9 (девет) чланова из реда симпатизера, пријатеља и чланова Клуба, 

на предлог Савета Клуба, 

 5 (пет) чланова из редова (потенцијалних) донатора и спонзора 

Клуба, на предлог Управног одбора Клуба. 

УКУПНО 31 (тридесет један) члан Скупштине. 

Члан 35 

Чланови Скупштине бирају се на период од 4 (четири) године и могу 

више пута бити бирани. 

Члан 36 

Мандат члана Скупштине престаје пре истека времена на које је 

изабран и то: 

1. ако поднесе оставку, односно престане му својство члана услед 

разлога предвиђених чланом 20. овог Статута, 

2. ако му престане радни однос у Клубу, односно до избора новог 

члана у место њега, 

3. услед престанка рада у привредном субјекту, удружењу или 

организацији који помажу, донирају или спонзоришу Клуб, а 

чланство у Скупштини имају као представници истих, 

4. ако не присуствује седницама Скупштине и седницама других 

органа у којима је изабран, дуже време не доприноси развоју и 
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просперитету Клуба или поступа у супротности са циљевима 

утврђеним општим актима Клуба. 

Члан 37 

 Председник Скупштине Клуба у место члана Скупштине Клуба, коме је 

из било ког разлога престало чланство у Скупштини Клуба, а у складу са 

претходним чланом овог Статута и на предлог било ког предлагача из члана 

34. став 2, може да кооптира новог члана Скупштине, с тим што је обавезан 

да на првој наредној седници Скупштине о томе обавести чланове Скупштине 

Клуба. 

Број замењених чланова не сме да буде већи од једне трећине укупног 

броја чланова Скупштине. 

Из овог броја (једне трећине) изузети су (активни) фудбалери првог 

тима клуба.  

Члан 38 

Надлежност Скупштине Клуба: 

1. разматра, доноси и усваја: 

 Статут Клуба и његове измене и допуне, 

 годишњи извештај о раду Клуба и његових органа, 

 финансијске извештаје (завршни рачун) 

 одлуку о престанку рада Клуба, 

 одлуке о статусним променама, 

 одлуке о промени назива Клуба, 

 одлуку о спортској и пословној политици Клуба, одређује 

смернице њеног спровођења, укључујући и верификовање 

пословно техничке сарадње са другим субјектима по предлогу и 

одлуци Управног одбора Клуба.  

 одлуке о приступању и учлањењу клуба у удружења и асоцијације 

у складу са законом и Статутом, 

 кодекс навијања и друга спортска правила, 

 пословник о свом раду, 

 верификацију одлуке председника Скупштине о кооптираним 

члановима Скупштине и Управног одбора, 

 друге одлуке које су јој стављење у надлежност овим Статутом. 
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2. бира, разрешава и именује: 

 председникa Скупштине, 

 два потпредседникa Скупштине, 

 председника Управног одбора, 

 чланове Управног одбора (на предлог председника Управног 

одбора) 

 чланове Надзорног одбора, 

 чланове Савета Клуба 

 заслужне и почасне чланове и почасног председника Клуба. 

Члан 39 

Обављање појединих послова из своје надлежности, када то није у 

супротности са законом и подзаконским актима, Скупштина по потреби може 

да повери Управном одбору Клуба. 

За вршење одређених послова Скупштина може да образује посебне 

комисије, саветодавна и друга радна тела. 

 Одлуком о образовању комисија и радних тела утврђује се њихов 

састав, надлежност и делокруг. 

Члан 40 

Скупштина ради на седницама и може да буде сазвана као редовна или 

ванредна седница. 

Редовна скупштина се одржава најмање два пута годишње и то на 

завршетку првенства (пролећног дела), као и на крају јесењег дела.  

Ванредна скупштина одржава се по потреби. Сазива се на захтев, уз 

обавезно предлагање дневног реда: 

1. Управног одбора Клуба,  

2. Надзорног одбора Клуба,  

3. најмање једне трећине (једанаест) чланова Скупштине. 

Скупштину сазива председник Скупштине, а у његовом одсуству 

потпредседник на којег је пренето овлашћење. 

Председник Скупштине је дужан да сазове ванредну Скупштину у року 

од тридесет дана од дана подношења захтева. 

