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СТАТУТ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПОДРУЧЈА
ЗРЕЊАНИН

.
На основу члана 65.став 2 Закона о спорту („Службени гласник
Републике Србије, број 10/2016) члана 15 став 1. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре ( '' Сл. Гласник РС'' 99/2022, 83/2014, 31/2019, и
105/2021) ,Статута Фудбалског савеза Србије ( Службени лист „ Фудбал“ број 22
од.03.децембра 2021.године) и члана 41. Статута
Подручног фудбалског савеза Зрењанин, Скупштина Подручног фудбалског савеза
Зрењанин на седници одржаној 04.03.2022 године, усвојила је

СТАТУТ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПОДРУЧЈА ЗРЕЊАНИН

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Назив савеза је Фудбалски савез подручја Зрењанин.
Фудбалски савез подручја Зрењанин је независна,непрофитна организација
која се може удружити у складу са спортским законодавством Републике Србије.
Скраћеница Фудбалски савез подручја Зрењанин је:ФСП Зрењанин.
Седиште ФСП Зрењанин се налази у Зрењанину, улица Македонска 11.
ФСП Зрењанин, има печат округлог облика на коме су исписани назив и седиште
ФСП Зрењанин (на ћирилици).
ФСП Зрењанин,има амблем, лого и штамбиљ,који су регистровани код
одговарајућих органа Републике Србије.
Члан 2.
ПРАВНИ СТАТУС

ФСП Зрењанин је једино надлежан да организује и уређује фудбалски спорт
на територији подручног фудбалског савеза Зрењанин.
ФСП Зрењанин је неполитички спортски савез заснован на принципима
интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја.
Права, дужности и обавезе ФСП Зрењанин дефинисани су аутономијом коју
му пружа Закон о спорту и прописи ФСС.
ФСП Зрењанин је уписан у надлежни регистар у складу са законодавством
Републике Србије.

Члан 3.
ЧЛАНСТВО У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ФСП Зрењанин је пуноправан члан Спортског савеза Војводине.
ФСП Зрењанин као члан ФСВ обавезао се да ће:
- увек поштовати Статут, правилнике, директиве и одлуке и етички кодекс
ФСВ;
- поштовати правила игре како их је прописао ФСС;
- учествовати у раду ФСС и ФСВ;
- предлагати своје представнике за тела ФСС и ФСВ;
- упућивати на задњу инстанцу све спорове који се односе на примену
Статута ФСП Зрењанин или правилника на независни и непристрасни
Арбитражни суд ФСС, који ће решавати спорове ван судова, уколико то
није јасно забрањено важећим законима Србије;
- поштовати принципе лојалности, интегритета и спортског духа у складу
са принципима фер плеја;
- представљати и штитити интересе својих клубова;
- одговарати за обавезе клубова према ФСС,ФСВ;
- водити рачуна о осталим правима и обавезама које проистичу из
Статута, Правилника и одлука ФСВ;
- обезбедити да чланови ФСП Зрењанин, као и њихове лиге, клубови,
играчи, службена лица поштују горе наведене обавезе кроз своје статуте.
Члан 4.
НЕУТРАЛНОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

ФСП Зрењанин је неутралан по политичким и религијским питањима.
Дискриминација било које врсте против неке земље, приватног лица или
групе људи по етничкој, расној,полној, језичкој, политичкој или било којој другој
основи је строго забрањена и кажњава се одговарајућом казном.
Члан 5.
ЦИЉЕВИ ФСП ЗРЕЊАНИН

-

-

да стално унапређује фудбалску игру и да је афирмише, унапређује и
контролише на територији ФСП Зрењанин у духу фер плеја и и његових
јединствених, образовних, културних и хуманитарних вредности,
нарочито кроз омладинске и развојне програме;
да организује фудбалска такмичења у свим категоријама (пионирској,
кадетској, омладинској, сениорској итд.) прецизно дефинишући, према

-

-

захтевима, области надлежности које се одређују за различите лиге од
којих се састоји;
да утврђује и унапређује систем фудбалске организације и систем
фудбалских такмичења;
да поштује и штити статуте, правилнике смернице и одлуке ФСС,ФСВ и
ФСП Зрењанин као и правила игре и да обезбеђује да их поштују и њени
чланови;
да координира активности својих чланова,да штити и поштује њихове
интересе и да решава њихове непоразуме;
да буде домаћин такмичења на међународном и осталим нивоима;
да развија сарадњу са осталим спортским организацијама у Србији;
да подстиче фудбалску игру у духу мира, фер плеја, без дискриминације
на политичкој, полној, верској или другој основи;
да поштује принципе лојалности, интегритета и спортског духа у складу
са принципима фер плеја;
да спречава све методе или активности које би могле угрозити итегритет
утакмица или такмичења или довести до злоупотребе фудбалске игре;
да контролише и надзире све пријатељске утакмице у свим категоријама
које се играју на територији ФСП Зрењанин;
да интезивно ради на примени анти-допинг мера у фудбалском спорту,
као и пропагирању и едукацији свих чланова фудбалске организације о
спречавању употребе и штетности недозвољених стимулативних
средстава.
Члан 6. ЗАДАЦИ

ФСП ЗРЕЊАНИН

На основу постављених циљева ФСП Зрењанин има следеће задатке:
- да нормативно уређује, организује и администрира фудбал на територији
ФСП Зрењанин;
- да организује и надгледа фудбалска такмичења подручне и других лига у
складу са овим Статутом;
- да нормативно уређује права и дужности сваког члана ФСП Зрењанин,
доноси одлуке о њиховим обавезама које прозилазе из Статута ФСС,ФСВ
и ФСП Зрењанин;
- да нормативно регулише питања везана за статус клубова, играча,
тренера, судија и осталих учесника фудбалске игре, службених лица и
фудбалске организације;
- да ствара услове за финансирање обуке фудбалских радника, рад тела
ФСП Зрењанин и стручне службе;
- да обавља остале дужности у најбољем интересу ФСП Зрењанин и
његових чланова,у складу са законодавством Србије и овим Статутом.

