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                         На основу члана 181. став 1. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2016) 
и члана 85. Статута ФСС  (,,Фудбал,, ванредни број  18 )  и члана 43 став 1 тачка 3 Статута Фудбалског савеза 

Подручја Зрењанин , Скупштина Фудбалског савеза Подручја Зрењанин  на седници одржаној 24. 02. 2017 године 
, усвојила је : 
 

       

С Т  А  Т  У  Т 

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПОДРУЧЈА ЗРЕЊАНИН 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Фудбалски савез Подручја Зрењанин ( у даљем тексту: ФСП Зрењанин ) је спортска организација - грански 
савез као удружење спортских организација у области фудбалског спорта за територију Града Зрењанин ,  
Града Кикинда и Општина Житиште, Нова Црња , Нови Бечеј, Сечањ у оквиру Фудбалског савеза Србије 
и Фудбалског савеза Војводине. 

Члан 2.  
 

ФСП Зрењанин је спортска, неполитичка и нестраначка организација у којој је недопустиво политичко 
организовање и деловање. Међусобни односи, права, обавезе и одговорности у Фудбалском савезу Подручја 

Зрењанин заснивају се и уређују на начелима добровољности, равноправности, заједништва, спортског духа , 
фер плеја и морала. 
У ФСП Зрењанин забрањена је и биће спречена свака врста верске, националне, расне, полне, језичке и 
територијалне дискриминације према организацијама и појединцима. 
У ФСП Зрењанин забрањена је свака врста злостављања , дискриминације и насиља према деци , омладини и 
осталим учесницима у активностима у организацијама у оквиру ФСП Зрењанин. 
 

Члан 3.  
 

ФСП Зрењанин је сложени фудбалски савез по унутрашњој организацији са чланством у облику клубова, 
територијалних савеза и спортских организација. 
ФСП Зрењанин је демократска организација по унутрашњем устројству и односима утврђеним овим Статутом 

и Статутима савеза и спортских организација.  
ФСП Зрењанин може бити члан и других националних спортских организација. 
 
II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЈАВНА ОБЕЛЕЖЈА  

Члан 4.  
 

Фудбалска организација подручја Зрењанин, у остваривању својих задатака и циљева делује под називом 
Фудбалски савез Подручја Зрењанин. 
Скраћени назив организације је ФСП Зрењанин.     

Члан 5. 
 

Седиште Фудбалског савеза Подручја Зрењанин је у Зрењанину ,  улица  Македонска 11. 
 

                Члан 6. 
 

ФСП Зрењанин има свој текући рачун , печат и штамбиљ. 
 

       Члан 7. 
 
Печат ФСП Зрењанин је округлог облика стандарне величине на коме је по ободу  ћирилицом исписан назив 
Фудбалски савез Подручја Зрењанин а у унутрашњем делу  фудбалер и фудбалска лопта . 
 
       Чан 8.    
 

ФСП Зрењанин има штамбиљ на коме је исписан назив савеза и остављено место за број и датум. 
 

       Члан 9. 
 

Савез је основан 12 маја 1921 године и тај дан се слави као дан савеза.  
 



Страна: 2/14 
 

III  ПРАВНИ СТАТУС , ДЕЛАТНОСТ И ЗАСТУПАЊЕ 
  

Члан 10. 
 

ФСП Зрењанин је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које му у складу са Законом и овим 
Статутом припадају.ФСП Зрењанин је уписан у регистар спортских организација у складу за Законом. 
Права обавезе и дужности ФСП Зрењанин утврђена су аутономијом коју му одређује ФИФА , УЕФА , Закон о 
спорту и прописи ФС Србије.   

Члан 11. 
 

Делатност ФСП Зрењанин је основна у области фудбалског спорта и споредна ванфудбалска  делатност у 
разним областима рада и пословања. 

Члан 12.  
 

ФСП Зрењанин обавља споредне ванфудбалске делатности  на основу одлука које доноси надлежни орган 
ФСП Зрењанин у складу са Законом. 

Члан 13.  
 

Фудбалски савез Подручја Зрењанин представља председник Савеза. 
ФСП Зрењанин заступају председник и  секретар Савеза без ограничења. 
Овлашћење за заступање председнику Савеза даје Скупштина а секретару Извршни одбор. 
 

Члан 14. 
 

Заступник Савеза не могу бити следећа лица : 
 

- Оснивачи , власници удела или акција , заступници , запослени или чланови спортске организације 
која се такмичи на нивоу такмичења које организује ФСП Зрењанин.  

 

- Чланови управе и службена лица надлежног савеза , односно службена лица организације у области 
спорта која управљају фудбалском лигом. 

 

- Лице које врши јавну функцију , као и лице које врши функцију у органу политичке странке.  
 

- Власници и чланови органа спортских кладионица , као ни запослени у спортским кладионицама.  
 

- Спортски посредници у фудбалском спорту. 
 

- Лица која су осуђена за кривична дела против имовине , привреде , и службене дужности. 
 

- Лица која су осуђена за кривична дела : тешко убиство , тешка крађа , разбојничка крађа , 
разбојништво , утаја , превара , неосновано коришћење кредита и друге погодности , изнуда , уцена и 
зеленаштво , омогућавање допинг средстава , неовлашћена производња и стављање у промет допинг 
средстава , насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода 
такмичења.  

 

- Лица која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим 
је уређен сукоб интереса у обављању јавних функција и дужности. 

 

- Забрана за лица осуђена за кривична дела из претходног става овог члана односи се док трају правне 
последице осуде. 

 

IV  ЧЛАНСТВО У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

  

               Члан 15. 
 

