СТАТУТ
ФУДБАЛСКОГ
КЛУБА „ЦРВЕНА
ЗВЕЗДА“
На основу члана 38. став2.Закона о спорту(,,Службени гласник Републике Србије",
број 24/2011), и члана 22. став 4. Закона о удружењима („Службени гласник Републике
Србије број 51/2009), СкупштинаФудбалског клуба „Црвена звезда“
је
дана21.12.2014.године усвојилаизмене и допуне Статута
ФК „Црвена звезда“ и
пречишћени текст гласи:

СТАТУТ
ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „ЦРВЕНА
ЗВЕЗДА“
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Фудбалски клуб „Црвена звезда“ (у даљем тексту: Клуб) је спортско удружење у
области фудбалског спорта.
Скраћени назив Клуба је ФК „Црвена звезда“.
Седиште Клуба је у Београду, Љутице Богдана 1а.

Члан 2.
Клуб је правно лице са правима и обавезама које има по Уставу, законима и
општим актима Клуба.
Највиши општи акт Клуба је Статут.

Члан 3.
Клуб је удружен у Спортско друштво „Црвена звезда“ у Београду, у Фудбалски
савез Београда и Фудбалски савез Србије.
Клуб се може удружити и у друге спортске организације и савезе.
Члан 4.
Боја Клуба је црвено – бела.
Амблем Клуба је штит дијагонално подељен на црвено и бело поље са црвеном
звездом са пет кракова на средини, утиснут у круг, оивичен плавом и белом линијом,
подељен вертикално на плаво и црвено – бело поље. У врху плавог поља стоји скраћеница
ФК исписана ћириличним писмом беле боје.

У јавној употреби и у комерцијалне сврхе може да се користи део амблема који
представља члански грб, а њега чини штит дијагонално подељен на црвено и бело поље са
црвеном звездом са пет кракова на средини и скраћеницом ФК исписаном ћириличним
писмом црвене боје у горњем левом делу белог поља.
Званично писмо Фудбалског клуба Црвена звезда јесте српска ћирилица.
У пригодним приликама изнад штита стоје две звезде жуте боје од којих свака означава
десет освојених титула првака државе.
Застава Клуба је хоризонтално подељена на пет поља истих висина, одозго на доле:
црвена-бела-црвена-бела-црвена, са грбом Клуба у горњем левом углу. Размера заставе је
3:2 (ширина-висина).
Химна Клуба је свечана песма „Све што смо желели све што смо хтели“ аутора
Љубивоја Ршумовића, на музику Сање Илића.
Стадион Клуба носи име „Стадион фудбалског клуба Црвена звездаРајко Митић“.
Слава клуба је Св. Великомученик Георгије– Ђурђевдан.
Клуб поред Славе посебно обележава:
-4. март - Дан Клуба, по датуму оснивања клуба.
-Славу клуба Свети Великомучених Георгије – Ђурђевдан.

Клуб преко својих органа, клупске комисије и службу маркетинга спроводи и
обележава и друге значајне датуме и догађаје везане за неговање историје и традиције
клуба и афирмисање циљева Клуба.
Члан 5.
Печат Клуба је округао са амблемом и ћириличним написом: Фудбалски клуб
„Црвена звезда“- Београд.
Штамбиљ Клуба је четвртастог облика са амблемом и ћириличним написом:
Фудбалски клуб „Црвена звезда“ - Београд.
II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 6.
Клуб остварује циљеве и задатке у области фудбалског спорта одређене Законом о
спорту, Статутом и општим актима Фудбалског савеза Србије и Фудбалског савеза
Београда, Статутом и општим актима Клуба.

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

Члан 7.
Спортски циљеви и задаци Клуба се остварују:
-

оспособљавањем фудбалера за бављење фудбалом и за учешће у такмичењима,

-

обезбеђивањем врхунских спортских стручњака за рад са фудбалерима,

-

окупљањем 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 девијација попут допинга, лажирања и насиља у спорту.
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 8.
Члан Клуба може бити свако физичко лице, без обзира на држављанство,
националност, расу, пол, узраст, језик, вероисповест, страначку припадност, политичко
или друго уверење, образовање, социјално порекло, имовно стање или које друго лично
својство.
У Клубу постоје следеће категорије чланова:
редовни члан ФК Црвена звезда;
редовни јуниор члан ФК Црвена звезда;
почасни члан ФК Црвена звезда.
Редовни јуниор члан нема права да бира и да буде биран у органе Клуба.