ЧЛАНСТВО
Члан 7.
ЧЛАНОВИ ФСП ЗРЕЊАНИН СУ:

Фудбалски савез општине Житиште – Нова Црња
Фудбалски савез Града Кикинда
Фудбалски савез Града Зрењанин клубови Супер лиге;
клубови Прве лиге „Србија“;
клубови Српске лиге;
клубови покрајинске лиге;
клубови подручне лиге;
клубови међуопштинске лиге;
клубови општинске лиге;
лиге млађих категорија (омладинске, кадетске и пионирске);
клубови Футсал лиге;
клубови женске лиге;
стручна струковна организација фудбалских тренера; стручна
струковна организација фудбалских судија.
Остале спортске организације из области фудбала могу затражити пријем у
чланство у складу са овим Статутом.
-

Члан 8.
ТЕРИТОРИЈАЛНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗИ

ФСП Зрењанин састоји се од територијалних општинских фудбалских савеза
Фудбалски савез општине Житиште – Нова Црња , Фудбалски савез Града
Кикинда, Фудбалски савез Града Зрењанин
који покривају одређену територију и у потпуности су одговорни за
организовање,администрацију и руковођењем фудбалским такмичењима на својој
територији сходно овом Статуту.
Територијални савези из предходне тачке састоје се од фудбалских клубова
као чланова и стручних струковних организација која су удружена у том
територијалном савезу.
Статути територијалних савеза морају бити у сагласности са Статутом ФСП
Зрењанин .Општински савез се оснива ако испуњава следеће услове: има
најмање 6 (шест) клубова који се редовно такмиче у сталном фудбалском
такмичењу, има стручно струковне организације судија и тренера, има
организовано такмичење у општинској лиги које може бити за територију више
општина, и ако испуњава све просторне, техничке и кадровске услове, утврђене
прописима ФСС и ФСВ.

Члан 9.
Територијални савези ( општински-градски) самостално уређују своју
унутрашњу организацију и рад, доносе и остварују програме развоја фудбалског
спорта на својој територији, организују и воде такмичења територијалних лига,
остварују задатке савеза на својој територији,дају мишљења и предлоге о
питањима рада виших савеза, учествују у избору представника за органе виших
савеза, врше избор органа савеза и остварују друга права, обавезе и одговорности
на својој територији.
Територијални савези се одређују Статутом или одлуком органа ФС Србије
и ФСВ.
Организација и рад територијалних савеза одређује се статутима
територијалних савеза у складу са Статутом ФСП Зрењанин.

Члан 10.
Клубови, територијални савези и стручно струковне организације на
територији аутономне покрајине Војводине су чланови тог покрајинског
фудбалског савеза.
Члан11.
ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ

Фудбалски клуб је основно и правно лице које организује и учествује у
фудбалском такмичењу у оквиру ФСП Зрењанин.
Сваки фудбалски клуб мора бити регистрован члан покрајинског и других
територијалних савеза.
Фудбалски клубови доприносе развоју фудбала у ФСП Зрењанин кроз
испуњавање својих појединачних и заједничких циљева,кроз одговарајуће
извршење својих права и обавеза као и кроз њихово учешће у активностима
одговарајућег савеза у ФСП Зрењанин.
Организација и функционисање клуба регулисани су његовим
статутом,правилницима и одлукама,који морају бити у складу са законодавством
Србије и статутима,правилницима,одредбама које доноси савези,ФСС,ФСВ ФСП
Зрењанин.Сваки играч или службено лице фудбалског клуба морају бити исправно
регистровани као појединци код општинског фудбалског савеза у складу са
одговарајућим правилницима о регистрацији и исти морају писменом изјавом
прихватити правила ФСС,ФСВ и ФСП Зрењанин.
Члан 12.

Основна фудбалска организација је фудбалски клуб (аматерски и
професионални) који се бави фудбалским спортом ради остваривања
такмичарских и других спортских и општих друштвених интереса, а оснива се у
насељу или делу насеља, граду, предузећу, установи или другој средини у којој се
остварује свеукупна делатност и стално учешће у фудбалском такмичењу.
Статутима територијалних савеза могу се предвидети и други облици основних
организација – клубова чија се организација и делатност утврђују статутом клуба
који мора бити у складу са Законом, одредбама овог Статута и статутима
одговарајућих територијалних савеза.
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 у смислу става 3. Овог члана сматрају се:
омладинци, кадети и пионири.
Уколико клуб не испуњава услове из претходног става, клуб привремено
губи статутарна права, до поновног испуњења тражених услова.
Члан 13.
Фудбалски клуб је у обављању фудбалске активности обавезан да обезбеди
услове за безбедно бављање фудбалера фудбалским активностима и фудбалских
стручњака за вођење стручних фудбалских активности.
Фудбалским клубом у смислу одредби овог Статута сматра се клуб чија се
најмање једна селекција такмичи у редовном такмичењу.Уколико се не такмичи
ни једна селекција у редовном такмичењу,клуб привремено губи статутарна права,
до поновног укључења најмање једне селекције у редовно такмичење.
Члан 14.
Фудбалски клуб као спортска организација оснива се у одговарајућем
облику организовања у складу са Законом.
Средства фудбалског клуба могу бити у свим облицима својине, у складу са
Законом.
Фудбалски клуб могу основати физичка и правна лица.
Фудбалски клуб оснива се актом о оснивању у складу са Законом уз упис у
регистар који води надлежни државни орган у смислу одредаба Закона о спорту, а
постаје члан Савеза регистарцијом у надлежном савезу (општинском-градском) и
објавом исте у Службеном листу ФСС „Фудбал“.
Члан 15.
Прописима ФСС уређује се регистрација и статус
клуба,фудбалера,тренера,судија и других стручњака у фудбалским организацијама.

Клубови и друга удружења уписују се у надлежни регистар у складу са одредбама
Закона о спорту.
Члан 16.
АСОЦИЈАЦИЈА КЛУБОВА

Асоцијације (удружења) клубова у одговарајућим лигама,остварују посебне
потребе и интересе клубова,остварују заједничке активности од интереса за рад
клубова,изграђују ставове и дају мишљења и друге предлоге о питањима
савеза,врше избор органа удружења и обављају одговарајуће послове у вези са
спровођењем такмичења која су им поверена.
Лиге и друга удружења чланова ФСП Зрењанин биће подређена и призната
од стране ФСП Зрењанин.Статут и други прописи ФСП Зрењанин дефинишу
област,овлашћења,права и обавезе ових удружења.
ФСП Зрењанин одобрава Статут,правилнике и пропозиције ових удружења.
Права, обавезе и одговорности удружења клубова у питањима из надлежности
органа територијалних савеза у организовању и вођењу такмичења одређених
територијалних лига одређује се актима тих територијалних савеза о поверавању
вршења тих послова и задатака.
Члан 17.
СТАТУС ТЕРИТОРИЈАЛНИХ САВЕЗА, СТРУЧНИХ СТРУКОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА,
КЛУБОВА, ЛИГА И ОСТАЛИХ ГРУПА КЛУБОВА

Територијални савези,стручне струковне организације,клубови,лиге или
било која група клубова која је удружена са ФСП Зрењанин,биће подређена и
призната од стране ФСП Зрењанин.
Овај Статут дефинише делокруг овлашћења,права и дужности
савеза,удружења клубова,лига и осталих група клубова.
Њихов статус и правилници морају бити у складу са националним
законодавством,статутима,правилницима и одлукама ФСС,ФСВ и ФСП Зрењанин.
Стручно-струковне организације немају својство правног лица.