1. Фудбалски савез Подручја Зрењанин је члан Фудбалског савеза Србије , Фудбалског савеза Војводине и 

обавезао се да ће :  
а) поштовати Статут , правилнике и одлуке ФСС , ФСВ 
б) учествовати у раду ФСС , ФСВ 
в) поштовати правила игре и фудбалски календар ФСС , ФСВ 
г) поштовати принцип лојалности , интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја 
 

2. Фудбалски савез Подручја Зрењанин је члан Спортског савеза Града Зрењанина 
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V  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Члан 16.  
 

Фудбалски савез Подручја Зрењанин остварује следеће циљеве и задатке :  
 

1. Развој и унапређење фудбалског спорта кроз стварање организационих, кадровских, материјалних и 
других услова за бављење аматерским и врхунским фудбалом свих узрасних категорија, женским и малим 
фудбалом;  

2. Стварање услова за омасовљење фудбала;  
3. Организовање сталних и других облика такмичења фудбалских клубова и селекција у свим категоријама 

(пионири, кадети, омладинци, сениори, женски и мали фудбал и др.);  

4. Организовање и унапређење стручног рада у струковном односно стручним спортским организацијама – 
тренера, судија и судија инструктора и других стручних лица; 

5. Унапређење врхунског фудбала и стварање услова за постизање врхунских спортских резултата у 
фудбалском спорту; 

6. Стварање услова за деловање клубова, стручних спортских организација и савеза полазећи од фудбалског 
клуба као основне организације; 

7. Унапређење сарадње и развој односа са другим фудбалским организацијама и организацијама у другим 

спортским гранама; 
8. Пропаганда фудбалског спорта; 
9. Утврђивање система фудбалских такмичења; 

10. Организовање, нормативно регулисање и руковођење фудбалским такмичењима;  
11. Стално залагање за примену анти – допинг мера у фудбалу и едукација чланова фудбалске организације 

за спречавање употребе недозвољених стимулативних средстава; 
12. Остваривање и осталих циљева и задатака од заједничког интереса за чланове ФСП Зрењанин;  

 

VI  ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНСТВО 

Члан 17. 
 

Чланови фудбалске организације Подручја Зрењанин су основне фудбалске организације , спортске 

организације и савези чији су међусобни односи и њихов однос према и са ФСП Зрењанин уређени овим 
Статутом и прописима који су на основу њега донети. 
 

 Чланови Фудбалског савеза Подручја Зрењанин су :  
 

а) Фудбалски савез Града Зрењанин  
б) Фудбалски савез Града Кикинда.  
в) Општински Фудбалски савез Житиште – Нова Црња 

г) Фудбалски клуибови регистровани код једног од територијалних фудбалских савеза а учесници су 
такмичења     
  
 - Супер лиге Србије 
 - Прве лиге Србије 
 - Републичке лиге Србије 
 - Војвођанске фудбалске лиге 
 - Подручне лиге Зрењанин 

- Градске лиге Зрењанин , Међуопштинских и Општинских лига 
 - Лига млађих категорија ( пионирска , кадетска , омладинска ) 
            - Женске фудбалске лиге 
 - Футсал лиге  
д) Стручне -  струковне фудбалске организације  :  
 - Стручна струковна организација фудбалских тренера. 
 - Стручна струковна организација фудбалских судија. 

ћ) Посебни фудбалски савези - удружења 
 

Свако правно лице које жели да постане члан ФСП Зрењанин подноси молбу у писменој форми одговарајућем 
општинском - градском , подручном савезу по територијалном принципу.  

Захтев за пријем у чланство, процедура пријема, права и обавезе чланова, иступање из чланства, суспензија, 
искључење, као и губљење статуса члана регулисана су јединствено статутом ФС Србије.  
ФСП Зрењанин може имати почасног председника и почасне чланове о чему одлуку доноси Скупштина 
ценећи њихов допринос развоју фудбала. Почасни чланови учествују у раду Скупштине без права гласа. 
 



Страна: 4/14 
 

                                     Члан 18. 
 

                ФСП Зрењанин и његови чланови : 
- воде евиденцију својих чланова ( књига чланова ) и друге 
- евиденцију у складу са одредбама Закона о спорту  
- уписују се у матичне евиденције у складу са Законом 

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

а ) Oсновне фудбалске организације – клубови  
 

Члан 19.  
 

Фудбалски клуб је основна фудбалска организација која се бави фудбалским спортом ради остваривања 
такмичарских и других спортских интереса у којој се остварује укупна фудбалска делатност са обавезним 
учешћем у сталним такмичењима у оквиру надлежних фудбалских савеза .   
Сваки фудбалски клуб мора бити члан надлежног фудбалског савеза а постаје чланом регистрацијом у 
надлежном регистрационом фудбалском савезу и објавом те регистрације у службеном гласнику.    
Фудбалски клуб може бити организован као удружење или у другом облику у складу са Законом. 
Организација, делатност и управљање у фудбалском клубу уређују се Статутом клуба у складу са овим 

Статутом и другим одговарајућим прописима фудбалске организације и законодавством Србије. 
Посебним нормативним актима фудбалска организација уређује питања регистрације клубова и фудбалера. 
Фудбалским клубом у смислу одредаба овог Статута сматра се клуб чија се сениорска селекција или најмање 
две селекције млађих категорија од којих једна мора бити омладинска , такмичи у редовном такмичењу.  
Селекцијама млађих категорија сматрају се : омладинци , пионири и кадети. 
Уколико клуб не испуњава услове из претходног става , клуб привремено губи статутарна птава  до поновног 
испуњења тражених услова.  