Члан 9.
Чланство у Клубу се стиче учлањивањем, под једнаким условима, на начин
предвиђен Статутом и Правилником о чланству у ФК „Црвена Звезда“ (у даљем тексту:
Правилник о чланству).
Учлањивање у Клуб се врши потписивањем приступнице и уплатом годишње
чланарине у складу са Правилником о чланству.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које није
навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писану сагласност родитеља,
односно старатеља.
Члан Клуба остварује права и дужности у складу са Законом о спорту, Статутом,
Правилником о чланству и другим општим актима Клуба.
Чланство у Клубу се не може преносити нити наследити.
Члан 10.
Члан Клуба има следећа права и обавезе:
-

да учествује у остваривању циљева и задатака Клуба,

-

да учествује у управљању Клубом,

да бира и буде биран у органе и тела Клуба ако је навршио 18 година живота и
испунио услове из члана 9. Стаута,
-

да покреће иницијативе,

да плаћа чланарину и користи погодности које му припадају по општим актима
Клуба,
-

да се придржава Статута и других општих аката Клуба,

-

да се у Клубу уздржава од сваке политичке активности,

-

да својим деловањем и понашањем доприноси угледу Клуба.

Члан 11.
Запослени у Клубу имају права и обавезе у складу са Законом о раду, Статутом,
Колективним уговором између репрезентативног синдиката запослених и Клуба, као и
другим општим актима Клуба.
Професионални фудбалери имају посебна права и обавезе у складу са Законом о
спорту, прописима ФИФА, УЕФА, Фудбалског савеза Србије, Фудбалског савеза
Београда, Статута ФК „Црвена звезда“ и општих аката Клуба.

Члан 12.
Статус почасног члана се стиче одлуком Управног одбора којим се одређено лице
награђује за вишегодишњи рад и изузетан допринос успеху и угледу Клуба, као и спорта
уопште. Услови и начин стицања овог статуса утврђују се Правилником о чланству и
другим општим актом Клуба.
Почасни члан не плаћа чланарину, али има сва права и обавезе као и редован члан.

Члан 13.
Чланови Клуба се могу организовати у клубове навијача и друге облике окупљања
ради остваривања циљева и задатака Клуба у складу са Статутом, Правилником о
чланству и Правилником о изборима у ФК „Црвена звезда“ (у даљем тексту: Правилник о
изборима).
Чланови Клуба су дужни да се придржавају Кодекса навијања.
Јавне личности које су чланови Клуба могу организовати свој клуб навијача, под
условима и на начин утврђеним општим актом Клуба.

Члан 14.
Бивши играчи и спортски радници Клуба организују се у Секцију фудбалских
ветерана Клуба.
Услове и начин организовања, облике активности и видове социјалне подршке
ветеранима Клуба, утврђује Управни одбор општим актом.
Члан 15.
Клубом управљају чланови Клуба преко Скупштине као највишег органа Клуба и
других органа које бира Скупштина Клуба.
Скупштину чине изборни и делегирани представници.
Клуб води књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања
Клубом.
Члан 16.
Сви чланови Клуба на општим изборима бирајусвоје представнике у Скупштинии
Председника Клуба.
Скупштина има 150 чланова. Број чланова Скупштине је утврђен у односу на
10.000 чланова Клуба, а на сваких нових 10.000 чланова Клуба, број чланова Скупштине
се повећава за 50.
У Скупштинуделегирају: Спортско друштво - 10 представника, Секција ветерана
Клуба - 10 представника, запослени у клубу - пет представника, Клуб јавних личности пет представника и чланови Клуба који су и чланови удружења навијача - 20
представника.
Остали чланови Скупштине бирају се на општим изборима на начин утврђен
Правилником о чланству и Правилником о изборима.
Средине које чланове Скупштине делегирају, не могу да кандидују изборне
чланове Скупштине из својих редова.
Начин избора Председника Клуба, као и начин избора и формирања Скупштине
утврђује се Правилником о чланству и Правилником о изборима.
Члан 17.
Чланство у Клубу престаје:
-

добровољним иступањем члана,

-

смрћу члана,

искључењем члана у складу са Правилником о чланству и Правилником о
дисциплинској одговорности члана, запосленог и професионалног фудбалера у ФК
„Црвена звезда“ (у даљем тексту: Правилником о дисциплинској одговорности),
-

престанком рада Клуба.