Члан 18.
УСЛОВИ ЗА ЧЛАНСТВО

Свако правно лице које жели да постане члан ФСП Зрењанин поднеће молбу
у писменој форми одговарајућем општинском савезу,по територијалном принципу.
Уз молбу подносилац мора приложити:
а) изјаву у којој се потврђује следеће:
- извршни орган подносиоца потврђује жењу да постане члан;
- да ће се увек
придржавати Статута,правилника,директива и одлука савеза,ФСС,ФСВ, ФСП
Зрењанин и законске регулативе у области спорта у
Републици Србији;
- да је регистрован и да се налази на територији ФСП Зрењанин;
- да ће играти све званичне утакмице као домаћин на територији ПФС Сомбор;
- да правна структура подносиоца гарантује да он може доносити одлуке назависно
од било каквих утицаја трећих лица;
- да ће преузимати организовање или учествовати у међународним пријатељским
утакмицама само уз предходну сагласност ФСС;
- копију свог важећег Статута;
- копију акта о извршеном упису у Регистар удружења,друштва и савеза у области
спорта;
б) документа која садрже следеће информације о подносиоцу:
- његовој организацији (тела,адреса седишта) и циљевима;
- списак чланова (попуњен упитник за Књигу чланова);
- списак овлашћених лица (укључујући функцију и адресу) уз навођење оних који
имају овлашћење за потписивање докумената, са правом закључења правно
обавезујућих уговора са трећим лицима;
- копију оснивачког акта и записника са последње скупштине или њиховог
конститутивног састанка и да испуњава друге услове утврђене прописима
ФСС,ФСВ и ФСП Зрењанин.
Члан 19.
ЗАХТЕВ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

Процедура за пријем се регулише одговарајућим актом који усваја Извршни одбор
ФСП Зрењанин.
Надлежни орган општинског савеза верификује комплетност и садржај
документације подносиоца и подноси је уз извештај Извршном одбору општинског
фудбалског савеза на усвајање.
Извршни одбор ће након тога донети одлуку да ли прима или не прима
подносиоца.
Подносилац може навести разлоге подношења молбе органу савеза.
Извршни одбор има пуну слободу одлучивања да прими или не прими
подносиоца у чланство без навођења разлога.

Сваки нови члан стећи ће права и дужности које доноси чланство чим буде
примљен.Његови делегати тренутно добијају право гласа и право да буду бирани.
Одлука о пријему објављује се у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

Члан 20.
ПРАВА ЧЛАНОВА

Чланови ФСП Зрењанин преко својих представника имају следећа права:
- да учествују у Скупштини ФСП Зрењанин,да буду позивани на Скупштину
у одређеном времену и да остварују своје право гласа;
- да дају предлоге за укључивање у дневни ред Скупштине;
- да предлажу кандидате за све органе и тела ФСП Зрењанин који се бирају;
- да затраже ванредну Скупштину уз подршку осталих делегата; - да буду
информисани о активностима ФСП Зрењанин преко званичних тела или
службеног листа „Билтен“;
- да учествују у такмичењима и или/другим активностима које организује
ФСП Зрењанин;
- да остварују сва остала права која проистичу из овог Статута,правилника
и одлука ФСС,ФСВ и ФСП Зрењанин.
Извршење ових права је
предмет осталих одредби у овом Статуту и примењивих правилника.
Члан 21.

ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

Чланови ФСП Зрењанин имају следеће обавезе:
- да се у потпуности придржавају Статута,правилника и одлука ФСС,ФСВ и
ФСП Зрењанин и да обезбеде да ће ову одредбу поштовати његови чланови кроз
статутарне одредбе;
- да усвајају статутарне одредбе преко којих ће се сви неспоразуми на
националном нивоу, а који произилазе или се односе на примену Статута ФСП
Зрењанин или правилника решавати независни непристрасни Арбитражи суд
ФСС уз изузеће сваког редовног суда,уколико то није изричито забрањено
важећим законодавством Србије;
- да усвајају статутарне одредбе којима се признаје надлежност Арбитражног суда
ФСВ и да поштује његове одлуке за сваки спор из његове надлежности;

- да омогући слободне изборе за свој извршни орган;
- да учествује у раду Скупштине ФСП Зрењанин и да бирају или кандидују
своје делегате за Скупштину;
- да учествују у процесу доношења одлука на Скупштини и осталим
органима или телима ФСП Зрењанин;
- да су одговорни ФСП Зрењанин и да могу бити дисциплински одговорни у случају
неиспуњавања ових обавеза или кршења Статута,Правилника ФСП
Зрењанин и одлука његових органа и тела;
- да предлажу надлежним органима ФСП Зрењанин измене Статута и правилника;
- да воде евиденцију о регистру свих чланова, која ће се редовно обнављати; - да
одржавају пуну сарадњу са ФСП Зрењанин,његовим органима и телима
у циљу даљег развоја фудбалске игре у подручју Зрењанин;
- да поштују јединство и интегритет ФСП Зрењанин;
- да поштују принципе лојалности,интегритета,спортског духа и фер плеја;
- да
не одржавају било какве везе спортске природе са организацијама које нису
признате или са члановима који су суспендовани или искључени;
- да не
дозвољавају дискриминацију било које врсте против земље,приватних лица или
групе лица по основу етничког порекла,расе,пола,језика,религије или из неког
другог разлога;
- да у своје статуте унесу одредбе на основу којих признају овлашћење извршном
одбору ФСП Зрењанин да могу да примењују мере из члана 64. и 65.
Статута ФСП Зрењанин;
- да поштују све друге обавезе које произилазе из Статута,правилника или одлука
ФСС,ФСВ и ФСП Зрењанин.
Извршење ових обавеза подлеже осталим одредбама у овом Статуту и
применљивим правилницима.
Повреде горе наведених обавеза од стране било којег члана може довести до
санкција које се прописују овим Статутом и Дисциплинским правилником ФСС.
Члан 22.
ИСТУПАЊЕ

Члан може иступити из чланства у ФСП Зрењанин,које ће ступити на снагу на
крају такмичарске године.
Писмени захтев мора бити достављен Извршном одбору одговарајућег
територијалног савеза најкасније шест месеци пре краја такмичарске године.
Члан који жели да иступи треба да испуни своје финансијске обавезе према ФСП
Зрењанин и његовим члановима.
Члан 23.
СУСПЕНЗИЈА

Надлежна дисциплинска комисија ФСП Зрењанин суспендоваће члана ФСП
Зрењанин, који:

-

-

не испуњава своје финансијске обавезе према ФСП Зрењанин или неком од
његових чланова;
озбиљно крши Статут ФСП Зрењанин,његове правилнике и одлуке;
угрожава јединство ФСП Зрењанин или је изгубио карактеристике које су биле
неопходне да постане члан ФСП Зрењанин;
Суспензија ће бити потврђена на следећој седници Извршног одбора.Уколико
се не потврди,суспензија ће аутоматски бити повучена.
Суспензија
обухвата привремену забрану такмичења клуба (селекције), а суспендовани
члан не губи своја права чланства ФСП Зрењанин