Члан 20.  
 

Фудбалски клуб као спортска организација оснива се у одговарајућем облуку организовања. 
Средства фудбалског клуба могу бити у свим облицима својине. 
Фудбалски клуб могу оснивати физичка и правна лица. 

Фудбалски клуб оснива се актом о оснивању у складу са Законом. 
 

Члан 21. 
 

Фудбалски клуб оснивачи организују и оснивају слободно, региструју у надлежном савезу и обвјављају у 
службеном гласилу  ФСС   уз упис у регистар који води надлежни државни орган у смислу одредаба Закона о 
спорту.    
  
Фудбалски клуб у обављању фудбалске активности обавезан је да обезбеди услове за безбедно бављење 
фудбалера активностима, планирања и евиденцију стручног рада и вођења базичне евиденције. 
 
б )  Стручне – струковне фудбалске организације  
 

Члан 22. 
 

Стручне – струковне фудбалске организације су стручни или интересни облик организовања и деловања 
фудбалера , стручних лица  односно клубова ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом и 
статутима територијалних савеза и организација. 
У Фудбалском савезу Подручја Зрењанин организују се и конституишу стручне – струковне организације : 
стручна организација фудбалских тренера, стручна организација фудбалских судија и судија инструктора и 

организације других стручних лица у фудбалској организацији (медицинских стручњака, представника медија 
и др.)  
Стручне – струковне организације се по правилу организују на подручју сваког територијалног фудбалског 
савеза. 
У саставу органа фудбалских савеза на свим нивоима организовања обезбеђује се одговарајућа заступљеност 
стручних организација односно њихових чланова. 
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                                                                            Члан 23. 
 

Организације фудбалских стручњака остварују задатке територијалних фудбалских савеза у области стручног 
рада, доносе и остварују програме стручног рада школовања и усавршавања стручњака, изражавајући ставове 
и дају предлоге и мишљења о питањима из делокруга рада територијалних савеза, учествују у избору, 
предлозима за органе територијалних савеза и врше избор органа своје организације. 

Права, обавезе и одговорност удружења (конференција) клубова из надлежности органа територијалних савеза 
одређују се Статутом и другим прописима територијалних савеза. 
Сваки стручњак мора бити ваљано регистрован као појединац код стручне – струковне организације у складу 
са одговарајућим правилницима о регистрацији чланова. 
 Стручне – струковне фудбалске организације немају својство правног лица. 
 

Члан 24.  
 

У одговарајућем степену, односно рангу такмичења у оквиру сталног система такмичења у фудбалској 

организацији Подручја Зрењанин могу се образовати удружења клубова – конференције клубова. 
Удружења (конференције) клубова у одговарајућим територијалним лигама остварују посебне потребе и 
интересе клубова, заједничке активности, изграђују ставове и дају предлоге и мишљења о питањима из 
делокруга рада територијалних савеза и врше избор органа удружења. 
Права, обавезе и одговорност удружења (конференција) клубова из надлежности органа територијалних савеза 
у организовању и вођењу такмичења, одређују се актима територијалних савеза о поверавању вршења тих 
послова и задатака. 

Члан 25.  
 

Удружења фудбалера задовољавају потребе и интересе свога чланства, учествују у решавању статусних 
питања и дају предлоге и мишљења и учествују у раду органа територијалних савеза. 
 

Члан 26.  
 

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

Члан 27. 
 

Фудбалски судија је стручно лице које обавља судијске дужности у фудбалском спорту, под условима и на 
начин утврђен прописима надлежних органа фудбалске организације. 
Судија – инструктор је стручно лице које обавља дужност члана испитних комисија и контрола суђења. 
 

Члан 28.  
 

Организација, надлежност и начин рада стручних – струковних организација уређује се сопственим актима у 

складу са статутима својих савеза и овим Статутом.     
Удружења (конференција) клубова своју организацију и начин рада и друге односе уређују правилницима или 
другим актима, на које сагласност дају одговарајући органи фудбалских савеза. 
 

Члан 29.  
 

Чланови фудбалске организације Подручја Зрењанин су посебна удружења – савези који се фудбалом баве у 
специфичном облику или га игра специфична група појединаца на територији савеза – школски и дечји 
фудбал, такмичење ветерана и хендикепираних лица и слично. 
Организација и такмичење специфичног вида фудбала регулишу се сопственим Статутом и правилницима 
удружења – савеза, која морају бити у складу са фудбалским прописима. 
 

ц ) Територијални савези  

Члан 30.  
 

На одређеним територијама у оквиру ФСП Зрењанин , у складу са потребама, интересима и могућностима, 
организују се и конституишу фудбалски савези који самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, 
Доносе и остварују програме развоја, воде такмичења и остварују друге обавезе и одговорности на својој 
територији и у потпуности су одговорни за организовање , администрацију и руковођење фудбалским 
такмичењима на својој територији у складу са својим статутима и овим Статутом. 

Статути савеза из претходног става морају бити у сагласности са Статутом ФСС ,ФСВ и овим Статутом. 
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VII  ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗОВАНОСТ САВЕЗА 
 

Члан 31. 
 

Фудбалски савези у оквиру фудбалске организације Подручја Зрењанин су : општински фудбалски савези , 
градски фудбалски савези и Фудбалски савез Подручја Зрењанин. 
 

А ) Oпштински - градски фудбалски савез 

Члан 32. 
 

