
 

 

  

  

СС  ТТ  АА  ТТ  УУ  ТТ  

ФФ  УУ  ДД  ББ  АА  ЛЛ  СС  КК  ОО  ГГ  

КК  ЛЛ  УУ  ББ  АА  

  

„„СС  ТТ  АА  РР““  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, мај 2014. 



 

-  2 -  

На основу чланова 31, 34. и 53. став 3. тачка 1. Закона о спорту (,,Сл. гласник 
Републике Србије", бр. 24/2011) и члана 34. Статута Фудбалског клуба „СТАР“, 
чланови Скупштине Фудбалског клуба „СТАР“, основаног дана 24.11. 2006. године, 
на седници Скупштине одржаној дана 17.03.2012. године донели су: 

 

ССТТААТТУУТТ  

ФФУУДДББААЛЛССККООГГ  ККЛЛУУББАА  „„ССТТААРР““  
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Фудбалски клуб „СТАР" (у даљем тексту: Клуб) је спортска организација у области 
фудбалског спорта, која ради у форми спортског удружења, као добровољна 
недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких и/или 
правних лица, организована на основу статута. 

Назив клуба је: Фудбалски клуб „СТАР“. 

Скраћени назив Клуба је ФК „СТАР“. 

Седиште Клуба је у Београду, у улици Руска бр. 40. 

 

Члан 2. 

Клуб је самостално правно лице са правима, обавезама и одговорностима које има 
у складу са Уставом Републике Србије, Законом о спорту, осталим прописима 
Републике Србије и другим општим актима Клуба. 

Највиши општи акт Клуба је Статут. 

 

Члан 3. 

Клуб је основан на неодређено време, на оснивачкој скупштини 24.11.2006. 
године. Клуб је уписан у регистар који се води код надлежног државног органа, у 
складу са законом. 

 

Члан 4. 

Клуб се може учланити или удружити и у друге спортске организације и савезе. 

 

Члан 5. 

Боје Клуба су: црвено-плава. 

Амблем Клуба је: звезда са лоптом и натписом ФК СТАР. 
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Члан 6. 

Печат клуба је округао са амблемом написом: Фудбалски клуб „Стар“. 

Штамбиљ Клуба је четвртастог облика са амблемом и написом: Фудбалски клуб 
„Стар“ - Београд. 

 

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 

Члан 7. 

Клуб остварује циљеве и задатке у области фудбалског спорта прописане Законом 
о спорту, Статутом клуба и општим актима Фудбалског савеза Србије и 

Фудбалског савеза Београда. 

У остваривању циљева и задатака, Клуб окупља децу и одрасле ради бављења 
фудбалом и стварања услова за врхунска спортска достигнућа. 

 

Члан 8. 

Спортски циљеви и задаци Клуба се остварују нарочито: 

 оспособљавањем фудбалера за бављење фудбалом и учешће у такмичењима; 

 обезбеђивањем врхунских спортских стручњака за рад са фудбалерима; 

 окупљањем деце и омладине ради бављења фудбалским спортом у сарадњи 
са одговарајућим организацијама; 

 организовањем фудбалске школе; 

 организовањем тренинга; 

 организовањем утакмица и турнира у складу са правилима такмичења; 

 учествовањем на турнирима у земљи и иностранству; 

 спортским и педагошким усавршавањем спортских стручњака; 

 стварањем услова за систематско праћење здравља фудбалера; 

 бригом о здрављу спортиста; 

 прикупљањем, обрадом, чувањем и излагањем архивске грађе, трофејних и 
других предмета од значаја за историјат Клуба; 

 популаризацијом фудбала и информисањем јавности о раду и резултатима 
клуба, у сарадњи са средствима јавног информисања; 

 окупљањем бивших играча и спортских радника Клуба ради организовања 
активности и социјалне подршке у складу са општим актом Клуба; 

 афирмацијом и јачањем духа олимпизма, фер плеја, као и борбом за 
одстрањивање из спорта свих девијантних понашања попут допинга, 
намештања резултата и насиља у спорту. 
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Клуб се прилагођава савременим условима пословања и развијања своје 
делатности, поштујући законитост и принципе фер односа у пословању и на 
тржишту; 

Клуб пропагира еколошке идеје развијањем активности које доприносе заштити, 
очувању и унапређењу животне средине. 