Ако председник Скупштине не сазове ванредну Скупштину Клуба у 

прописаном року, њу може сазвати онај орган Клуба, односно они чланови 

Скупштине (иницијатори), који су тражили њено сазивање. 
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Изборна Скупштина се, одржава истеком мандата чланова Скупштине 

Клуба и њом председава радно председништво кога чине најстарији и 

најмлађи члан Скупштине и председник Скупштине из претходног сазива.  

Члан 41 

Скупштина пуноважно ради и доноси одлуке ако седници присуствује 

већина од укупног броја чланова Скупштине. 

Сваки члан Скупштине има један глас. 

У раду Скупштине, без права гласа, могу да учествују почасни чланови 

и почасни председник Клуба, као и представници других организација и 

државних органа по позиву председника Скупштине. 

Седницама Скупштине могу да присуствују и гости. Госте на 

седницама скупштине позива председник Скупштине. 

Скупштина пуноважно доноси одлуке простом већином гласова 

присутних чланова, осим одлука о усвајању Статута, Пословника Скупштине 

и изменама и допунама ових општих аката, као и одлукa о статусним 

променама, за које је потребна већина гласова од укупног броја чланова 

Скупштине клуба. Одлука о престанку рада куба доноси се двотрећинском 

већином (двадесет један) од укупног броја чланова Скупштине Клуба. 

Гласање је јавно, али о неким питањима гласање може да буде и тајно. 

Члан 42 

Рад Скупштине на седницама уређује се пословником о раду 

Скупштине Клуба. 

Члан 43 

Скупштина Клуба из свог састава бира председника који је истовремено 

и председник Клуба и два потпредседника на период од четири године, с 

правом поновног избора. 

Пре истека мандата председнику и потпредседницима Скупштине 

функција престаје оставком или разрешењем. 

Председник и потпредседници Скупштине за свој рад одговарају 

Скупштини Клуба. 

Члан 44 

Председник Скупштине - председник Клуба: 

1. представља Клуб у земљи и иностранству, 

2. потписује сва акта из надлежности Скупштине, 
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3. сазива седнице Скупштине, председава и руководи њима, 

4. предлаже Скупштини именовање и разрешење председника 

Управног одбора, 

5. врши друге послове из свог делокруга утврђене законским 

прописима, овим Статутом и другим актима Клуба. 

У случају спречености или дуже одсутности, председника Скупштине 

мења један од потпредседника кога он одреди, а у случају да то не уради, 

мења га старији потпредседник.  

XVII УПРАВНИ ОДБОР КЛУБА 

Члан 45 

Управни одбор Клуба има 11 (једанаест) чланова, с тим да је 

минималан број чланова Управног одбора Клуба 6 (шест), уз обавезан услов 

да број чланова Управног одбора Клуба увек буде непаран број. 

Управни одбор чине председник, два потпредседника и чланови 

Управног одбора. 

Рад Управног одбора уређује се пословником о раду. 

Уговор о привременим, повременим пословима, међусобним правима, 

обавезама и одговорностима, са председником Управног одбора закључује 

председник Скупштине клуба, а верификује Скупштина Клуба на првој 

наредној седници. 

Председник Управног одбора и председник Скупштине Клуба, 

законски су заступници Клуба и заједно представљају Клуб.  

Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Клуба на 

предлог председника Управног одбора.  

Председник Управног одбора може писменим путем, уз образложање, 

затражити од Скупштине Клуба разрешење пре истека мандата на који је 

биран.  

Скупштина Клуба може разрешти или сменити председника Управног 

одбора и пре истека мандата у случају непоштовња законских прописа, 

грубог нарушавања Статута, других правних прописа Клуба као и 

неиспуњења укупних циљева Клуба (финансијских, организационих и 

спортских). 

У случају усвајања разрешења или смене председника Управног 

одбора, Скупштина Клуба може пренети овлашћења председника Управног 

одбора на једног од два потпредседника Управног одбора или приступити 
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избору новог председника Управног одбора и чланова Управног одбора или 

преузети управљање Клубом до избора новог председника Управног одбора и 

чланова Управног одбора, не дуже од 3 (три) месеца.  