Основни територијални савез је општински - градски фудбалски савез.  
Општински – градски фудбалски савез се може образовати за територију једне или више општина – градова  

са најмање осам клубова укључених у стални систем такмичења и ако има организоване стручне организације  
фудбалских тренера и фудбалских судија самостално или са другим општинским савезом.  
Уколико се општински - градски фудбалски савез образује за територију две и више општина за седиште 
савеза одређује се седиште оне општине - града или неко друго место на територији савеза које има најбоље 
просторне, кадровске, материјалне и друге услове за рад савеза.  
  

Члан 33.  
 

Одлуке о образовању општинских - градских фудбалских савеза, у складу са критеријумима из претходног 

члана овог Статута и на основу изражених интереса постојећих фудбалских савеза општина односно њихових 
чланова – клубова и организација на територији тих савеза, верификује извршни орган Фудбалског савеза 
Војводине. 
Клубови и стручне организације на одређеној територији су чланови општинског - градског фудбалског савеза 
образованог за ту територију.   
 

Б ) Подручни фудбалски савези  

Члан 34. 
 
Подручни фудбалски савез је територијални савез за подручје више општинских - градских фудбалских 
савеза. 

Општински - градски фудбалски савези и одговарајуће стручне организације на одређеној територији су 
чланови Подручног фудбалског савеза који обухвата ту територију. 
Организација и рад Подручних фудбалских савеза уређују се Статутима у складу са Статутом ФСС , ФСВ.  
 

Члан 35.  
 

У Фудбалском савезу Подручја Зрењанин образују се следећи фудбалски савези :  
Фудбалски савез Града Зрењанин за територију града Зрењанин – општине Сечањ. 
Фудбалски савез Града Кикинда  за територију града Кикинда – општине Нови Бечеј 
Фудбалски савез Општине Житиште – Нова Црња за територију општина Житиште – Нова Црња 
Организација и рад општинских - градских фудбалских савеза уређује се Статутима у складу са Статутом 
ФСС , ФСВ , ФСП Зрењанин. 

 

VIII  УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Члан 36.  
 

У управљању и руковођењу основним организацијама учествују непосредно или преко представника чланови 
органозације – клубови , фудбалери, фудбалски стручњаци и стручњаци у фудбалу , власници  средстава и 
друштвено спортски радници. 
У управљању и руковођењу савезима учествују представници чланова и делова савеза (основне организације, 
територијални савези, стручне и интересне организације). 
Односи у организацији заснивају се на демократским основама и принципима надлежности у складу са 
одредбама овог Статута. 

Члан 37.  
 

Основни акти клубова и савеза су Статути који морају бити у складу са Статутом ФСС , ФСВ , ФСП 
Зрењанин. 
Статутима клубова и савеза одређују се циљеви, задаци, организација и начин рада клубова, савеза и њихових 

органа. 
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Члан 38. 
 

Орган управљања у клубовима и савезима је Скупштина. 
Статутом се одређују облици и начин руковођења и управљања клубовима и савезима. 
 

Мандат Скупштине траје четири године, а мандат представника у Скупштини почиње да тече од дана 
верификације његовог мандата у Скупштини тог сазива а истиче даном верификације мандата чланова 
Скупштине новог – следећег сазива Скупштине. 

Члан 39.  
 

Надзор над остваривањем Статута и извршавањем општих аката у клубу односно савезу врши Надзорни 
одбор. 
Надзорни одбор је орган Скупштине.  

Члан 40. 
 

Фудбалска такмичења организују и воде савези. 
Савези могу послове у вези са такмичењем у целини или делимично поверити удружењима (конференцијама) 
клубова односно такмичења. 
Општинска , градска лига је основни степен, Подручна лига највиши степен фудбалског такмичења у 

Фудбалском савезу Подручја Зрењанин. 
 
IX  ОРГАНИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПОДРУЧЈА ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 41. 

 
Органи Фудбалског савеза Подручја Зрењанин су: Скупштина – највиши изборни орган, Извршни одбор – 
извршни орган и орган руковођења, Секретаријат Извршног одбора – орган оперативног руковођења , 

правна тела , Надзорни одбор , председник и секретар.  .  
Oргани и тела које бира Скупштина ФСП Зрењанин бирају се на мандатни период од 4 ( четири ) године. 
Члан органа  има један глас и гласање преко опуномоћеника није могуће , као ни гласање при доношењу 
одлука ако постоји конфликт интереса. 
                                                                                     Члан 42. 
 

Услови за чланство у органима – телима ФСП Зрењанин које кандидат мора да испуњава су :  
 

- да је држављанин Републике Србије 
- да је напунио 18 година и да је пословно способан 
- да је члан и да је активан у фудбалској организацији 
- да није суспендован или искључен из фудбалске организације 
- да није осуђиван за кривична дела ( члан 59.Закона о спорту )  

 
                  Извршни одбор може одредити и критеријуме за чланство у органима – телима ФСП Зрењанин. 
                  Изабрани члан органа – тела пре започињања функције доставља писмену изјаву :  
 

- да ће се придржавати , Статута , правилника и одлука ФСП Зрењанин , ФСС , ФСВ.  
- да ће поштовати правила игре и етички кодекс ФСС , ФСВ , ФСП Зрењанин. 
- да ће радити у најбољем интересу ФСП Зрењанин и да ће се уздржати од доношења било које одлуке 

која изазива конфликт 
- да ће избегавати сваку дискриминацију на политичкој , етничкој , полној , верској , језичкој и другој 

основи. 
- Да ће признати надлежност Арбитражног суда ФСС   за спорове из њихове надлежности без обраћања 

грађанским судовима. 
 
    Члан органа – тела нема право гласа кад се одлучује о покретању спора против њега , кад постоји лични 

интерес или се одлучује о његовој одговорности и разрешењу. 
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А ) Скупштина Фудбалског савеза Подручја Зрењанин 
 

                       Члан 43.  
 