 

III ЧЛАНСТВО 

 

Члан 9. 

Чланови Клуба су грађани који се слободно и добровољно повезују и удружују у 
Клуб, без обзира на држављанство, националност, расу, пол, језик, вероисповест, 

страначку припадност, политичко или друго уверење, степен образовања, 
социјално порекло, имовно стање или које друго лично својство. 

Грађани се слободно и добровољно повезују и удружују у Клуб под условима 
утврђеним овим Статутом. 

Члан Клуба не одговара за обавезе Клуба према трећим лицима. 

 

Члан 10. 

 

Чланство у Клубу се стиче учлањивањем. 

Појединци се учлањују у Клуб уписом, односно подношењем писмене пријаве. 

Писмену пријаву својеручно потписује члан Клуба. 

Чланство у Клубу почиње тећи даном уписа чланства у регистар чланова Клуба 
који се води у Клубу. 

Фудбалери постају чланови Клуба према прописима фудбалске организације. 

Члан Клуба плаћа годишњу чланарину, ако овим Статутом није другачије 
предвиђено. 

Износ чланарине за сваку годину утврђује Управни одбор Клуба. 

 

Члан 11. 

Члан Клуба може бити редовни и почасни. 

Статус почасног члана Клуба могу стећи појединци, због свог дугогодишњег 
изузетног залагања у активностима Клуба којим су допринели остваривању 
утврђених циљева и задатака због којих је Клуб основан и подизању угледа и 
спортске афирмације Клуба. 

Услови и начин стицања статуса почасног члана Клуба утврђују се посебним 
актом који доноси Управни одбор Клуба. 

Одлуку о томе да се поједином лицу додели статус почасног члана доноси 
Скупштина Клуба. 
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Почасни члан Клуба не плаћа годишњу чланарину. 

 

Члан 12. 

Члан Клуба има следећа права и дужности: 

1. да учествује у остваривању циљева и задатака због којих је Клуб основан; 

2. да учествује у управљању Клубом на начин утврђен овим Статутом; 

3. да бира и да буде  биран  у органе и друга тела Клуба  и органе спортских 
организација, удружења и савеза којима је Клуб приступио; 

4. да покреће иницијативе за разматрање појединих питања од значаја за рад 
и деловање Клуба и предлаже решења таквих питања; 

5. да буде редовно информисан о раду и деловању Клуба на начин утврђен 
овим Статутом; 

6. да стално ради на очувању и подизању угледа и спортске афирмације 
Клуба; 

7. да редовно учествује у такмичењима и другим активностима Клуба на 
начин утврђен овим Статутом и другим актима Клуба;  

8. да ствара услове за стручно и друго унапређивање и развој фудбалског 
спорта и доприноси остваривању васпитног утицаја на омладину, 
спортисте и друге чланове Клуба; 

9. да се у свему придржава одлука   органа управљања Клуба и допирноси 
њиховој реализацији, као и одлука органа спортских организација, 
удружења савеза којима је Клуб приступио; 

10.  да се у свему придржава одредаба овог Статута и других аката које, 
у складу са овим Статутом, донесу надлежни органи Клуба; 

11.  да уредно плаћа чланарину Клуба, ако овим Статутом није другачије 
предвиђено;  

12.  да се  у Клубу  уздржава од сваке  политичке  и  друге  активности  
које  су  у супротности са спортским циљевима и задацима због којих је 
Клуб основан. 

 

Члан 13. 

Фудбалери имају посебна права и дужности која произилазе из њиховог активног 
бављења фудбалским спортом и статуса који имају у Клубу, у складу са законом и 
овим Статутом. 

Професионални фудбалери и други запослени у Клубу имају положај утврђен 
законом, колективним уговором, овим Статутом и општим актима Клуба. 