Члан Управног одбора не мора бити члан Клуба. 

Управни одбор бира из својих редова два потпредседника. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, и није 

ограничен. 

Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем 

(сменом). 

Члан Управног одбора који поднесе оставку дужан је да обавља 

преузете послове из свог делокруга до 60 (шездесет) дана од дана подношења 

писмене оставке, и у том року обави писмену примопредају. 

Уколико су један или више чланова Управног одбора, услед смрти, 

теже болести или било ког разлога, онемогућени да учествују у раду 

Управног одбора или испоље неактивност у раду или неоправдано не 

присуствују седницама три узастопна пута, председник Управног одбора 

може уместо њих да на ванредној седници Скупштине Клуба затражи 

кооптирање новог (нових) члана (чланова) овог органа, који ће пуноправно да 

узму учешће у његовом раду од тренутка кооптирања, са свим правима и 

обавезама који као чланови овог органа имају у складу са одредбама овог 

Статута и другим законским прописима.  

Председник Управног одбора је у обавези да свој писмени предлог из 

претходног става овог Статута предложи Скупштини Клуба, коју је 

председник Скупштине Клуба дужан да сазове најкасније у року до 60 

(шездесет) дана од дана пријема предлога за кооптирање новог члана. 

Мандат кооптираних чланова Управног одбора траје само до истека 

мандата чланова Управног одбора на чије место су кооптирани. 

Члан 46 

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а 

најмање два пута месечно. Управни одбор сазива и њиме председава 

председник Управног одбора. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 

Члан 47 

Управни одбор: 

1. спроводи одлуке Скупштине и остварује политику Клуба, 
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2. доноси опште акте Клуба, осим оних који су Статутом или 

законским прописима стављени у надлежност других органа, 

3. предлаже Скупштини Клуба измене и допуне Статута, као и 

предлоге других општих аката које разматра и доноси Скупштина 

Клуба,  

4. предлаже статусне промене, 

5. предлаже Скупштини Клуба планове развоја, изворе прихода и 

финансијски план Клуба, 

6. предлаже образовање огранака, њихово седиште, обављање 

активности и именује њиховог заступника (спонзорски тим) 

7. одлучује о покретању спора или одустајању од њега, 

Предлаже Скупштини клуба и реализује: 

 доделе, похвале и јавна признања члановима Клуба и другим лицима, 

 позајмљивање и инвестирање из средстава Клуба (кредитирање) или 

кредитно задуживање Клуба,  

 проширење делатности Клуба. 

Одлучује о:  

 условима преласка фудбалера у домаће и иностране клубове, 

 закључивању, мењању, допуњавању и раскидању професионалних, 

стипендијских и других уговора са фудбалерима и о пријему нових 

фудбалера, као и о условима уступања и давања сагласности да 

поједини играчи наступају као позајмљени у другим клубовима, 

 прибављању, отуђењу или оптерећивању непокретне имовине и других 

основних средстава клуба, уз претходну сагласност Скупштине, 

 систематизацији и организацији рада Клуба, 

 ангажовању стручњака у спорту и спортских стручњака, начинима и 

условима њиховох ангажовања, 

 учешћу клуба на турнирима у земљи и иностранству, 

 материјалним и новчаним наградама, 

 претплатним улазницама, бенефицираним и бесплатним пропусницама, 

 ценама улазница за спортске приредбе Клуба, 

 организацији пописа имовине Клуба и старању о њој,  

 именовању и разрешавању шефа Стручног штаба и директора 

Омладинске школе на предлог спортског директора клуба, 

 продаји ТВ права утакмица клуба,  
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 стицању и престанку својства члана у клубу, 

 давању помоћи (новчаних средстава) другим клубовима, 

организацијама и заједницама, 

 службеним путовањима у иностранство, 

 избору делегата који представљају Клуб у спортским органима других 

спортских друштава, удружењима и спортским организацијама, 

 пословнику о свом раду, 

 висини уписнине и чланарине, 

 другим питањима, ако Статутом или другим општим актом није 

предвиђено да о њима одлучује Скупштина Kлуба. 

 За свој рад Управни одбор Kлуба одговора Скупштини Клуба и 

подноси јој извештаје о раду најмање два пута годишње (после јесењег дела 

првенства и на завршетку сезоне).  