Члан 24.
ИСКЉУЧЕЊЕ
Извршни одбор савеза надлежан је за искључење члана ФСП Зрењанин
који:
- у више наврата не испуњава своје финансијске обавезе према ФСП Зрењанин
озбиљно и у више наврата крши или не поштује статуте,правилнике или
одлуке ФСС,ФСВ и ФСП Зрењанин
Члан 25.
ГУБЉЕЊЕ СТАТУСА ЧЛАНА

Статус члана окончава иступањем члана,његовим искључењем или
његовим распуштањем.
Губљење статуса члана не ослобађа члана од његових финансијских обавеза
према ФСС,ФСВ и ФСП Зрењанин.
Губљењем статуса члана укидају се сва права везана за ФСС,ФСВ и ФСП
Зрењанин
Одлука о губљењу статуса објављује се у Службеном листу ФСС „Фудбал“.
Члан 26. КЊИГА
ЧЛАНОВА

ФСП Зрењанин и његови чланови:
воде евиденције својих чланова (књига чланова) и друге евиденције у складу
са одредбама Закона о спорту;

уписују у матичне евиденције у складу са одредбама Закона о спорту; обавезни су да оформе књигу одлука, у коју ће уписивати све одлуке које су донете
од стране тих органа.
Члан 27.
ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

ФСП Зрењанин додељује појединцима и спортским организацијама
признања и награде за њихова спортска остварења и посебне доприносе и наступе у
корист развоја фудбала у ФСП Зрењанин.
Питања у вези признања и награда регулишу се одговарајућим
правилником који доноси Извршни одбор ФСП Зрењанин.
Члан 28.
ПОЧАСНИ ПРЕДСЕДНИК И ЧЛАНОВИ

На предлог Извршног одбора Скупштина може доделити звање почасног
председника или почасног члана појединцима за заслуге у служби развоја фудбала
у ФСП Зрењанин.
Почасни претседник или почасни члан могу учествовати у раду Скупштине,
али не могу гласати.

ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 29.
ОРГАНИ И КОНСУЛТАТИВНА ТЕЛА

Органи ФСП су:
ФСП Зрењанин има следеће органе:
- Скупштину;
- Извршни одбор;
- Секретаријат;
- Председник;
- Надзорни одбор;
- Правна тела;
- Секретар ФСП Зрењанин има следеће констутативна тела:
а) Сталне комисије
б) Привремене комисије

Извршни одбор може дати сталној комисији овлашћење за доношење
Одлука,како је дефинисано њеним пословником.
Сви чланови ових органа и тела ће се придржавати кодекса,ФСС,ФСВ и
ФСП Зрењанин у вршењу њиових функција,како је дефинисано овим Статутом и
одговарајућим правилницима.
Члан статутарног органа или тела ФСП Зрењанин неће учествовати у
доношењу одлука по било ком питању или ставки у којој постоји или се може
појавити конфликт интереса.
Сви органи и тела ФСП Зрењанин бирају се на мандатни период од 4
(четири) године.
Гласање преко опуномоћника у статутарном органу или телу ФСП
Зрењанин није дозвољено.
Члан 30.
УСЛОВИ ЗА ЧЛАНСТВО У ОРГАНИМА/ТЕЛИМА ФСП

ЗРЕЊАНИН

Заступник савеза не могу бити следећа лица:
- Оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони
управници, запослени или чланови друге фудбалске организације која се
такмичи у истом рангу такмичења;
- Чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно
службена лица асоцијације клубова којима је у надлежности дато
управљање фудбалском лигом;
- Лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у
органу политичке странке;
- Власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у
спортској кладионици;
- Спортски посредници и фудбалском спорту;
- Која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене
дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убитство, тешка крађа,
разбојничка крађа, разбојнишво, утаја, превара, неосновано коришћење
кредита и других погодности, изнуда, уцена и зеленаштва, омогућавање
употребе допинг средстава. Неовлашћена производња и стављање у
промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби
или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне
последице осуде;
- Који не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у
складу са законом којим је уеђен сукоб интереса у обављању јавних
функција и дужности;
- Да су држављани републике Србије;
- Да су напунили 18 година и да су пословно способни.

Извршни одбор може одредити критеријуме за чланство у статутарном
органу или телу.
Пре започињања функције члан статутарног органа или тела мора
доставити стручној служби писмену изјаву о следећем:
- да ће поштовати статуте,правилнике,директиве и одлуке ФСС,ФСВ и
ФСП Зрењанин
- да ће радити у најбољем интересу ФСП Зрењанин и да ће се уздржати од
доношења било које одлуке у случају где се појави конфликт интереса
или где се може појавити;
- да ће поштовати принципе лојалности,интегритета и спортског
понашања у духу фер плеја;
- да ће избегавати сваку дискриминацију на
политичкој,етничкој,полној,религијској,расној,језичкој,или боло којој другој
основи;
- да ће у потпуности поштовати услове за обављање функција органа или
тела којем припада;
- да ће признати надлежност Арбитражног суда ФСВ.
Члан органа или тела ФСП Зрењанин нема право гласа на седници органа
ФСП Зрењанин када се одлучује о покретању спора или одустајању од спора
против њега, одобравању послова између њега и ФСП Зрењанин – сукоб
интереса,односно постојања личног интереса при одлучивању и његовој
одговорности или разрешењу.

СКУПШИНА
Члан 31.
ВРХОВНИ ОРГАНИ ФСП ЗРЕЊАНИН
Скупштина је највиши орган ФСП Зрењанин.
Скупштина се може сазвати као редовна или ванредна Скупштина.
обе Скупштине се даље дефинише Пословником Скупштине, који усваја
Скупштина.
Редовна Скупштина сазива се најмање једанпут годишње.

Рад

Седницама обе Скупштине председава председник.У случају да је одсутан
Скупштином прдседава потпредседник кога он овласти, најстарији потпрдседник
или најстарији члан Скупштине.
Члан 32.
Скупштину ФСП Зрењанин сачињавају 23 представника.
Скупштину ФСП Зрењанин сачињавају представници:
ОФС Житиште- Нова Црња,
ФСГ Кикинда и ФСГ Зрењанин према броју клубова као и представници
стручних организација тренера,судија и конференције клубова ПФЛ Зрењанин.
Представнике у Скупштину ФСП Зрењанин одређује (бира) орган организације
коју представља на период од 4 (четири)године.Исти орган врши замену
представника за преостали део мандата.
Скупштину ФСП Зрењанин сачињавају представници чланица ФСП
Зрењанин по структури и броју (према статусу,броју клубова и чланова стручних
организација):
ФСГ Зрењанин
10 представника
ФСГ Кикинда
5 представника
ОФС Житиште –Нова Црња
5 представника
Стручна организација тренера 1 представника
Стручна организација судија
1 представника
Конференција клубова ПФЛ
1 представника

Члан 33.
САСТАВ

На Скупштину се поред делегата позивају и следећа лица:
- почасни председник и почасни чланови ФСП Зрењанин
- Извршни одбор ФСП Зрењанин;
- Председавајући статутарних органа и тела; Остали гости које
позове Извршни одбор.
Делегате одређује извршни орган фудбалске организације коју представља
(општински фудбалски савези,стручне организације и др.),на период од 4 (четири)
године,који покрива исти мандатни период као и онај за органе/тела ФСГ
Зрењанин
.
Сваку замену делегата треба да изврши исти извршни орган и то за
преостали део мандата.
Чланови морају да обавесте стручну службу и дају информације о својим
делегатима (укључујући адресу и бројеве телефона).