 

Члан 14. 
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Чланови Клуба се могу организовати у клубове навијача, секције и друге облике 
окупљања, ради успешнијег остваривања циљева и здатака због којих је Клуб 
основан. 

Чланови Клуба навијача, секција и других облика окупљања (навијачи Клуба), 
дужни су да се придржавају кодекса навијања који утврђује Управни одбор Клуба. 

Навијачи су дужни да се придржавају кодекса навијања. 

 

Члан 15. 

Најзаслужнијим правним и физичким лицима, у циљу одавања признања за 
њихов рад на очувању и подизању угледа и спортске афирмације Клуба, Клуб 
додељује награде и признања. 

Награде и признања се дају у виду плакета, диплома, похвалница, спортских 
реквизита и трофеја. 

Награде најзаслужнијим члановима Клуба могу се давати и у новцу.  

Награде и признања додељује Скупштина Клуба. 

 

Члан 16. 

Чланство у Клубу престаје: 

1. добровољним иступањем из Клуба; 

2. неплаћањем чланарине у периоду од шест месеци непрекидно; 

3. искључењем из Клуба; 

4. смрћу члана Клуба. 

 

Члан 17. 

Сматра се да члан добровољно иступа из Клуба, када преда писмену изјаву са 
захтевом за престанак чланства у Клубу или када најмање шест месеци не обавља 
дужност члана Клуба, односно не обавља поверене му дужности у органима и 
другим телима Клуба у које је изабран. 

 

Члан 18. 

Члан Клуба може бити искључен из Клуба због теже повреде клупске дисциплине. 

Под тежом повредом клупске дисциплине подразумева се такво деловање члана 
Клуба који својим радом и понашањем штети угледу Клуба и умањује његову 
спортску афирмацију, или деловање којим је на други начин теже повредио 
обавезе члана Клуба утврђене овим Статутом. 

Врсте и начини повреде клупске дисциплине, услови, органи и поступак 
изрицања мере искључења из Клуба, као и изрицање других мера за повреде 
клупске дисциплине члана Клуба, ближе се утврђују посебним актом о 
одговорности чланова Клуба који доноси Управни одбор Клуба. 
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Члан 19. 

Општи облик окупљања чланства је Сабор. 

Сабор бира и разрешава чланове Скупштине клуба. 

Сабор сазива и његовим радом руководи председник Управног одбора Клуба. 

Сазивање Сабора врши се најмање једном у пет година, општим позивом. с тим 
што се групним позивима обезбеђује заступљеност органа Клуба, фудбалера. 
осталих запослених у Клубу и клубова навијача. 

Сабор може радити ако заседању присуствује најмање 70 чланова Клуба, а одлуке 
доноси већином присутних чланова Клуба. 

Рад Сабора се ближе уређује Правилником. 

 

 

IV ПРЕДМЕТ ПОСЛОВАЊА (ДЕЛАТНОСТ КЛУБА) 

 

Члан 20. 

Клуб ће обављати следеће делатности:  

Спортске активности,  

9261 92610 Делатност спортских арена и стадиона, 

 рад отворених или затворених спортских објеката (ограђених или 
покривених са трибинама за седење или стајање) 

 фудбалски стадиони, терени и стадиони за атлетска такмичења и др.  

 
9262    Остале спортске активности, 

 професионална и аматерска спортска такмичења на отвореном и 
затвореном простору, 

 фудбалски клубови, 

 активност у вези са пропагандом и спровођењем спортских такмичења, 

 делатност школа за спорт и рекреацију. 

 

Ради остваривања утврђених спортских циљева и задатака, Клуб може обављати 
као регистроване и друге делатности, у складу са законом. 
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V ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЛУБА 

 

Члан 21. 

Клуб заступа Председник, без ограничења. 

Председник је овлашћен да, у оквиру правне способности Клуба, закључује 
уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Клуб пред судовима и 
другим органима. 