Члан 48 

Управни одбор има своје стално оперативно радно тело, Одбор за хитна 

питања, а чине га председник и оба потпредседника Управног одбора Kлуба. 

Одбор за хитна питања решава питања од важности из надлежности 

Управног одбора Kлуба између две седнице, с тим да донете одлуке остали 

чланови Управног одбора Kлуба потврђују на првој наредној седници 

Управног одбора. 

У раду Одбора за хитна питања Kлуба учествује и председник 

Скупштине Kлуба, али о коначној одлуци он не одлучује (не гласа).  

Седници Одбора за хитна питања, по позиву, могу присуствовати и 

дискотовати и друга лица, неопходна за разјашњење појединих ситуација, али 

о коначној одлуци она не одлучују (не гласају).  

Члан 49 

Председници комисија и других радних тела учествују у раду Управног 

одбора када се расправља о питањима из области њиховог рада. 

Управни одбор може да ангажује саветнике и експерте за поједине 

области, у којима потребна стручност.  

Начин и поступак избора и именовања саветника и експерата ближе се 

одређује Пословником о раду Управног одбора. 
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Члан 50 

Чланови органа Клуба могу да остваре примања на име накнаде за рад и 

на име накнаде трошкова учињених у обављању функције, у складу са 

законом и претходном одлуком Скупштине Клуба коју реализује Управни 

одбор Клуба.  

Члан 51 

Комисије и друга радна тела основана у складу са одредбом овог 

Статута, у случају да не донесу посебан Пословник о свом раду, радиће у 

складу и на начин како је уређено Пословником Управног одбора. 

XVIII ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Члан 52 

Кандидат за председника Управног одбора дужан је да, пре именовања, 

изнесе свој план рада члановима Скупштине на усвајање. 

 Председник Управног одбора је законски заступник клуба и овлашћен 

је да закључује и потписује уговоре и предузима друге правне послове и 

радње у име и за рачун Клуба у земљи и иностранству, у складу са 

ограничењима из овог Статута. 

Председник Управног одбора стара се о обезбеђивању финансијско 

материјалних средстава неопходних за рад Клуба. 

Уговоре и друге правне послове којима се Клуб кредитно задужује, 

прибавља, отуђује или оптерећује непокретна имовина Клуба, прибављају, 

отуђују или оптерећују основна средства Клуба, позајмљују или инвестирају 

новчана средства Клуба, председник Управног одбора Клуба закључује 

искључиво на основу претходне одлуке Управног одбора и сагласности 

Скупштине.   

Председник Управног одбора руководи радном заједницом и при томе 

има права, обавезе и одговорности као и правни положај директора утврђен 

Законом о раду и другим важећим прописима. 

Уговоре везане за долазак играча у Клуб, као и уговоре везане за 

прелазак играча у домаћи или инострани клуб, уговоре са професионалним 

фудбалерима и спортским стручњацима, као и све друге анексе којима се ти 

уговори мењају, допуњују или раскидају, Председник Управног одбора 

закључује на основу претходне одлуке и сагласности Управног одбора. 
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Члан 53 

Председник Управног одбора Клуба: 

1.  организује, контролише и усклађује процес рада и пословања у 

Клубу, 

2.  стара се о законитости рада Клуба и одговара за законитост у 

раду, 

3. стара се о извршавању одлука и закључака Скупштине, Управног 

и Надзорног одбора, 

4. обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, 

Статутом и другим актима Клуба. 

Члан 54 

За председника Управног одбора Клуба може да буде именовано лице: 

 које има искуство рада у спортским Клубовима и организацијама, 

 са знањем најмање једног светског језика, 

 које има најмање три године радног искуства. 

Мандат председника Управног одбора Клуба траје четири године и 

може бити поново биран. 

Пре истека мандата, председнику Управног одбора Клуба функција 

престаје оставком или разрешењем. 

Члан 55 

Председник Управног одбора Клуба је одговоран Скупштини Клуба 

којој подноси извештај о резултатима пословања по годишњем обрачуну или 

када то од њега буде затражено. 