Члан 18.
Повреде клупске дисциплине и поступак утврђивања одговорности за те повреде
утврђује се Правилником о дисциплинској одговорности.
Општим актима Клуба је обезбеђено право на жалбу на одлуку органа Клуба којом
је одлучивано о правима и обавезама чланова Клуба.

IV ОРГАНИ КЛУБА

Члан 19.
Органи Клуба су:
-

Скупштина;

-

Председник Клуба;

-

Управни одбор и Одбор за хитна питања;

-

Заменик Председника Клуба

-

Надзорни одбор;

-

Генерални директор;

-

Клупски савет и Веће Клупског савета;

-

Дисциплинска комисија;

Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Клупски савет, Веће Клупског савета
и Дисциплинска комисија пуноважно одлучују ако седници присуствује више од половине
чланова.
Одлуке се доносе већином гласова присутних, осим у случају када Скупштина
одлучује о усвајању или промени Статута, статусним променама и о престанку рада
Клуба, када је за усвајање одлуке потребна већина од укупног броја чланова Скупштине,
као и у другим случајевима који су тачно предвиђени овим Статутом.

Члан 20.
Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштина одлучује о следећем:
-

доноси Статут, измене и допуне Статута,

-

бира почасног Председника Клуба,

-

бира и разрешава председника и два потпредседника Скупштине,

утврђује циљеве, спортску и пословну политику Клуба и одређује смернице за
њено спровођење,
-

разматра и оцењује извештај о раду Управног одбора и Председника клуба,

-

одлучује о усвајању финансијског плана и финансијских извештаја,

бира и разрешава чланове Управног одбора, председника и чланове Надзорног
одбора,чланове Клупског савета и Већа Клупског савета, председника и чланове
Дисциплинске комисије, именоване у складу са овим Статутом,
одлучује о искључењу из чланства, уколико је правоснажном одлуком
Дисциплинске комисијепредложенакао санкција искључење из чланства:чланаСкупштине
Клуба, потпредседника и чланова Управног одбора, почасног Председника клуба,
председника и чланова Надзорног одбора,чланова Клупског савета, чланова Већа
Клупског савета, председника и чланова Дисциплинске комисије.Одлука Скупштине
Клуба је коначна,
одлучује у поступку утврђивања дисциплинске одговорности искључења из
чланства Председника Клуба, а правоснажна одлука Дисциплинске комисије ће се
сматрати захтевом за разрешење, стим да ће се у том случају упоступку
утврђењаприменити одредбе члана 32. став 7. овог Статута,
-

одлучује о удруживању Клуба у спортске савезе и друге спортске организације,

-

одлучује о статусним променама Клуба,

-

утврђује Кодекс навијања,

-

доноси Пословник о свом раду,

-

обавља и друге послове утврђене Статутом и општим актима Клуба.
Члан 21.

Мандат Скупштине траје пет година без обзира на промену броја чланова Клуба
током трајања мандата. Број чланова Скупштине се утврђује 90 дана пре одржавања

избора у Клубу, а у складу са Правилником о чланству и Правилником о изборима и не
мења се до утврђивања тог броја пре наредних избора.
Начинсазивања седнице Скупштине, избора и разрешења председника и два
потпредседника, као и начин рада и одлучивања, детаљно се уређује Пословником о раду
Скупштине.
Члан 22.
Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.
Седницу Скупштине сазива и њоме руководи председник Скупштине.
Редовна седница Скупштине на којој се расправља о спортским и пословним
резултатима у претходној такмичарској сезони одржава се увек најкасније 60 дана по
одиграној последњој утакмици у сезони у домаћем шампионату.
Председник Скупштине је дужан да на писани и образложени захтев, са
предложеним дневним редом, Управног одбора, Надзорног одбора и трећине чланова
Скупштине, сазове Ванредну седницу Скупштине.
Ако Председник Скупштине не сазове седницу Скупштине у року од 15 дана од
дана пријема захтева из става 4. овог члана на начин да дан одржавања седнице буде
најкасније 30 дана од дана пријема захтева, подносиоци тог захтева могу сами сазвати
седницу Скупштине у року од осам дана од дана истека тог рока за одржавање седнице
Скупштине.
Члан 23.
Седница Скупштине сазива се писаним позивом упућеним сваком члану на адресу
из евиденције података о члановимаСкупштине Клуба, а позив се сматра достављеним
даном слања препоручене пошиљке поштом, или даном отпошиљања електронске
пошиљке, уколико је такав начин обавештавања и слања документације одобрен од стране
свих чланова Скупштине.
Позив за седницу Скупштине доставља се сваком члану Скупштине најкасније
осам дана пре дана одржавања седнице, осим у случају када је потребно хитно сазвати
ванредну седницу Скупштине у којој ситуацији рок за достављање позива члановима
Скупштине износи три дана.
Позив за седницу садржи нарочито:
- дан слања позива,
- време и место одржавања седнице,

- предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се
предлаже да Скупштина донесе одлуку и
- материјале за седницу.
На седници се расправљаи одлучује о питањима која су на дневном реду.
Члан 24.
За одржавање седнице Скупштине потребна је већина од укупног броја чланова
Скупштине (у даљем тексту: кворум).
Ако се седница Скупштине није могла одржати или се не њој није могло
одлучивати због недостатка кворума, поново се сазива са истим предложеним дневним
редом, најраније 10 дана и најкасније 30 дана од дана првог сазивања (поновљена
седницаСкупштине).
Кворум за одржавање поновљене седнице Скупштине чини 1/3 од укупног броја
чланова Скупштине, осим у случају када је Статутом за одржавање и одлучивање
Скупштине предвиђена већина од укупног броја чланова Скупштине, односно
квалификована већина, у којој ситуацији се Скупштина и у поновљеном сазиву мора
састати и на њој одлучивати у броју који се Статутом тражи.
Члан 25.
На првој седници Скупштине новог сазива, из реда чланова Скупштине, бирају се
Председник Скупштине и два потпредседника Скупштине, чија се овлашћења ближе
дефинишуПословником о раду Скупштине.
Председник Скупштине може да овласти једног од потпредседника да у његовом
одсуству врши дужност председника.
Мандат председника и потпредседника Скупштине престаје:
-

оставком,

-

разрешењем,

-

услед немогућности да дуже од шест месеци у континуитету обавља дужност,

-

искључењем и

-

смрћу.

У случају престанка мандата председника, вршилац дужности председника је
старији потпредседник. Вршилац дужности председника дужан је да сазове изборну

Скупштину на којој ће се бирати председник Скупштине најкасније шест месеци од
престанка мандата, из реда чланова Скупштине.
Уколико мандат престане председнику и потпредседницима вршилац дужности
председника Скупштине је најстарији члан Скупштине који је дужан да сазове нову
изборну седницу Скупштинеу року од 30 дана, а на којој ће се нови Председник
Скупштине и потпредседници бирати из реда чланова Скупштине.
Члан 26.
Управни одбор, као орган управљања:
-

спроводи одлуке Скупштине,

-

остварује циљеве и спроводи политику Клуба,

утврђује предлог Статута, предлог измена и допуна Статута, усваја правилнике и
доноси друге опште акте,
предлаже избор и разрешење почасног председника Клуба, двотрећинском већином
укупног броја чланова Управног одбора,
поставља и разрешава Генералног директора квалификованом већином ( већина
гласова од укупног броја чланова Управног одбора),
одлучује о искључењу из чланства , уколико је правоснажном одлуком
Дисциплинске комисије предложена као санкција искључења из чланства Заменика
Председника Клуба и Генералног директора, где у том случају Управни одбор одбија или
усваја такав предлог Дисциплинске комисије.Одлука Управног одбора је коначна,
утврђује бирачки списак чланова за изборе органа Клуба, на предлог
Генералногдиректора,
-

расписује изборе за Скупштину и Председника Клуба,

именује Изборну комисију за спровођење избора за Председника и Скупштину
Клуба,
-

потврђује кандидатуру за Председника Клуба,

-

доноси Пословник о свом раду,

одлучује у другом степену у дисциплинском поступку против члана Клуба и свих
запослених у Клубу,
врши измену намене износа средстава предвиђених финансијским планом уз
верификацију на првој наредној седници Скупштине Клуба,
-