Председник званично представља клуб у јавности (у медијима, на скуповима, 
свечаностима и др.). 

 

Члан 22. 

Генерални секретар, као највиши административни и пословодни орган Клуба 
има својство заступника Клуба. 

 

Члан 23. 

Осим председника, Клуб представљају у јавности: председник Управног одбора, 
Председник Скупштине Клуба и Генерални секретар. 

Клуб може представљати у јавности и други радник Клуба у складу са одлуком 
Председника Клуба. 

 

 

VI ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА И ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА 

 

Члан 24. 

Трошкови пословања Клуба утврђују се за сваку пословну годину финансијским 
планом Клуба. 

 

Члан 25. 

Књиговодство Клуба се води према одговарајућим књиговодственим прописима. 

Председник Клуба, преко одговарајуће службе, обезбеђује тачност, уредност и 
ажурност вођења пословних књига, тако да се из њих може имати преглед стања 
имовине, обавеза и потраживања Клуба. 

 

Члан 26. 

Сви рачуни и остале исправе за књижење исказују се у динарским износима, а 
ако су написани на страну валуту, пре књижења се морају превести на домаћу 
валуту. 
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Члан 27. 

Пословне књиге Клуба, као и исправе за књижење и годишњи и други обрачуни са 
подацима који садрже или на којима се заснивају, уредно се одлажу и чувају у 
Клубу најмање десет година, у складу са посебним актом који доноси Управни 
одбор Клуба. 

 

Члан 28. 

Стање активе и пасиве Клуба утврђује се тромесечно и на крају сваке пословне 
године. На основу одлуке Управног одбора Клуба стање активе и пасиве Клуба се 
може утврђивати за поједине потребе и у друго време. 

Пословна година за утврђивање стања активе и пасиве Клуба за обрачунавање 

пословних резултата Клуба, једнака је као и календарска година. 

 

 

VII   УПРАВЉАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

Члан 29. 

Клубом управљају чланови Клуба преко својих представника у органима Клуба и 
облицима деловања Клуба, како је овим Статутом уређено. 

Чланови Клуба и чланови органа Клуба морају радити у интересу Клуба, а у 
противном су одговорни за штету коју би друштво претрпело услед њиховог 
несавесног, нестручног или незаконитог рада. 

 

Члан 30. 

Органи Клуба су:  

1. Скупштина Клуба,  

2. Управни одбор,  

3. Председник клуба,  

4. Надзорни одбор,  

5. Генерални секретар. 

 

Члан 31. 

Облици деловања Клуба су: 

1. стручни органи Скупштине и Управног одбора, 

2. савети и комисије, 

3. други облици у складу са Статутом и општим актима Клуба. 
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Члан 32. 

На седницама органа Клуба обавезно се води Записник који се трајно чува у 
архиви Клуба, са следећом минималном садржином: име органа, датум и место 
седнице, време почетка и завршетка седнице, имена присутних и одсутних, 
дневни ред, тачан текст одлука, потпис председавајућег и записничара. Записник 
представља тајну Клуба. 
 

 

VIII СКУПШТИНА КЛУБА 

 

Члан 33. 

Право да бира и да буде биран за члана Скупштине Клуба има сваки члан Клуба. 
Поступак избора и опозива чланова Скупштине и начин рада на седницама ближе 
се уређује Пословником о раду Скупштине. 

Скупштина Клуба има 35 чланова, који се бирају на пет година.  

Седницама Скупштине председава председник Клуба. 

 

Члан 34. 

Скупштина Клуба:  

 доноси Статут Клуба доноси Пословник о свом раду, 

 доноси програме и планове рада и развоја Клуба, утврђује смернице за 
њихово спровођење, прати, анализира и оцењује остваривање програма и 
планова, доноси финансијски план и усваја завршни рачун Клуба, 

 бира и разрешава Управни одбор, Председника и заменика председника 
Управног одбора,  

 бира и разрешава Надзорни одбор, 

 бира и разрешава Председника Клуба,  

 бира и разрешава Генералног секретара Клуба,  

 разматра и одлучује о извештајима органа Клуба, 

 одлучује о статусним променама, промени облика организовања и 
престанку рада Клуба,  

 усваја Извештај о раду Управног одбора,  

 усваја извештај Надзорног одбора, 

 одлучује о похвалама и јавним признањима чланова Клуба, 

 одлучује о статусним променама, променама статуса, промени облика и 
престанку рада Клуба, уколико овим Статутом поједина питања нису 
стављена у делокруг Управног одбора, 

 обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, овим Статутом и 
актима Клуба. 
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Члан 35. 