Скупштина је највиши орган Фудбалског савеза Подручја Зрењанин. 
Изборна Скупштина Фудбалског савеза Подручја Зрењанин одржава се сваке четврте године. 
Мандат Скупштине ФСП Зрењанин траје четири године. 
Извршни одбор или председник редовну Скупштину сазивају најмање једанпут годишње.  
Извршни одбор или председник могу сазвати ванредну Скупштину у било које време ако то захтевају 
интереси ФСП Зрењанин. Они састављају и дневни ред за ту Скупштину.  
     Седницама обе Скупштине председава председник , а у његовом одсуству потпредседник кога он овласти 

или најстарији члан Скупштине.  
Скупштина Фудбалског савеза Подручја Зрењанин ради у седницама које припрема и сазива Извршни одбор и 
председник. 
Позив и материјал за седнице достављају се по правилу, седам дана пре одржавања седнице. 
Скупштина Фудбалског савеза Подручја Зрењанин пуноважно одлучује уколико седници присуствује већина 
изабраних представника. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних представника. 

Скупштина мора да има кворум за присутност од најмање већине  делегата и подршку од најмање  већине од 
укупног броја  делегата за доношење Статута ФСП Зрењанин и Пословника Скупштине. 
На Скупштину се поред делегата позивају чланови Извршног одбора , председавајући статутарних органа и 
тела , почасни чланови и други гости које позове Извршни одбор.  
Начин рада и одлучивања на седницама Скупштина Фудбалског савеза Подручја Зрењанин ближе се уређује 
Пословником.    
                                                                     Члан 44.    
 

1. Скупштину Фудбалског савеза Подручја Зрењанин сачињавају представници (делегати) општинских – 
градских Фудбалских савеза (према броју клубова), стручне – струковне организације тренера и судија - 
инструктора и представници клубова. 
2. Делегате у Скупштини одређује (бира) извршни орган организације коју представља на период од 4 године. 

Исти орган врши замену делегата за преостали део мандата. 
3. Скупштину Фудбалског савеза Подручја Зрењанин чине представници чланова по структури и броју:  
 

- Фудбалки савез Града Зрењанин               10 представника  

  (преко тридесет регистрованих клубова) 
- Фудбалски савез Града Кикинда     5 представника 
  (од десет до двадесет регистрованих клубова) 
- Фудбалски савез Општине Житиште - Нова Црња  5 представника 
  (од десет до двадесет регистрованих клубова) 
- стручна организација фудбалских  тренера ФСП Зрењанин 1 представник 
- стручна организација фудбалских судија ФСП Зрењанин 1 представник 

- представници клубова Подручне Фудбалске лиге  1 представник 
 

Члан 45. 
 

Скупштина врши следеће послове и задатке :  
- одређује верификациону комисију и делегате који ће верификовати – записник Скупштине. 
- усваја или мења дневни ред; 
- доноси Статут Фудбалског савеза Подручја Зрењанин и његове измене. 
- доноси Пословник о раду Скупштине и његове измене. 

- утврђује програм развоја и унапређења фудбалског спорта. 
- утврђује систем фудбалске организације. 
- даје смернице и упутства за рад органа ФСП Зрењанин. 
- разматра извештај о раду Извршног  и Надзорног одбора.  
- бира и разрешава председника и чланове   Извршног одбора ФСП Зрењанин. 
- бира и разрешава Надзорни одбор. 
- бира и разрешава чланове радних тела 

- бира лица овлашћена за заступање ФСП Зрењанин 
- усваја финансијске извештаје и финансијски план за наредну годину 
- врши и друге послове и задатке предвиђене Статутом и другим општим актима ФСП Зрењанин.  
- Скупштина може својом одлуком овластити Извршни одбор да обави одређен задатак и овлашћење из 
надлежности Скупштине. 
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                                  Члан 46. 
 

         Скупштина се мора сазвати на захтев једне трећине делегата Скупштине који то затраже у писменој 
форми . Захтев мора бити образложен , са предложеним дневним редом и достављањем одговарајуће 
документације. 
         Ванредна Скупштина се мора сазвати у року од 30 дана од подношења захтева , уколико председник или 

Извршни одбор не сазову Скупштину у овом року ,  секретар мора најкасније у року од 8 дана у име делегата 
сазвати Скупштину , Извршни одбор може допунити дневни ред који дају делегати. 
       Дневни ред и материјал за ванредну Скупштину доставља се делегатима најмање 15 дана пре њеног 
одржавања. 
       Дневни ред ванредне Скупштине не може се мењати током седнице.  
Записник са седнице Скупштине води записничар кога одреди Скупштина . Скупштина одређује овераче 
записника . Записник се усваја на следећој седници Скупштине.  
 

Члан 47.  
 

        Изборна Скупштина сазива се најкасније 10 дана пре одржавања . Секретар доставља коначан предлог 
дневног реда и сва документа делегатима и позваним лицима. 
        Кандидата за председника ФСП Зрењанин могу предложити Извршни одбор ФСП Зрењанин  или 5 (пет ) 
представника чланова ФСП Зрењанин из члана 15 Статута.  
        Кандидате за председника и остале функције и чланове органа могу поднети чланови ФСП Зрењанин 
најкасније 10 дана пре одржавања Скупштине. 

                                                                                      Члан 48. 
 