За сваку седницу Скупштине Клуба (редовну или ванредну) председник 

Управног одбора је обавезан да поднесе извештај о свом раду за протекли 

период. 

XIX НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 56 

Надзорни одбор је орган Клуба, који врши надзор и контролу 

законитости пословања и рада Клуба.  

Надзорни одбор чине председник и 2 (два) члана, које бира Скупштина 

Клуба на период од четири године. 

Надзорни одбор је самостално и независно тело Клуба 

Надзорни одбор у свом делокругу рада : 
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1. врши надзор над законитошћу пословања Клуба, 

2. прегледа и анализира   периодичне и годишње обрачуне, 

3.  утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Клуба воде 

уредно и у складу са прописима, 

4. доноси, у складу са Статутом Клуба, пословник о свом раду, 

5. обавља и друге послове у складу са законом. 

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Управног Одбора и 

Скупштине Клуба. 

Члан 57 

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог 

делокруга рада, приликом усвајања завршног извештаја о раду Клуба. 

Надзорни одбор ради на седницама које сазива председник, а одлуке 

доноси већином гласова. 

О својим налазима Надзорни одбор извештава Скупштину, председника 

Скупштине и Управни одбор клуба. 

Члан 58 

Управни одбор може да именује ревизора са надзорним овлашћењима, 

у складу са законским прописима о рачуноводству и ревизији. 

XX САВЕТ КЛУБА 

Члан 59 

Савет Клуба бира Скупштина Клуба из редова чланова Клуба који су 

вишегодишњим радом дали значајан допринос развоју и угледу Клуба. 

Савет Клуба је консултативни и саветодавни орган који разматра општа 

и посебна питања рада и развоја Клуба и о томе обавештава и упознаје 

председнике Скупштине и Управног одбора Клуба, заузима самостално 

ставове или када се то од њега затражи.  

Савет Клуба има до 11 (једанаест) чланова, који се бирају на период од 

четири године. 

Савет Клуба бира председника  заменика председника и секретара из 

својих редова, на својој првој седници. 

Савет Клуба доноси одлуке већином гласова.  
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Члан 60 

Савет Клуба на основу овог Статута, бира и предлаже 9 (девет) чланова 

за Скупштину Клуба, која на својој изборној седници верификује предложене 

мандате.  

Савет Клуба може сугерисати, односно  предложити председнику 

Управног одбора, потенцијалне кандидате за чланове Управног одбора. 

XXI СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Члан 61 

Председник Скупштине, председник Управног одбора и изабрани 

чланови органа Клуба, дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно 

према Клубу, у складу са законским прописима и општим актима Клуба.  

Лица из става 1. овог члана, која имају лични интерес, не смеју 

користити Клуб за лично богаћење, односно личне потребе, као и својих 

ближњих.  

 Председник Скупштине и председник Управног одбора, као и изабрани 

чланови органа Клуба, односно запослени или ангажовани по било ком 

основу у Клубу, не могу директно или индиректно бити чланови у 

конкурентској организацији у области спорта, органа других клубова као и 

органа другог  клуба у оквиру спортског друштва.   

Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је изабрани 

члан органа Клуба, односно 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 Клубом; 

2. власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног 

посла или радње које закључује уговор са Клубом или које има 

финансијске интересе у том послу или радње по основу којих се 

разумно може очекивати да утичу на поступање изабраног члана 

органа Клуба – супротно интересу Клуба; 

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 изабраног 

члана органа Клуба – супротно интересу Клуба; 

Уговори из претходног става могу бити закључени само уз сагласност 

Управног одбора. 
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Повреда сукоба интереса и забране конкуреције из ст. 2 и 3 овог члана 

даје Клубу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за 

свој рачун признају као послови извршени за рачун Клуба. 

XXII СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА 

Члан 62 

За остваривање циљева и задатака Клуба Управни одбор Клуба 

обезбеђује потребна средства (материјална и финансијска) и користи их на 

начин како је то предвиђено општим актима Клуба и законским прописима. 

Члан 63 

Имовину клуба чине новчана средства, непокретна и покретна имовина 

и права која проистичу из другог имовинског односа.  