Обављање појединих послова из своје надлежности Скупштина по потреби, када 
то није у супротности са Законом, подзаконским актима и другим општим актима 
Клуба може поверити Управном одбору Клуба. 

 

Члан 36. 

Скупштина одлуке доноси на основу јавног гласања на седници, већином гласова 
свих чланова Скупштине. 

О предлогу одлуке, члан Скупштине може да се изјасни са: „за", „против" као и 
„уздржан". 

 

Члан 37. 

Скупштина има председника Скупштине, а то је председник Клуба.  

Председник Скупштине Клуба:  

 сазива седнице Скупштине и председава седницама,  

 обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, овим Статутом и 
актима Клуба. 

 

У случају спречености, Председника Скупштине замењује најстарији члан 
Скупштине Клуба. 

 

Члан 38. 

 

Председник Скупштине дужан је сазвати седницу Скупштине на захтев: Управног 
одбора, Надзорног одбора или једне трећине чланова Скупштине. 

 

 

IX УПРАВНИ ОДБОР 

 

Члан 39. 

Управни одбор бира Скупштина из реда својих чланова. 

Управни одбор има 15 чланова, чији мандат траје колико и мандат Скупштине 
Клуба.  

Председник Клуба је 15-ти члан Управног одбора. 

 

 

 



 

-  12 -  

Члан 40. 

Управни одбор:  

 утврђује предлог Статута 

 припрема седнице Скупштине Клуба утврђујући предлоге одлука,  

 усваја општа акта Клуба осим аката које доноси Председник, 

 утврђује мере за реализацију програма и планова Клуба,  

 прати активности и резултате рада стручног штаба и резултате такмичења 
у свим узрастима - посебно Првог тима,  

 доноси свој програм и план рада,  

 координира рад свих облика деловања Клуба,  

 одлучује о инвестицијама које нису утврђене плановима и програмима 
Клуба,  

 одлучује о удруживању Клуба у спортске савезе и спортска друштва, 
одлучује о оснивању правних лица, 

 образује радна тела за поједине послове из своје надлежности, 

 поставља и разрешава Директора Клуба за спортска питања, Руководиоца 
омладинске школе и све тренере у Клубу, 

 утврђује број професионалних фудбалера који може имати Клуб, 

 као другостепени орган одлучује о појединачним правима и обавезама и 
одговорностима из радног односа радника стручних служби Клуба,  

 као другостепени орган одлучује о одлукама дисциплинске кокмисије. 

 

Члан 41. 

Управни одбор одлучује о:  

 промени назива Клуба, 

 закључивању и раскидању уговора са фудбалерима и о пријему нових 
фудбалера, 

 заради Председника клуба, 

 учешћу Клуба на утакмицама у земљи и иностранству, 

 материјланим и новчаним наградама,  

 висини чланарине за чланове Клуба, 

 претплатним улазницама, бенефицираним и бесплатним пропусницама,  

 додели стипендија фудбалерима - аматерима,  

 ценама улазница са спортске приредбе Клуба 

 обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, овим Статутом и 
актима Клуба. 
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Члан 42. 

Управни одбор бира као стална радна тела:  

 дисциплинску комисију од 3 члана,  

 комисију за прописе,  

 Савет фудбалске школе,  

 комисију за маркетинг,  

 комисију за здравствена питања,  

 по потреби и друге комисије и радна тела. 

 

Члан 43. 

Управни одбор има Председника и заменика председника, које бира Скупштина 
Клуба на период од 5 година. 