           Избори се врше по правилу јавним гласањем , а Скупштина може одлучити да се избори врше и тајним 
гласањем.  
           Скупштина прво бира председника ФСП Зрењанин а онда на предлог председника чланове Извршног 

одбора ФСП Зрењанин  
           Остали избори за статутарне органе ФСП Зрењанин врше се на заједничкој листи за свако појединачно 
тело. 
           Да би били изабрани кандидати морају имати најмање већину ( 50 + 1 ) од присутних делегата.Ако не 
остваре потребну већину обавиће се поновно гласање. Ако у поновљеном гласању исход буде нерешен 
обавиће се треће гласање.Ако у трећем гласању нико не добије просту већину заказаће се нова седница 
Скупштине.  

           Члан 49. 
б ) Извршни одбор ФСП Зрењанин 
 

Извршни одбор као извршни орган и орган руковођења у ФСП Зрењанин има 11 чланова, укључујући  и 

председника и два потпредседника. 
Чланове Извршног одбора бира Скупштина, на предлог председника, за период од четири године по правилу 
јавним гласањем. Скупштина може одлучити да се избори врше тајним гласањем. 
Извршни одбор бира потпредседнике на свом првом састанку. 
 
Извршни одбор може за време свог мандата да замени највише трећину својих чланова, што се верификује на 
првој седници Скупштине ФСП Зрењанин. 
У Извршном одбору ФСП Зрењанин заступљени су : Фудбалски савез Града Зрењанин (4 члана)  , Општински 

Фудбалски савез Житиште – Нова Црња ( 2 члана ) , Општински Фудбалски савез Кикинда – Нови Бечеј ( 2 
члана ) стручне – струковне организације : фудбалских судуија - судија инструктора  ( 1 члан ) фудбалских 
тренера ( 1 члан ) и представници клубова Подручне Фудбалске лиге (1 члан ) 
 

Члан 50. 
 

Извршни одбор ФСП Зрењанин ради у седницама које припрема и сазива председник Извршног одбора. 
Седници могу присуствовати само позвани, а право одлучивања имају само чланови Извршног одбора. 

Извршни одбор ФСП Зрењанин пуноважно одлучује уколико седници присуствује већина изабраних чланова, 
а одлуке се доносе већином присутних чланова. 
Седнице Извршног одбвора по правилу се сазивају свака три месеца . 
Ако најмање 1/3 чланова тражи седницу , председник ће је сазвати у року од 15 дана. Ако се седница не 
закаже у предвиђеном року , генерални секретар ће је заказати у року од 8 дана од истека претходно утврђеног 
рока. Дневни ред седнице саставља председник , а сваки члан Извршног одбора има право да предложи тачке 
за укључивање у дневни ред.   
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Извршни одбор ФСП Зрењанин доноси правилнике, одлуке и закључке о свим питањима која нису у 
статутарној надлежности Скупштине или другог органа ФСП Зрењанин. 

Пословником се ближе уређују организација и начин рада Извршног одбора ФСП Зрењанин. 
Извршни одбор ФСП Зрењанин: припрема и сазива Скупштину и надгледа примену одлука Скупштине, 
доноси програме и планове рада, опште акте, предлаже финансијски план и финансијски извештај ФСП 
Зрењанин, именује  секретара савеза , руководећа и друга одговорна стручна лица у ФСП Зрењанин, бира и 
предлаже кадрове из ФСП Зрењанин за органе у ФСВ и друге организације, утврђује односно даје сагласност 
на листе службених лица за утакмице у подручном степену такмичења и другим такмичењима из своје 
надлежности и предлаже кадрове из ФСП Зрењанин за листе службених лица на утакмицама виших степена 
такмичења, спроводи акте и закључке Скупштине ФСП Зрењанин, доноси одлуке о систему сталних 

такмичења из своје надлежности и календар такмичења и организује руковођење у Подручној Фудбалској 
лиги и другим такмичењима из своје надлежности и обавља друге задатке утврђене овим Статутом, одлукама 
Скупштине ФСП Зрењанин и прописима фудбалске организације. 
 

ц ) Секретаријат Извршног одбора ФСП Зрењанин  
 

Члан 51.  
 

Секретаријат Извршног одбора ФСП Зрењанин има 3 члана и чине га председник и два потпредседника. 
Секретаријат бира Извршни одбор. 
Секретаријат Извршног одбора ФСП Зрењанин разматра и на основу аката, одлука и закључака извршног 
одбора одлучује о питањима које захтева оперативно руковођење и хитно решавање између две седнице 

Извршног одбора. 
Гласање може бити путем факса , Е-мејла , или телефона.  
Секретаријат може одлучивати ако је одлука донета већином гласова од укупног броја чланова. 
О својим одлукама и закључцима секретаријат редовно обавештава Извршни одбор ФСП Зрењанин. 
Секретар учествује у раду Секретаријата али без права одлучивања. 
 

д ) Председник и секретар 

Члан 52.  
 

Носиоци функција у Фудбалском савезу Подручја Зрењанин су председник  и  секретар.    
 

Председник ФСП Зрењанин бира се из редова чланова Скупштине и уједно је и председник Извршног одбора 
Мандат председника траје четири године, а за свој рад одговара Скупштини и Извршном одбору ФСП 

Зрењанин и може бити поново биран. 
Ппредседник Фудбалског савеза Подручја Зрењанин представља Фудбалски савез Подручја Зрењанин, сазива 
и председава седницама Скупштине, Извршног одбора и Секретаријата Извршног одбора ФСП Зрењанин и 
организује рад ових органа.   
Председник надгледа спровеђење донетих одлука и рад секретара . 
ФСП Зрењанин има 2 потпредседника. Потпредседнике бира Извршни одбор на предлог председника на 
период од четири године. 
Председник може дати конкретна задужења сваком од потпредседника  .   