Делегати морају доставити уредно потписано овлашћење одговарајућег
члана да би били примљени у Скуштину. Председник Скупштине је уједно
председник Извршног одбора, а на Скупштини нема право гласа.

Члан 34.
НАДЛЕЖНОСТИ

Редовна Скупштина почиње поздравном речи председника и разматрањем
дневног реда поводом ког Скупштина:
- одређује верификациону комисију,известиоце који ће верификовати записник са
Скупштине;
- усваја или мења дневни ред;
- усваја записник са предходне Скупштине;
- усваја извештај о активностима председника;
- усваја Статут и његове измене;
- усваја Пословник Скупштине и његове измене;
- утврђује програм развоја и унапређења фудбалског спорта у ФСП Зрењанин
- бира и разрешава председника и чланове Извршног одбора,на предлог чланова
ФСП Зрењанин;
- бира и разрешава Надзорни одбор;
- додељује звање почасног председника и почасних чланова;
- разматра и усваја захтеве које подносе чланови ФСП Зрењанин;
- усваја финансијске извештаје и финансијски план за наредну годину;
- бира лица овлашћена за заступање ФСП Зрењанин;
- одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са Статутом;
Скупштина може својом одлуком овалстити Извршни одбор да обави одређене
задатке из надлежности Скупштине.
Све неопходне материјале који се односе на питања која спадају у
надлежност Скупштине припрема Извршни одбор уз помоћ надлежних органа и
тела ФСП Зрењанин као и стручне службе.
Извршни одбор Савеза се овлашћује да Статут очисти од стилских грешака и
несагласности.
Члан 35.
УСЛОВИ ПОЗИВАЊА,ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНОВА И КАНДИДАТА

Редовну Скупштину сасива председник ФСП Зрењанин или Извршни одбор.
За Изборну Скупштину кандидат за председника ФСП Зрењанин мора се
предложити најкасније 15 дана пре седнице Скупштине.Кандидата за председника

може предложити Извршни одбор ФСП Зрењанин или 5 (пет) представника
чланова који чине структуру Скупштине ФСП Зрењанин (члан 33.став 2. Статута).
Предлагање кандидата за остале функције у ФСП Зрењанин могу поднети
чланови ФСП Зрењанин из члана 32. Статута, најкасније 15 дана пре седнице
Скупштине.
Секретар шаље коначни предлог дневног реда и сва одговарајућа документа
делегатима и позваним лицима најмање 10 дана пре Скупштине.
Верификациона комисија мора верификовати да су испуњени сви захтеви од
стране делегата Скупштине као и кандидата за изборе, а на основу писменог
извештаја секретара.

Члан 36.
КВОРУМ ЗА ПРИСУСТВО,КВОРУМ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И ПРАВО ГЛАСА

Скупштина доноси одлуке уколико је присутна најмање апсолутна већина
(50% + 1) од укупног броја делегата, а одлуке се доносе већином присутних.
Уколико овај кворум не буде остварен, одржаће се друга Скупштина следећег дана
на истом месту и у исто време и са истим дневним редом.Кворум за присуство
остаје исти.
На Скупштини право гласа се остварује подизањем руке од стране делегата,
уколико Скупштина не одлучи другачије.
Уколико Скупштина одлучује о промени Статута,Пословника о раду
Скупштине,статусним променама и престанку ФСП Зрењанин,одлука се доноси
већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.
Одлуке ступају на
снагу осмог дана од доношења одлуке.
Члан 37.
ИЗБОРИ

Избори се врше тајним гласањем, а Скупштина може да одлучи да се избори
врше и јавним гласањем.
Уколико је више кандидата за место председника, поређани су на листи
азбучним редом.
Избори за Извршни одбор морају бити слободни и врше се на следећи начин:
- Скупштина прво бира председника ФСП Зрењанин.
- Скупштина затим бира остале чланове Извршног одбора и два
потпредседника на предлог председника Савеза.
- Избори за места у Извршном одбору и места два потпредседника врше се
на основу предлога председника.

Остали избори за статутарне органе ФСП Зрењанин се врше на заједничкој
листи за свако појединачно тело.
Да би били изабрани у првом гласању кандидати морају имати најмање
апсолутну већину (50% + 1) од присутних делегата.
Уколико нико не оствари потребну већину обавиће се друго гласање, у којем
ће кандидати које подржи проста већина (тј.већина гласова) бити изабрани.
У случају нерешеног резултата у другом гласању обавиће се треће гласање, у
којем ће кандидат који буде имао просту већину бити изабран.
У случају нерешеног резултата у трећем гласању, резултат избора одређује
се жребом који спроводи секретар, а надзире Извршни одбор.

Члан 38.
ВАНРЕДНА СКУПШТИНА

Извршни одбор или председник могу сазвати ванредну Скупштину у било
које време ако интереси ФСП Зрењанин то захтевају.
Извршни одбор мора сазвати ванредну Скупштину уколико најмање 1/3
делегата Скупштине то затражи у писменој форми.
Захтев мора имати образложене разлоге, у њему ће се навести тачке дневног
реда и уз њега доставити одговарајућа документација.
Ванредну Скупштину мора сазвати Извршни одбор или председник у року
од 30 дана од дана пријема захтева.
Уколико се ванредна Скупштина не сазове у овом року, секретар мора
одмах, а најкасније у року од осам дана истека рока из става 4. овог члана, сазвати
ванредну Скупштину у име делегата.
Кад ванредну Скупштину сазива Извршни одбор или председник,они
састављају дневни ред.Када је траже делегати ФСП Зрењанин, дневни ред мора да
садржи тачке које су они затражили.Извршни одбор може допунити дневни ред.
Дневни ред и сва остала релевантна документа морају бити послати делегатима
ФСП Зрењанин најмање 15 дана пре ванредне Скупштине.
Дневни ред
ванредне Скупштине не може се мењати током седнице.
Одлуке ванредне Скупштине ступају на снагу осмог дана од доношења
одлуке.
Члан 39. ЗАПИСНИК
Записник води секретар или друго лице кога одреди Скупштина.
Одређени делегати за верификацију записника добиће нацрт записника за
разматрање најкасније 15 дана након седнице.
Ови делегати могу проследити своје коментаре секретару у року 30 дана.
Овај записник ће бити презентован на следећој Скупштинина на усвајање.

ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 40.
САСТАВ,ИЗБОРИ И МАНДАТ

Извршни одбор је извршни орган ФСП Зрењанин.
Извршни одбор као орган руковођења ФСП Зрењанин има 11 чланова
укључујући председника и 2 потпредседника а) Председник;
б) 2 потпредседника;
ц) 8 чланова.
Чланови Извршног одбора имају мандат од 4 године и могу бити поново
бирани.
Уколико се појави упражњено место, на предлог председника, Извршни
одбор ће донети одлуку о замени највише 1/2 чланова Извршног одбора, за
преостали део мандата с тим, што ће промена бити верификована на првој
Скупштини ФСП Зрењанин.
Председник ФСП Зрењанин може одредити сваком члану Извршног
одбора конкретно задужење.
У Извршном одбору су заступљени Градски фудбалски савези,општински
фудбалски савези и стручне организације тренера,судија:
-

ФСГ Зрењанин
4 члана
ФСГ Кикинда
2 члана
ОФС Житиште-Нова Црња
2 члана
Стручна организација тренера
1 члана
Стручна организација судија
1 члана
Представник клубова ПФЛ Зрењанин 1 члана
Члан 41.

Члан Извршног одбора Подручног фудбалског савеза Зрењанин не може
бити:
-

Делегат у Скупштини ФСП Зрењанин,
Секретар ФСП Зрењанин,
Члан правног тела ФСП Зрењанин,
Члан надзорног одбора,
Члан 42.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Извршни одбор има овлашћења да доноси одлуке о свим питањима која не
спадају у правну или статутарну надлежност Скупштине или другог органа ФСП

Зрењанин
Извршни одбор има следеће надлежности: а)
за Скупштину:
- припрема и сазива Скупштину;
- утврђује предлог Статута и Пословника и њихове измене и допуне;
- надгледа примену одлука Скупштине;
- предлаже појединце за почасног председника и почасне чланове;
- предлаже финансијске извештаје и финансијски план;
- усваја правилнике ФСП Зрењанин који не спадају у надлежност Скупштине или
овај Статут; б) за ФСП Зрењанин:
- спроводи одлуке и закључке Скупштине и стара се о њиховој реализацији;
- врши општу контролу ФСП Зрењанин и издаје неопходне интрукције;
доноси и надгледа стратегију ФСП Зрењанин и план рада за текући мандат;
- усваја систем такмичења,каленадар такмичења за Савез,који је у складу са
календаром који је саставио ФС Војводине;
- усваја програме развоја и обуке за све категорије фудбала као и програме за
стручне организације попут судијских,тренерских,медицинских стручњака и
итд.;
- креира комерцијалну политику ФСП Зрењанин и одобрава све комерцијалне
уговоре ФСП Зрењанин (спонзорство итд.;
- одлучује о наградама и признањима за посебан допринос развоју фудбала у
ФСП Зрењанин;
- одређује чланарину;
- именује представнике ФСП Зрењанин у другим организацијама;
- доноси пропозиције сталних такмичења на подручном степену такмичења;
- верификује Статут и друга општа акта фудбалских тренера и судија; - утврђује
листе судија и делегата из своје надлежности,као и осталих службених лица;
- поништава и укида акте својих органа по ванредним правним средствима; поставља и разрешава председника,потпредседника и чланове сталних и
привремених комисија;
- усваја услове за статутарне органе и тела;
- поставља и разрешава секретара;
- усваја организацију стручне службе као и њене организационе правилнике на
предлог секретара;
- одређује облик и садржај јавних ознака ФСП Зрењанин;
- утврђује ценовник и таксе за услуге које пружа ФСП Зрењанин и његова стручна
служба;
- одлучује о сарадњи са осталим спортским организацијама,које се придржавају
заједничких циљева и задатака и одређује представнике из ФСП
Зрењанин

- примењује одлуке које проистичу из Статута ФСС,ФСВ и ФСП Зрењанин.
Извршни одбор одлучује о свим осталим питањима која не спадају у
надлежност неког статутарног органа ФСП Зрењанин.
Члан 43.

СЕДНИЦЕ

Седнице Извршног одбора се сазивају,по правилу,свака три месеца.
Седнице сазива председник најкасније 8 дана пред њихово одржавање или у
његовом одсуству потпредседник кога он овласти или најтарији
подпредседник.Ако најмање 1/3 чланова тражи седницу,председник,потпредседник
кога он овласти или најстарији потпредседник је мора сазвати у року од 15 дана.
Уколико се седница не закаже у року из става 2. овог члана,седницу мора одмах
заказати секретар, а најкасније у року од 8 дана,по истеку рока из става 2. овог
члана.
Председник саставља дневни ред седнице.Сваки члан Извршног одбора има
право да предлаже тачке за укључивање у дневни ред.
Секретар ће учествовати у раду седница Извршног одбора без права
одлучивања.
Седницама Извршног одбора председава председник, а у његовом одсуству
потпредседник кога он овласти или најстарији потпредседник.
Седнице Извршног одбора нису јавне.Извршни одбор,међутим може позвати
заитересовану страну да присуствује седници.Заинтересована страна неће имати
право гласа и може изразити своје мишљење само уз дозволу Извршног одбора.
Члан 44.
КВОРУМ ЗА ПРИСУТНОСТ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Извршни одбор доноси одлуке уколико више од половине његових чланова
присуствује сазваној седници.Уколико нема кворума,седница ће се аутоматски
одржати следећег дана на истом месту, у исто време и са истим дневним редом.
Све одлуке се доносе уколико их подржи проста већина присутних чланова.
У случају нерешеног исхода председавајући има право одлучујећег гласа.
Одлуке се доносе дизањем руку ако чланови Одбора другачије не одлуче.

СЕКРЕТАРИЈАТ
Члан 45.

Секретаријат сачињавају председник и два (2) потпредседника из преостала
2 фудбалска завеза.
Секретаријат одлучује о питањима која спадају у надлежност Извршног
одбора између две седнице Извршног одбора, а која захтевају хитно одлучивање.
Секретаријат бира Извршни одбор.
Секретаријат може заседати уколико су присутна најмање 2 (два) члана а
одсутни члан може одлучивати и путем факса, Е-мејла или телефона.
Одлука ће бити донесена уколико је подржи већина чланова
Секретаријата.Услучају нерешеног исхода председник има право одлучујућег
гласа.Одлуке Секретаријата биће верификоване на следећој седници Извршног
одбора.Секретар учествује у раду Секретаријата али без права одлучивања

ПРЕДСЕДНИК
Члан 46.
Председник правно представља ФСП Зрењанин и има својство заступника.
Председникове основне одговорности су:
- да сазива и председава Скупштином,Извршним одбором као и
Секретаријатом;
- да спроводи одлуке које доноси Скупштина,Извршни одбор и
Секретаријат;
- да надгледа програме које одобрава Извршни одбор;
- да надзире рад секретара и стручне службе;
- да одговара за односе између ФСП Зрењанин и његових чланова;
- да
представља ФСП Зрењанин.
Председник правно представља ФСП Зрењанин и има право потписа за
ФСП Зрењанин,или самостално или заједно са секретаром или другим чланом
Извршног одбора.
Уколико је председник отсутан или није у могућности да обавља своје
задатке,замениће га потпредседник кога он овласти или најстарији подпредседник
ФСП Зрењанин.
ПРАВНА ТЕЛА
Члан 47.
Правна тела ФСП Зрењанин се састоје:
а) дисциплинска комисија;
б) комисија за жалбе.
Члан 48.