Председник Управног одбора сазива Управни одбор по својој инцијативи, на 
захтев Председника Клуба, или једне трећине чланова Управног одбора, 
председава седницама, потписује општа акта и одлуке Управног одбора. 

У случају спречености председника Управног одбора, Управним одбором 
председава председник Клуба и потписује сва акта, а одлуке доносе на седницама 
Управног одбора. 

Управни одбор одлуке доноси већином гласова. 

Управни одбор периодично обавештава Скупштину Клуба о свом раду. 

Скупштина Клуба има право да укине односно обустави од извршења акт односно 
одлуку Управног одбора, ако установи да исти нису донети у складу са законом, 
актима Клуба односно утврђеном политиком Клуба. 

Управни одбор Клуба, председник Клуба и председник Управног одбора могу 
донети одлуку о замени и кооптирању чланова, о чему подносе извештај на првој 
наредној седници Скупштине на усвајање. 

Управни одбор доноси пословник о свом раду. 

 

 

X ПРЕДСЕДНИК 

 

Члан 44. 

Председник представља и заступа Клуб, води пословање Клуба и руководи радом 
стручне службе Клуба. 

У остварењу послова из свог делокруга Председник је самосталан и има 
неограничена овлашћења у правном промету са трећим лицима у унутрашњем и 
спољно-трговинском промету. 
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Овим Статутом се утврђује да у обављању својих функција, Председник има сва 
права, обавезе, одговорности и овлашћења која су Законом о привредним 
друштвима, Законом о удружењима, Законом о спорту, прописима о радним 
односима и другим прописима предвиђена за пословодни орган Клуба. 

 

Члан 45. 

Председника клуба именује и разрешава Скупштина на период од 5 година. У 
случају да је неопходно извршити избор вршиоца дужности председника Клуба у 
времену између два заседања Скупштине клуба, овлашћује се Управни одбор да 
може извршити избог или именовање. На првој седници Скупштине подноси се 
извештај. 

За Председника клуба може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 

 у погледу стручне спреме - VII степен ВСС, 

 пет година радног искуства, 

 да нема сметњи предвиђених Законом. 

 

Члан 46. 

Председник: 

 организује, контролише и усклађује процес рада и пословања у Клубу, 

 стара се о извршавању одлука и закључака Скупштине, 

 предлаже Управном одбору пословну политику и предузима мере за 
реализацију утврђене пословне политике, 

 самостално доноси одлуке и одговара за законитост рада Клуба, 

 одлучује о инвестицијама које су утврђене планским актима Клуба 

 доноси акт о систематизацији радних местау Клубу, 

 поставља и разрешава руководеће раднике у стручној служби Клуба, 

 извршава одлуке Скупштине, Управног одбора и Надзорног одбора, 

 обавља послове са иностранством, 

 обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, овим Статутом и 
актима Клуба 

 

Председник је самосталан у обављању послова из свог делокруга, а за свој рад 
одговара Скупштини Клуба и Управном одбору, а све у складу са Статутом Клуба, 
као и надлежним органима ван Клуба и у складу са Законом и колективним 
уговором. 
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XI НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

Члан 47. 

Надзорни одбор има 5 чланова, који се бирају на 5 година. 

Надзорни одбор врши надзор над употребом материјалних средстава и 
законитошћу пословања и са резултатима надзора упознаје Скупштину Клуба, 
Управни одбор и Председника клуба кроз годишњи извештај. 

Надзорни одбор обавља и друге послове у складу са Законом. 

 

 

XII ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 

Члан 48. 