предлаже финансијски план,

-

одлучује о средствима резерве,

одлучује о прибављању и отуђењу непокретне имовине, осим ако је имовина
велике вредности, када је потребна сагласност Скупштине,
на предлог Председника Клуба, бира и разрешава Заменика Председника Клуба и
три потпредседника Управног одбора,
-

одлучује о давању зајмова и задуживању,

-

одлучује о другим важним питањима значајним за финансијско пословање Клубa,

-

одлучује о висини чланарине за чланове Клуба,

-

одлучује о уступању права на ТВ преносе утакмица,

-

одлучује о ванспортским активностима Клуба,

одлучује о заснивању и престанку уговорног односа са професионалним
фудбалеримаи другим спортским стручњацима,
-

одлучује о додели стипендија, плаћања школарине, куповине учила и другим

издацима за школовање и усвршавање младих фудбалера,
одлучује о организовању утакмица и турнира и о учешћу Клуба на утакмицама и
турнирима,
одлучује о давању помоћи и новчаних накнада другим клубовима и
организацијама,
одлучује о оснивању предузећа (привредних друштава) и других облика
привређивања,
-

одлучује о инвестицијама,

поставља и разрешава шефа стручног штаба, спортског директора,и друге
стручњаке,
-

одлучује о верификацији одлука Одбора за хитна питања,

-

обавља и друге послове утврђене Статутом и општим актима Клуба.
Управни одбор мора добити позитивно мишљење за питања из надлежности Већа

Клупског савета, у складу са чланом 41.овог Статута, уколико је то Веће формирано.
Члан 27.
Управни одбор има Председника, Заменика Председника , три потпредседника и 16
чланова.

Мандат чланова Управног одбора траје пет година.

Члан 28.
Управни одбор образује:
-

Правну комисију;
Финансијску комисију;
Омладинску комисију;
Здравствену комисију;
Комисију за објекте и инвестиције;
Комисију за музејску и архивску грађу;
Комисију за информисање;
Комисију за стратешки развој;
и друге комисије по потреби.

Састав, организација и начин рада одређује се Правилником о радусваке
појединачне комисије.
Председници комисија учествују у раду Управног одбора када се расправља
о питањима из области њиховог рада.
Комисије одговарају Управом одбору,и дужне су да на крају такмичарске сезоне
поднесу извештај о свом раду.
Члан 29.
Седницу Управног одбора сазива и њом председава Председник Клуба.
Председник је дужан да сазове седницу Управног одбора на захтев Скупштине,
трећине чланова Управног одбора и Надзорног одбора.

У раду Управног одбора учествују без права одлучивања, председник Скупштине,
председник Савета Клуба , Генерални директор и почасни ПредседникKлуба.

Члан 30.
Одбор за хитна питања (у даљем тексту: Одбор) одлучује о питањима из надлежности
Управног одбора између две седнице тог органа, ако околности изискују хитно
одлучивање.
Одбор чине Председник Клуба, Заменик Председника Kлуба и три потпредседника
Управног одбора.

Седницу Одбора сазива и њом председава Председник Клуба.
У раду Одбора учествује и Генералнидиректор, без права одлучивања.
Одбор одлучује на седници коју заказује Председник, с тим што се одсутни члан
може изјаснити телефоном, поштанским или електронским путем.
Донете одлуке саопштавају се на првој седници Управног одбора ради
верификације.
Члан 31.
Председник клуба, је по свом положају председник Управног одбора.
Председник Клуба:
-

заступа и представља Клуб и чланове Клуба,

-

стара се и одговараза законистост рада Клуба,

-

сазива седнице Управног одбора,

предлаже Скупштини састав Управног одбора, Савета Клуба и Дисциплинске
комисијеи два члана Надзорног одбора,
-

предлаже Управном одбору Генералног директора Клуба,

сазива прву седницу Скупштине најкасније 15 дана по проглашењу изборних
резулата за Скупштину и Председника Клуба,
-

председава седницама Управног одбора,

-

потписује одлуке и друге акте које доноси Управни одбор,

-

спроводи одлуке Скупштине и Управног одбора,

Председник Клуба преузима послове органа пословођења ако Генерални директор
није у могућности да их врши, и за те послове одговара Управном одбору Клуба.
За свој рад Председник Клуба одговара Скупштини, изузев за послове из
претходног става.
У случају престанка мандата Председника Клуба функцију обавља Заменик
Председника Клубакао вршилац дужности Председника клуба.
У случају престанка мандата Заменика Председника Клуба, функцију Председника
Клуба обавља Председник Скупштине као вршилац дужности Председника клуба.
Вршилац дужности обавља функцију до избора новог Председника Клуба.
Мандат Председника Клуба траје пет година.