Потпредседник кога овласти председник  у одсуству замењује председника. 
Председник представља и заступа ФСП Зрењанин без ограничења.  
 

                                     Члан 53. 
 

Секретар је највиши административни и послодавни орган  ФСП Зрењанин. 
Секретара именује односно разрешава Извршни одбор ФСП Зрењанин на предлог председника ФСП 
Зрењанин. 

Он присуствује седницама и извршава одлуке Скупштине и Извршног одбора ФСП Зрењанин, води 
администрацију ФСП Зрењанин , руководи пословањем ФСП Зрењанин , стара се о спртовођењу одлука које 
доносе органи ФСП Зрењанин , координира рад свих органа и тела ФСП Зрењанин , обавља књиговодствену 
припрему , стара се да активности ФСП Зрењанин буду у оквиру финансијског плана и доставља финансијски 
извештај Извршном одбор , одговара за извршење финансијског плана  и за завршни рачун , а одлуком  
Извршног одбора представља и заступа ФСП Зрењанин.  
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Као секретар може се запослити лице које , поред законских услова има :  
 

- искуства у пословима у фудбалским организацијама и савезима, 
- организационе и друге способности за обављање ове функције, 
- знања из области информатике и пословне коресподенције, 
- комуникационе способности,  
- најмање средњу стручну спрему, 

Секретар има радни однос у складу са важећом правном регулативом. 
Радни однос секретара регулише се уговором о раду са ФСП Зрењанин у складу са законом. 

 

 Секретар заступа савез без ограничења. 
 

Е ) Правна и радна тела ФСП Зрењанин 

Члан 54. 
Правна тела ФСП Зрењанин су : 

1. Дисциплинска комисија 
2. Комисија за жалбе  

Чланове правних тела бира  Извршни одбор на период од 4 године и могу бити поново бирани. 

У случају неспортског пионашања , кршења Статута , правилника и одлука ФСП Зрењанин правна тела су 
овлашћена да примењују дисциплинске мере у складу са Статутом и Дисциплинским правилником. 
Дисциплинске мере се могу применити против чланова , клубова , и појединаца.      
 

Дисциплинска комисија се састоји од 3 (три) члана , ради у седницама  којим присуствује већина чланова ,  
одлуке доноси у саставу од 2 (два) члана. 
 
Комисија за жалбе се састоји од 3 (три) члана , ради у седницама којим присуствује већина чланова ,  одлуке 
доноси у саставу од 2 (два) члана.  
Комисија за жалбе одлучује  по жалбама против одлука донетих у првом степену. 
Комисија ради у складу са Дисциплинским правилником.  
 

                                                                                       Члан 55. 
 

Извршни одбор образује стална и повремена радна тела – комисије на период од четири године.  
Делокруг рада, састав и начин рада радних тела уређује се одлуком Извршног одбора ФСП Зрењанин о 
образовању тих тела, другим одлукама и правилницима.  
 

Извршни одбор ФСП Зрењанин образује следећа радна тела :  
 

- Комисију за такмичење; 
- Медицинска комисија; 

- Комисију за омладински фудбал; 
- Комисију за медије, промоције и издаваштво; 
- Комисију за безбедност и стадионе; 
- Kомисија за издавање потврда за рад ; 
- Одбор за базични фудбал; 
Радна тела по потреби може образовати и Секретаријат Извршног одбора ФСП Зрењанин. 
 

Ф ) Надзорни одбор ФСП Зрењанин. 
Члан 56.  

 

Надзорни одбор ФСП Зрењанин бира Скупштина, има три (3) члана која нису из састава Скупштине 
Фудбалског савеза подручја Зрењанин. Одбор из свог састава бира председника. 
Надзорни одбор ради у седницама, којим присуствује већина чланова а одлуке доноси већином гласова 
присутних чланова одбора. 
Надзорни одбор врши контролу извршавања финансијског плана , наменског и рационалног трошења 

средстава и пословања савеза. 
Надзорни одбор обавештава Скупштину и Извршни одбор о нађеном стању и мерама које треба предузети.  
 

X  РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 57. 
 

      За све спорове који произилазе из фудбалског спорта надлежан је Арбитражни суд Фудбалског савеза 
Србије , осим у ситуацијама кад је то у супротности са важећим законодавством Републике Србије. 
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XI  ОПШТИ АКТИ ФСП Зрењанин 

Члан 58. 
 

Општи акти Фудбалског савеза подручја Зрењанин су: Статут, правилници, одлуке, упутства, закључци, и 
пословници. 
Статут је основни и конститутивни правни акт ФСП Зрењанин. Сви остали правни акти морају бити у складу 

са Статутом. 
Правилници су општи акти којима се уређују поједина шира питања из подручја рада и активности ФСП 
Зрењанин. 
Одлуке, упутства и закључци су општи акти којима се уређују одређена питања из рада органа ФСП 
Зрењанин. 
Пословници о раду су општи акти којима се уређују задаци, састав и начин рада појединих органа ФСП 
Зрењанин. 
Доношењу Статута ФСП Зрењанин претходи организована расправа о нацрту која траје по правилу, месец 

дана.  
      Нацрт Статута за јавну расправу , као и коначан предлог Статута за Скупштину утврђује Извршни одбор 
на предлог Комисије за правна питања. 
Кворум за доношење Статута је апсолутна већина од укупног броја (50 + 1) делегата Скупштине. 
 

XII  OСТАЛА ПИТАЊА 

Члан 59.  
 