Генерални секретар, као највиши административни и пословодни орган Клуба 
који има својство заступника Клуба обавља следеће послове:  

 води администрацију Клуба, 

 запошљава, разрешава, даје инструкције и надгледа рад радника 
запослених у Стручној служби Клуба, 

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

 стара се о спровођењу одлука које донесу органи Клуба, координира рад 
свих органа и тела Клуба, стара се о припреми седница органа Клуба, 

 присуствује седницама Скупштине Клуба и Управног одбора Клуба, 

 надгледа вођење књиговодства Клуба, стара се да активности Клуба буду у 
оквиру  предвиђеног  буџета  и  доставља  финансијске  извештаје  
Управном одбору Клуба, 

 комуницира са медијима и даје информације о активностима Клуба, 

 одобрава службена путовања и потписује одговарајуће налоге, 

 обавља остале дужности и задатке који су предвиђени Статутом и другим 
актима Клуба. 
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XIII СРЕДСТВА КЛУБА, ФОНДОВИ И РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 49. 

Клуб стиче имовину, материјална и финансијска средства под условима, на начин 
и у складу са прописима Републике Србије. 

Имовина и средства која Клуб има на дан усвајања овог Статута представља 
друштвени капитал. Вредност друштвеног капитала утврђује се у складу са 
прописима. (Таква структура капитала ноетојаће у већини клубова. Уколико клуб 
има другачију структуру капитала, потребно је обрисати овај члаи и написати 
другачије правило, а у складу са фактичким стањем!!!). 

Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на 

коришћење у складу са прописима и њиховом наменом. 

Промена намене спортског објекта Клуба врши се у складу са Законом. 

О давању на коришћење објеката и средстава Клуба одлучује Председник. 

 

Члан 50. 

Клуб стиче средства из следећих извора:  

 организовањем игара на срећу,  

 од економско-пропагандне делатности,  

 маркетинг, 

 поклони и спонзорски прилози,  

 чланарина и донаторство,  

 израда и продаја сувенира,  

 закупнина,  

 продаја улазница,  

 привредна делатност,  

 улагање капитала,  

 камате и дивиденде,  

 остали извори у складу са прописима. 

 

Члан51. 

Клуб може стицати средства непосредним обављањем привредне или 
ванпривредне делатности у складу са одлуком Управног одбора и Законом. 
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Члан 52. 

Пословни резултат Клуба исказује се и утврђује у складу са прописима.  

О распоређивању добити и начину покрића евентуалног губитка одлучује 
Скупштина Клуба, у складу са Законом и осталим прописима. 

 

Члан 53. 

Из остварене пословне добити Клуб може формирати фонд обавезне резерве ради 
покрића евентуалних губитака и других потреба. 

Клуб може формирати и друге фондове у складу са Законом. 

О формирању фондова одлуку доноси Управни одбор на предлог Председника 

Клуба. Одлуком о формирању фонда ближе се уређују извори средстава за фонд, 
као и услови и начин располагања средствима фонда. 

 

 

XIV ЈАВНОСТ РАДА И ОБАВЕШТАВАЊЕ У КЛУБУ, ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА 
ТАЈНА 

 

Члан 54. 

Рад Клуба и органа Клуба је јаван и подлеже оцени чланова Клуба и јавности.  

Клуб може имати своје гласило у складу са одлуком Управног одбора. 

 

Члан 55. 

Овим Статутом утврђује се да су за обавештавање јавности, из свог делокруга 
овлашћени искључиво: председници органа Клуба, Председник Куба, Директор 
Клуба за спортска питања, први тренер Клуба, председник комисије за 
информисање и друга лица по овлашћењу Председника Клуба. 

Обавештавање јавности обезбеђује се присуством представника средстава јавног 
информисања на седницама органа, односно на организованим конференцијама 
за штампу, о чему одлучују органи Клуба, односно Председник. 

Овим Статутом се утврђује да пословну, односно службену тајну Клуба представља 
свака исправа, податак и информација о Клубу и раду Клуба чије би саопштавање 

могло угрозити или отежати остваривање програма и планова, циљева и задатака 
Клуба, или чије неовлашћено изношење трећим лицима може нанети штету. 

 

Члан 56. 

Оцену о степену тајности података и информација у смислу претходног члана 
Статута дају Председници органа Клуба и Председник, одговарајућим писменим 
или усменим упозорењем и тако одређују који се подаци и информације сматрају 
пословном тајном. 
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Дужност свих чланова Клуба и запослених радника Клуба је да чувају пословну и 
службену тајну Клуба, чак и у периоду од 5 година по престанку радног односа 
или чланства у Клубу. 