Члан 32.
Мандат Председника Клуба престаје:
-

истеком мандата,
оставком,
разрешењем,
искључењем из чланства,
смрћу
Оставку Председника Клуба констатује Управни одбор.

Захтев за покретање поступка разрешења Председника Клуба може поднети
најмање једна трећина чланова Скупштине, уколико је Председник Клуба извршио грубу
повреду Статута идругих аката Клуба.
Захтев за покретање поступка мора бити сачињен у писменој форми и мора
садржати разлоге и доказе због којих се тражи покретање поступка разрешења.
Председник Скупштине Клуба, по пријему захтева, обавезан је да сазове ванредну
седницу скупштине Клуба у року од тридесет дана од дана достављања писменог захтева
за покретање поступка разрешења. Уколико то не учини, седницу Скупштине ће сазвати
чланови Скупштине који траже разрешење Председника Клуба најкасније у року од осам
дана од истека рока у коме је председник Скупштине требало да сазове ванредну седницу
Скупштине Клуба.
На ванредној седници Скупштине Клуба разматрају се разлози и основаност захтева
за разрешење Председника Клуба. Председник Клуба мора бити позван на седницу.
Уколико чланови Скупштине утврде да је захтев за разрешење основан,
приступићесе гласању. Председник Клуба се разрешава функције уколико за његово
разрешењегласала
квалификована
већина
чланова
Скупштине
Клуба
(
50%члановaСкупштинe плус један члан).
У случају да је правоснажном одлуком Дисциплинске комисије предложена као
дисциплинска санкција искључење из чланства Председника клуба, након достављања
одлуке Скупштини, Председник Скупштине је обавезан да у року од 30 дана од дана
пријема Одлуке закаже седницу Скупштине клуба. Скупштина клуба ће усвојити или
одбити предложену санкцију већином прописаном чланом 32. став 7. Председник клуба се
у овом случају позива на седницу Скупштине, при чему његово присуство није
обавезно.Свему овоме претходи расправа, уколико Скупштина клуба тако одлучи.
У случају да дође до престанка функције Председника Клуба оставком, разрешењем
или смрћу, функцију Председника Клуба ће, као вршилац дужности, преузети Заменик
председника Клуба, а у случајупрестанка функције и Заменика председника Клуба,
функцију вршиоца дужности Председника клуба ће преузети Председник Скупштине,а

Управни одбор Клуба се обавезује да најкасније у року од тридесет дана распише изборе
за Председника Клуба.
Члан 33.
Почасни Председник је почасна функција коју Скупштина Клуба може да додели
члану који је посебно допринео развоју Клуба, његовимспортским резултатима, као и
развоју фудбалског спорта.
Почасног Председника Клуба, са доживотним мандатом, бираСкупштина Клуба
двотрећинском већином укупног броја чланова, на предлог Управног одбора.
Почасни Председник Клуба може присуствовати раду сваког органа без права
гласа.
Почасни Председник може бити разрешен, стим што је у том случају неопходна
проста већина гласова.
Почасни Председник може бити искључен из чланства , сходно члану 20. став
8.Статута.
Члан 34.
Заменик Председника клуба , бира се из редова чланова Управног одбора Клуба, на
предлог Председника Клуба.
Заменик Председника Клуба је задужен за координацију рада и активности, у
смислу остваривања спортских и финансијских циљева Клуба, по овлашћењу
Председника Клуба.
Замењује Председника клуба у случајевима његове одсустности, са свим
овлашћењима која Предесднику Клуба припадају по Статуту.
Мандат Заменика Председника Клуба траје 5 ( пет) година.
Заменику Председника Клуба престаје дужност пре истека мандата:
-

на сопствени захтев;

одлуком Управног одбора, кад оцени да резултати рада нису задовољавајући и да
за то Заменик Председника Клуба сноси одговорност;
-

искључењем из чланства сходно члану 26. став 6. Статута

-

смрћу.