Фудбалски савез Подручја Зрењанин организује фудбалске репрезентације подручја у свим категоријама. 
Органи фудбалског савеза Подручја Зрењанин стварају услове за рад Подручних фудбалских репрезентација. 
Извршни одбор, секретаријат и носиоци функција организују обавештавање чланства ФСП Зрењанин, 
фудбалску и другу јавност о свом раду путем достављања материјала, извештаја, информација и прес 
конференција. 
 

Члан 60.  
 

У фудбалком савезу Подручја Зрењанин додељују се јавна признања и награде за допринос развоју и 

унапређивању Фудбалског спорта појединцима и организацијама. 
Правилником о признањима и наградама ближе се уређују врста и начин додељивања признања односно 
награда Фудбалског савеза Подручја Зрењанин. 
 

                                                                              Члан 61. 
 

    Одговорност за проузроковану штету сносе солидарно чланови органа и тела ФСП Зрењанин ако су је 
гласањем проузроковали због грубе непажње или намерно. 
    За проузроковану штету не одговарају чланови који су били против донете одлуке или су се уздржали од 

гласања. 
   Поступак за надокнаду штете покреће се на основу одлуке Извршног одбора или Скупштине ФСП 
Зрењанин. 
 

XIII  MЕРЕ ЗА ПРИМЕНУ СТАТУТА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПОДРУЧЈА ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 62. 
 

Организације, удружења и савези за дисциплинске прекршаје одговарају у дисциплинском поступку на основу 
Дисциплинског правилника. 
Извршни одбор ФСП Зрењанин, за грубе повреде Статута, може покренути поступак за примену мера за 
остваривање Статута против клубова , удружења и територијалних организација. 

Посебном одлуком Извршног одбора ФСП Зрењанин утврђују се услови и поступак за примену мера за 
остваривање Статута ФСП Зрењанин. 
Територијални савези доносе мере према клубовима, другим организацијама и удружењима на својој 
територији. 

Члан 63.  
 

Извршни одбор доноси следеће мере за примену Статута ФСП Зрењанин : суспендовање органа савеза и 
удружења, одређивање привременог органа руковођења савезом или удружењем у одређеном року, 
расписивање избора за органе савеза и удружења из реда чланова ФСП Зрењанин. 
     Пре доношења мера из става 1. овог члана Извршни одбор упућује писмено упозорење субјектима из члана 
62. став 2 са тачним роковима за исправљање недостатака који су довели до повреде Статута. 
 



Страна: 13/14 
 

XIV  СТРУЧНА СЛУЖБА          Члан 64. 
 

Стручно – финансијско , књиговодствене  , материјалне,  и друге послове за потребе Фудбалског савеза 
Подручја Зрењанинн, његових органа и радних тела обавља стручна служба Спортског Савеза Града 
Зрењанин.  
 

XV ФИНАНСИРАЊЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПОДРУЧЈА ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 65. 
 

ФСП Зрењанин има финансијски план којим се распоређују средства за финансирање задатака и послова ФСП 
Зрењанин , као и завршни рачун који има биланс прихода и расхода ФСП Зрењанин за сваку календарску 

годину. 
Члан 66.  

 

ФСП Зрењанин остварује средства из фудбалске  делатности.  

Средства која ФСП Зрењанин остварује из фудбалске делатности су : 
- дотације од ФСВ и ФСС.  
- одговарајући проценти од прихода са клупских такмичења; 
- накнада за услуге у складу са Законом 
- приход од чланарина које прописује ФСП Зрењанин; 
- накнада од издавања одговарајућих лиценци, дозвола, сертификата; 
- приход од спонзорства , реклама , донаторства; 
- приход од казни 

- други приходи     
 

Материјално – финансијско пословање ФСП Зрењанин уређује се посебним општим актом ФСП Зрењанин. 
 

XVI  ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА              Члан 67. 
 

Фудбалски савез Подручја Зрењанин престаје са радом на основу одлуке Скупштине фудбалског савеза 
Подручја Зрењанин. 
За одлуку Скупштини о престанку рада Фудбалског савеза Подручја Зрењанин, потребна је апсолутна већина 
укупног броја представника Скупштине на ванредној седници и без других тачака дневног реда. 
Одлука је пуноважена ако Скупштини присуствује најмање већина делегата и ако за њу гласа већина од 
укупног броја делегата. У случају престанка рада, имовина, права и обавезе Фудбалског савеза Подручја 

Зрењанин преносе се на градске и општинске фудбалске савезе на територији Фудбалког савеза Подручја 
Зрењанин или се поступа по Закону.  
        О престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган , ради брисања из регистра.  
 

XVII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 68. 
 

Сви чланови ФСП Зрењанин, клубови, савези и удружења су обавезни да ускладе своје Статуте и општа акта 
са овим Статутом . 

Члан 69.  
 

Ако надлежни државни орган за регистар спортских организација , захтева измену одређених одредби Статута 
из формалних разлога , Извршни одбор ФСП Зрењанин се овлашћује да томе захтеву удовољи без  сазивања 

Скупштине.                                                      
                                                                                      Члан 70.  
 

      Статут Фудбалског савеза Подручја Зрењанин ступа на снагу  8  дана од дана објављивања на званичном 

веб сајту  ФСП Зрењанин   : www.fspzrenjanin.org.rs     

 

                                                                                       Члан 71. 
 

          Ступањем на правну снагу овог Статута престаје да важи Статут ФСП Зрењанин усвојен  20.03.2012  г. 

 
                                                                             Председник Скупштине ФСП Зр 

                                                                         Ненад Бикић     
                                                                             
 

          

http://www.fspzrenjanin.org.rs/
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