 

Члан 57. 

Овим Статутом се утврђује да одавање пословне и службене тајне одређене у 
складу са овим Статутом представља тешку повреду радне обавезе односно 
клупске и чланске дисциплине за коју се обавезно изриче мера престанка радног 
односа и удаљење из Клуба, односно мера искључења из чланства Клуба. 

 

Члан 58. 

Проглашену пословну односно службену тајну могу саопштавати надлежним 
државним органима искључиво Председник Управног одбора и Председник 
Клуба, односно лице које они за то изричито овласте. 

Председник Управног одбора и Председник Клуба могу саопштавати пословне и 
службене тајне лицима, органима и организацијама којима се исте могу 
саопштити на основу прописа или на основу овлашћења и одговорности функција 
које врше или положаја на коме се налазе. Председник ће по потреби донети 
посебан акт о пословној тајни. 

 

 

XV ОПШТИ АКТИ КЛУБА, КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 

Члан 59. 

У Клубу се доносе сва општа акта која су Законом прописана, односно за које се у 
надлежним органима оцени да је њихово доношење корисно и целисходно ради 
нормативног уређивања одређених питања и односа у Клубу. 

У Клубу се закључује појединачни колективни уговор којим се уређују права, 
обавезе и одговорности радника у радном односу у Клубу, који потписују: испред 
синдикалне организације запослених у Клубу - Председник синдикалне 
организације, испред органа управљања у Клубу -Председник Управног одбора и 
Председник Клуба као послодавац. 

Општа акта Клуба ступају на снагу осам дана након објављивања на огласној 

табли Клуба. 

 

Члан 60. 

Клуб води базичне евиденције: 

1. својих чланова; 

2. спортских објеката; 

3. врхунских спортста; 
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4. спортских стручњака; 

5. спортских резултата у складу са Законом о спорту. 

 

Члан 61. 

Клуб се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за 
послове спорта. 

 

Члан 62. 

Спортски стручњаци,  ангажовани у Клубу, обавезни су да воде евиденције о свом 
стручном раду на начин одређен одлуком надлежног органа Клуба. 

 

Члан 63. 

У Клубу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и 
планови стручног рада. 

Начин израде планова одређује Управни одбор Клуба. 

 

 

XVI ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА 

 

Члан 64. 

Клуб престаје са радом у складу са Законом. 

Одлуком о престанку рада доноси Скупштина Клуба када се две трећине укупног 
броја чланова Скупштине Клуба писменим путем изјасне за прстанак рада Клуба. 

 

Члан 65. 

У случају престанка рада имовина Клуба, која преостане после намиривања 
поверилаца Клуба прелази на Фудбалски савез Београда. 

 

 

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 66. 

Даном ступања на снагу овог Статута у целости престаје да важи Статут Клуба 
који је Скупштина Клуба усвојила на седници одржаној 23.11.2006. године. 
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Члан 67. 

Општи акти Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од шест месеци 
од дана ступања Статута на снагу, а најкасније у року прописаном Законом о 
спорту. 

 

Члан 68. 

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

Управни одбор је дужан да акт о изменама и допунама Статута из става Ј.овог 

члана достави на верификацију Скупштини Клуба на првој наредној седници. 

 

Члан 69. 

Органи Клуба конститутисани у складу са претходним Статутом донетим на 
седници Скупштине 24.11.2006. године, на дан ступања на правну снагу овог 
статута настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно 
именовани. 

 

Члан 70. 

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку у коме је Статут донет, 
уколико самим Статутом за одређене случајеве није другачије прописано. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања које се врши 
истицањем Статута на огласној табли Клуба. 

 

 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „СТАР“  

                                                                             ПРЕДСЕДНИК КЛУБА 

 

____________________________ 

                                                                                          Милош Михајловић 

 

 

 

 

 

 