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

У случају неспортског понашања,кршења Статута или одлука,правна тела
ФСП Зрењанин имају овлашћења да примењује дисциплинске мере и одлуке у
складу са овим Статутом и дисциплинским правилницима.
Могуће је применити више од једне дисциплинске мере,заједно са више од
једне одлуке,по питању одређеног предмета.
Може се донети одлука као и други додатак дисциплинској мери.Она
дефинише како ће бити извршена дисциплинска мера и/или наводи предметну
страну (е) како да делује.
Члан 49.
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ПРОТИВ ЧЛАНОВА И КЛУБА

Против чланова,клубова или других правних лица могу се спровести следеће
дисциплинске мере:
опомена;
казна;
поништење резултата утакмице;
одлука да се утакмица поново игра;
одузимање бодова;
регистровање утакмице због изостанка;
одузимање награде;
одигравање утакмице без присуства публике;
одлука о суспензији терена (стадиона);
одлука да се утакмица игра на другом стадиону;
дисквалификација из текућег такмичења и/или искљућење из
будућих такмичења;
и друге мере утврђене Дисциплинским правилником ФСС.

Члан 50.
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ПРОТИВ ПОЈЕДИНАЦА

Могу се донети следеће дисциплинске мере против појединаца:
а) опомена;
б) казна;
в) суспензија за одређени број утакмица на одређено или неодређено време;

г) суспензија вршења функције на одређено или неодеђено време;
д) и друге мере утврђене Дисциплинским правилником ФСС.

Члан 51.
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

Дисциплинска комисија се састоји од 3 (три) члана.
Она доноси одлуке у саставу од два члана.
Даље
се примењује Дисциплински правилник ФСС.
Члан 52.
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ

Комисија за жалбе се састоји од 3(три) члана.
Она доноси одлуке у саставу од два члана.
Комисија за жалбе одлучује по жалбама поднетим против одлука
Дисциплинске комисије (дисциплинског судије) у складу са Дисциплинским
правилником ФСС.
Члан 53.
СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ КОМИСИЈЕ

Сталне комисије имају консултативну улогу У ФСП Зрењанин и оне о свом
раду извештавају Извршни одбор.
Одлуком Извршног одбора могу се доделити посебна овлашћења за
доношење одлука таквој комисији, која морају бити у складу са овим
Статутом,правилницима и одлукама ФСС,ФСВ и ФСП Зрењанин.
Сталне комисије ФСП Зрењанин су:
-

Стручни одбор;
Такмичарска комисија;
Омладинска комисија;
Комисија за правна питања;
Комисија за финансије;
Комисија за стадионе,безбедност и сигурност;
Медицинска комисија.

Чланове комисија поставља Извршни одбор на мандатни период од 4
(четири) године.
Извршни одбор дефинише састав, циљеве, права и дужности и овлашћење
за доношење одлука као и унутрашње поступке у свакој комисији кроз посебне
критеријуме.
Одлукама Извршног одбора могу се формирати и други колективни и
инокосни органи,а Извршни одбор може донети одлуку да послове и задатке
појединих колективних органа обављају инокосни органи (комесар за
такмичење,комесар за суђење,дисциплински судија,комесар за безбедност идр.).
Привремене комисије:
Извршни одбор може формирати привремене комисије за посебне дужности и на
одређени рок.
Извршни одбор поставља председника и чланове, утврђује критеријуме,
дефинише циљеве,права и дужности као и рокове за коначни извештај.
Члан 54
СЕКРЕТАР
Секретар је највиши административни и пословодни орган ФСП Зрењанин.
Секретар обавља следеће задатке и послове.
- Заступа и представља ФСП Зрењанин.
- Примењује одлуке које доносе одговарајући органи.
- Координира рад свих органа и тела ФСП Зрењанин;
- Помаже Извршном одбору и председнику у припремању седница и Скупштине и
органа и тела ФСП Зрењанин;
- Присуствује седницама Скупштине,Извршног одбора и осталим седницама
органа и тела ФСП Зрењанин;
- Финансиски је налогодавац ФСП Зрењанин за располагање средствима ФСП
Зрењанин,надгледа вођење књиговодства ФСП Зрењанин,верификује да су све
активности Савезу у оквиру датог буџета и доставља редовне финансиске
извештаје Извршном одбору;
- Одговоран је за извршење финансиског плана;
- Обавља комуникацију са јавношћу и даје информације о активностима ФСП
Зрењанин;
- Обавља остале дужности и задатке које предвиђа Статут.
Секретар има радни однос на неодређено време у складу са важећим законима.
За секретара може да буде поставлјено лице које има најмање средњу стручну
спрему друштвеног смера, знања у области информатике,пословне
коресподенције,комуникационе способности,лице које поседује искуства у
фудбалским организацијама и остале способности за ово радно место.

СТРУЧНА СЛУЖБА
ЗАДАЦИ

Под надзором секретара,стручна служба спроводи дневне ФСП Зрењанин
Стручна служба се састоји од запослених радника и повремено ангажованих који
помажу секретару у његовим задацима да оствари циљеве ФСП Зрењанин.
Она
даље пружа савете и подршку члановима ФСП Зрењанин
Секретар је одговоран за рад стручне службе.

ФИНАНСИЈЕ
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈСКА ГОДИНА

Финансијска година обухвата календарску годину.
На крају сваке године финансијско стање (биланс стања и биланс успеха)
мора се доставити Комисији за финансије на преглед.
Комисија за финансије подноси своје извештаје Извршном одбору на усвајање.
ФСП Зрењанин има своје банковне рачуне.
Члан 55.
ПРИХОДИ И РАСХОДИ

ФСП Зрењанин остварује приходе од:
- чланарина;
- донација и поклона;
- казни;
- спонзорства;
- осталих извора.
- Средства из става 1. овог члана користиће се за следеће трошкове:

-

развој свих аспеката фудбала у ФСП Зрењанин;
стручну службу;
образовне и програме обуке;
трошкове органа и тела ФСП Зрењанин;
остале трошкове.

Члан 56.
НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор броји три члана који нису чланови Скупштине, бира га
Скупштина за период од 4 (четири) године.Одбор из свог састава бира
председника.
Назорни добор пуноважно одлучује уколико присуствује вечина изабраних
чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
Надзорни одбор врши контролу пословања и извршења финансијског плана,
наменског и рационалног коришћења и стара се о законитости рада Савеза и
његових органа.
Надзорни одбор обавештава Скупштину и Извршни одбор о нађеном стању и
мерама које треба предузети.
Пословником о раду Надзорног одбора утвђују се задаци и начин рада
Надзорног одбора.