Клуб стиче имовинска средства за сопствене потребе и редовну 

делатности из следећих извора: 

 продаје улазница, 

 обављања привредне делатности у складу са важећим прописима, 

 економско-пропагандне делатности, 

 маркетинга, 

 чланарине чланова клуба и донација, 

 прихода од утакмица и турнира у земљи и иностранству, 

 продаје ТВ права и учешћа у интернет такмичењима, 

 поклона и спонзорских прилога, 

 прихода од трансфера играча, 

 прихода од издавање програма утакмица и других публикација, 

 прихода од имовине, 

 накнада за услуге, када је то дозвољено законом који те услуге 

регулише,  

 давања из буџета и других прихода у складу са законом. 

Члан 64 

Клуб може да оснује привредно друштво или друго правно лице, у 

складу са законским прописима, ради прибављања средстава потребних за 

остваривање спортских циљева. 
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Члан 65 

Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје Управном 

одбору Клуба у складу са законским прописима о надзору, рачуноводству и 

ревизији. 

О распоређивању добити и начину покрића евентуалног губитка, 

одлучује Управни одбор Клуба. 

Члан 66 

Из остварене пословне добити, Клуб може да формира фонд за покриће 

губитака и друге потребе. 

Клуб може да формира и друге фондове у складу са законским 

прописима из ове области. 

О формирању фондова, одлуку доноси Управни одбор Клуба. Одлуком 

о формирању фонда ближе се одређују извори средстава за фонд, као и 

услови и начин располагања средствима фонда. 

Члан 67 

Изабрани чланови органа и тела Клуба, солидарно одговарају за штету 

коју су гласањем за одређену одлуку прозроковали Клубу, ако је та одлука 

донета – намерно или крајњом непажњом. 

За штету из става 1 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 и 

других  органа Клуба а све у складу са чланом 62 Закона о спорту. 

XXIII ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА 

Члан 68 

Рад свих органа Клуба је јаван.  

Транспарентност рада Клуба обезбеђује се отвореношћу седница органа 

и тела, давањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима 

јавног информисања, као и другим средствима обавештавања. 

Органи и тела Клуба могу да искључе или ограниче присуство јавности 

(медијима) седници када се разматрају документи или подаци који 

представљају пословну тајну, односно поверљиве су природе. 
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Члан 69 

Председник Скупштине и председник Управног одбора воде рачуна да 

медији  буду благовремено обавештени о текућем и укупном раду и 

резултатима рада Клуба и да им при том обезбеди потребне услове за рад. 

Члан 70 

Овим Статутом утврђује се да су за обавештавање јавности о питањима 

из свог делокруга овлашћени искључиво председник Скупштине, председник 

Управног одбора, као и друга лица овлашћена за контакт са медијима.  

Обавештавање јавности обезбеђује се присуством представника 

средстава јавног информисања на седницама органа, односно на 

организованим конференцијама за штампу, о чему одлучују надлежни органи 

клуба. 

Овим Статутом се утврђује да пословна, односну службена тајна клуба 

представља свака исправа, податак и информација о Клубу и раду Клуба, чије 

би објављивање у медијима могло да угрози или отежа остваривање 

програма, планова, циљева и задатака Клуба или чије неовлашћено изношење 

трећим лицима може Клубу да нанесе штету. 

Члан 71 

Оцену о степену тајности података и информација дају председник 

Скупштине и председник Управног одбора Клуба одговарајућим писменим 

или усменим упозорењем и одређивањем који се подаци и информације 

сматрају пословном тајном. 

Дужност је свих изабраних чланова у органе Клуба, као и запослених, 

да чувају пословну и службену тајну Клуба, чак и по престанку радног 

односа, односно чланства у Клубу. 

Члан 72 

Овим Статутом одређује се да одавање пословне и службене тајне, 

одређене у складу са овим Статутом, представља тешку повреду радне 

обавезе, односно клубске и чланске дисциплине, за коју се обавезно изриче 

мера престанка радног односа, односно искључивање из чланства Клуба. 

Проглашену пословну, односно службену тајну могу да саопштавају 

надлежним државним органима искључиво председник Скупштине и 

председник Управног одбора, односно лице које они за то овласте. 
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Председник Скупштине и Управног одбора Клуба могу да саопштавају 

пословне и службене тајне лицима, органима и организацијама којима исти 

могу да се саопштавају на основу законских прописа или на основу 

овлашћења и одговорности функција које врше, или положаја на коме се 

налазе. 

XXIV АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

Члан 73 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и 

медицинском етиком. 

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

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о 

спречавању допинга у спорту Републике Србије. 

Управни одбор Клуба утврђује анти-допинг правила, у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту. 

Сви чланови К л у б а  су обавезни да поштују обавезе из Закона о 

спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Клуба. 

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу 

одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и 

општим актима Клуба. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у 

складу са Законом о спречавању допинга у спорту. 

XXV ОПШТА АКТА КЛУБА 

Члан 74 

Општа акта Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке 

којима се на општи начин уређују организација и друга питања. 

Члан 75 

Иницијативу за доношење, измене и допуне Статута могу да дају: 

 најмање половина чланова Скупштине. 

 Управни одбор, 

 Надзорни одбор, 

 Савет Клуба  
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Члан 76 

Предлог Статута, као и његове измене допуне, утврђује Скупштина 

Клуба, на предлог Управог одбора Клуба  или радне групе, претходно 

формиране  одлуком Скупштине.  

Предлог за промену и  допуну Статута Клуба мора претходно да буде 

достављен члановима Скупштине најмање 15 дана пре одржавања 

Скупштине. 

Амандмани на предлог Статута, односно измене и допуне Статута, 

достављају се Скупштини писмено, најкасније три дана пре седнице 

Скупштине Клуба. 

Статут, односно измене и допуне Статута, усвајају се већином од 

укупног броја гласова чланова Скупштине са правом гласа. 

Члан 77 

Општа акта које доноси Управни одбор Клуба усвајају се већином од 

укупног броја чланова Управног одбора. 

Сваки члан и сваки орган Клуба може да покрене иницијативу за 

доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Клуба. 

Сваки члан Клуба има право да добије примерак Статута Клуба у 

просторијама Клуба или га преузме у електронском облику са званичног сајта 

Клуба.  

Члан 78 

Статут и други општа акта Клуба, као и спортска правила из члана 3. 

став 1 тачка 20 Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, 

непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Клуба. 

У случају несагласности општих аката Клуба и Статута примењују се 

одредбе Статута Клуба. 

Члан 79 

Статут и друга акта Клуба објављују се на огласној табли у 

просторијама Клуба, као и на званичној (интернет) сајт презентацији Клуба. 

Званична (интернет) сајт презентација Клуба садржи све релевантне 

информације о раду и активностима Клуба, укључујући и имена чланова 

Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора, Савета Клуба и других лица 

који обављају послове у Клубу.  
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Управни одбор је овлашћен да води рачуна о садржају званичне 

(интернет) сајт презентације Клуба као и прибављању сагласности од 

председника органа Клуба (Скупштине, Надзорног одбора, Савета Клуба) за 

информације из њиховог делокруга рада.  

XXVI СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

Члан 80 

Под статусним променама Клуба сматрају се: припајање, спајање, 

подела и одвајање. 

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, 

Скупштина Клуба, на предлог Управног одбора, двотрећинском већином од 

укупног броја гласова чланова Скупштине. 

XXVII ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА 

Члан 81 

Клуб престаје са радом у случајевима прописаним законом или када 

Скупштина Клуба, на предлог Управног одбора, донесе одлуку о престанку 

двотрећинском већином од укупног броја гласова чланова Скупштине. 

У случају престанка рада Клуба, средства која остану после 

подмиривања обавеза Клуба, преносе се на „ОСД Београд“, у складу са 

законом. 

XXVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 82 

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања  на седници Скупштине 

Клуба и објављује се на званичној (интерент) сајт презентацији Клуба.  

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи до сада (претходно) 

важећи Статут. 

Члан 83 

Општа акта и рад клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року 

од 3 (три) месеца од дана ступања на снагу овог Статута. 
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До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти 

донети на основу претходног Статута, изузев ако су у супротности са 

Законом о спорту или новим  Статутом. 

 

Београд, 23. март 2021. године 

 

Председник Скупштине 

 

 

________________________ 

Љубиша Ђуровић 