ТАКМИЧЕЊА И ПРАВА УЧЕШЋА У ТАКМИЧЕЊИМА
И ДОГАЂАЈИМА
Члан 57.
ТАКМИЧЕЊА

ФСП Зрењанин непосредно организује и координира следећа званична
такмичења на територији ФСП Зрењанин:
а) првенства сениорских тимова ФСП Зрењанин;
б) омладинску,кадетску,пионирску лигу;

ц) куп такмичења на нивоу ФСП Зрењанин.
ФСП Зрењанин може поверити вођење такмичења удружењу или
организацији коју су основали клубови који се такмиче у одговарајућем
такмичењу.
Стручна служба испуњава своје административне задатке за вођење
такмичења ФСП Зрењанин уз помоћ комисија и комесара које поставља Извршни
одбор ФСП Зрењанин.
Члан 58.
ЗАЈЕДНИЧКО ВЛАСНИШТВО

Извршни одбор ће усвојити правилник којим ће се забранити сваком
комерцијалном привредном друштву (укључујући холдинг компаније и филијале
компанија), приватном лицу или неком другом правном лицу да поседује
контролни утицај или да је већински власник више од једног клуба унутар ФСП
Зрењанин, ради заштите интегритета такмичења.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
ОПШТИ АКТИ ФСП ЗРЕЊАНИН

Општи акти ФСП Зрењанин чине Статут,правилници и одлуке које доносе
одговарајућа тела.
Овај Статут је основни конститутивни правни акт ФСП Зрењанин.
Сви остали правни акти морају бити у складу са овим Статутом.
Правилници су општи акти који регулишу специфичне активности које спадају у
надлежност ФСП Зрењанин.
Одлуке су појединачни правни акти засновани на спортској легислативи
ФСП Зрењанин који се примењују за чланове или појединце који су подређени
ФСП Зрењанин.
Пословник Скупштине уређује питања у вези са организацијом и начином
рада Скупштине ФСП Зрењанин.
Критеријуми су унутрашња правила која се примењују за чланове органа и
тела ФСП Зрењанин или су описани у овом Статуту.

Члан 60.

ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Сваки члан ФСП Зрењанин има право да захтева измене Статута као и
Извршни одбор ФСП Зрењанин.
Такви предлози морају се поднети Комисији за правна питања на
разматрање и давање примедби као и за потврђивање да су ти амандмани у складу
са националним законодавством.
Комисија за правна питања подноси извештај Извршном одбору који
утврђује нацрт Статута.
Доношењу Статута предходи организована расправа у фудбалској
организацији која траје најмање месец дана.Носиоци расправе су асоцијације
клубова,стручне организације као и одговарајући органи ФСП Зрењанин.
Након тога и уз подршку Комисије за правна питања , Извршни одбор
дефинише верзију Статута.
Након обављене расправе, Извршни одбор утврђује предлог Статута који
доставља Скупштини на усвајање.Кворум за одлучивање о изменама и допунама
Статута утврђен је одредбом члана 37.став 4 Статута.

Члан 61.
ЈАВНОСТ РАДА

Активности ФСП Зрењанин су у принципу отворене за јавност.
ФСП Зрењанин редовно информише јавност путем:
а) доставља документације и извештаје заинтересованим странама и
лицима;
б) саопштења за медије и прес конференције;
ц) веб сајта ФСП Зрењанин;
ф) друштвних мрежа.
Седнице и одлуке Извршног одбора, Одбора за хитна питања и правних
органа и сталних комисија ФСП Зрењанин нису јавне.Одлуке од јавног интереса за
фудбалску организацију и за јавност могу се доставити јавности уколико се
поштују правила о поверљивим информацијама.
Члан 62.
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ

Чланови органа и тела ФСП Зрењанин одговарају солидарно за штету коју
су гласањем за одређену одлуку проузроковали ФСП Зрењанин ако је та одлука
донесена грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује.
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 надокнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине или
Извршног одбора.
Члан 63.
РАСПУШТАЊЕ

ФСП Зрењанин се може распустити на захтев најмање 2/3 чланова
Скупштине.
Овај захтев треба да разматра ванредна Скупштина, на којој неће бити
других тачака на дневном реду.
Члан 37. став 4 Статута примењиваће се за кворум за присутност и кворум
за доношење одлука.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски
орган,ради брисања из регистра.
У случају престанка рада ФСП Зрењанин имовина ФСП Зрењанин биће
пренесена на организацију која остварује исте или сличне циљеве као ФСП
Зрењанин а ако такве орагнизације нема поступиће се у складу са Законом.

СПОРОВИ
Члан 64.
АРБИТРАЖА

Све спорове који произилазе или се односе на примену Статута ФСП
Зрењанин или правилника,решаваће независни и самостални Арбитражни суд
ФСС ,уз изузеће сваког редовног суда, уколико то није изричито забрањено
важећим законодавством Србије.
Сви чланови ФСП Зрењанин су дужни да у своје статуте уграде одредбу
којом ће признати надлежност Арбитражног суда ФСС.

МЕРЕ ЗА ПРИМЕНУ СТАТУТА
Члан 65.
За повреде Статута Извршни одбор може покренути поступак за примену
мера за остваривање Статута.
Посебном одлуком Извршног одбора утврђују се услови,време трајања и
поступак за примену мера за остваривање Статута.
Извршни одбор ФСП Зрењанин доноси мере према територијалним
фудбалским савезима и стручним организацијама на својој територији за грубе
повреде Статута ФСП.
Територијални савези доносе мере према клубовима и другим основним
организацијама и одговарајућим удружењима на својој територији.

Члан 66.
Извршни одбор доноси следеће мере за примену Статута: суспендовање
органа територијалних организација и удружења,одређивање привременог органа
руковођења организацијом или удружењем у одређеном времену,расписивање
избора за органе и удружења из реда чланова ФСП Зрењанин.
Пре доношења мера из става 1. овог члана,Извршни одбор упућује писмено
упозорење субјектима из члана 64.став 3 са тачним роковима за исправљање
недостатака који су довели до повреде Статута.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 67.
Чланови ФСП Зрењанин усагласиће своје статуте са овим Статутом у року
45 дана од дана ступања на снагу ових измена и допуна Статута.

Члан 68.
Ако надлежни државни орган за регистар спортских организација, захтева
измену одређених одредаба Статута из формалних разлога, извршни одбор ПФС се
овлашћује да томе захтеву удовољи без сазивања Скупштине.
Члан 69.

Лице које је овлашћено за заступање ФСП Зрењанин својство заступника
продужава се до истека мандата.
Члан 70.
Овај Статут ступа на снагу 8 дана од његовог усвајања.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут ФСП Зрењанин усвојен
20.03.2012.

ВД ПРЕДСЕДНИК ФСП ЗРЕЊАНИН
Саша Богићевић