Члан 35.
НадзорниодборјеорганконтролекојивршинадзорназаконитошћурадаорганаКлуба.
Надзорниодборима
петчлановакојисебирајунапредлогбилокодЧланаСкупштинеКлуба,
СекцијеилиПредседникаКлуба.
УсловзаименовањеуНадзорниодборјестедругистепенакадемскихстудијаизправног,
економскогилидругогфакултетаизобластифинансијаилипривреде.
КандидатзачланаНадзорногодбораможебитиилицекојепоседујепрвистепенакадемскихстуд
ијаиздругерелевантнеобластиузвишегодишњеискуствоуруковођењуспортскоморганизациј
омкаоилицекојејевишегодишњиспортскирадник. Надзорниодбор мора да имаимабарједног
чланасадругимстепеномакадемскихстудијаправногфакултетаиједног
чланасадругимстепеномакадемскихстудијаекономскогфакултета.
Надзорниодборможедадонесеодлуку,
даусвојрадукључиитрећалицакојаиспуњавајуистеусловекаоидругичлановиНадзорногодбор
аузосновниусловдасучлановиКлуба.
Надзорниодбор, уколико смтатра да је то
неопходно,можедадонесеодлукуоповећањубројачлановазадва (2) иличетири (4)члана, коју
Скупштина морадаверификује напрвојследећој седнициСкупштинеКлуба.
Надзорниодборимасвог Председника, који се бира изредовачланова Надзорног
одбора, на првој конститутивној седнициНадзорногодбора.
Надзорниодборобавља следећепослове:
-

ВршиконтролунадзаконитошћурадаорганаКлуба;

-

ВршиконтролуфинансијскогпословањаКлубаигодишњегзавршнограчуна;

ВршиконтролудалисепословнекњигеидругадокументаКлубаводеуредноиускладусаз
аконскимпрописимаиунутрашњимактимаКлуба;
ДоносиПословникосвомрадукојимсеближеуређујепроцедураиначинрадаНадзорног
одбора;
-

ОбављаидругепословеускладусазаконскимпрописимаиунутрашњимактимаКлуба;

СастављаИзвештајосвомрадуквартално(свака три месеца)
каоигодишњиизвештајораду, каоивандреднеизвештајеуколикојетопотребно.
СачињенеизвештаједостављанаувидСкупштиниКлубапрекоПредседникаСкупштине,

ПредседникуКлубаиСекцијамаКлуба. ПопотребиИзвештаји
семогудоставитиидругиморганимаКлуба.
НадзорниодборимаправодаУправномодборуКлубадостависамоЗакључкеспроведенеконтро
леидругихпословакојеобављаускладусаСтатутом.
Надзорниодбор, одноночлановиНадзорногодбораимајуправо:
ДаприсусвтујурадусвихорганаКлуба, којиједужандаихобавештава о
свимседницама, састанцимаорганаКлуба;
ДаприсутвујурадусвихорганизационихделоваКлубаукључујућирадПрвогтима
имлађихселекцијаКлуба;
ИмаправодасазовевандреднуСкупштинуКлуба;
-

ДапратиспровођењеспортскеипословнеполитикеКлуба;

ИмаправодадаПредлогзапокретањедисциплинскогпоступкауколикоупоступкунадзо
ра утврдиповредезакона, СтатутаидругихопштихипојединачнихакатаКлуба;
-

ДапратирадомладинскогпогонаКлуба;

ДазатражисвудокументацијуКлубакојусунадлежниорганиКлубадужнидаобезбеде.
Траженадокументацијаморабитидостављенасапотписомодговорног/надлежноглица,
печатомКлуба, датумоми заводнимбројем;
ДапозовенаИнтервјусвакогЧланаКлуба.
НеодазивањенапозивзаИнтервјупредстављаповредуСтатутаиосновјезапокретањедисципли
нскеодговорности.
СвичлановиНадзорногодборадужнисудасвеподаткеиинформациједокојихдођуусвомрадучу
вајукаопословнутајнуускладусазаконскимпрописимазавремеипослепрестанкачланствауНа
дзорномодбору.
ЧлановиНадзорногодборанесмејуизностибилокомтрећемлицуилимедијуинформације,
извештаје,
документацијуилисазнањабезодлукеНадзорногодборапоштујућипритомеодредбепретходн
огставаопоштовањупословнетајне.
Мандат чланова Надзорног одбора траје пет година.
Члан 36.
Генерални директор је заступник Клубаиорган пословођења.
Као орган пословођења, Генерални директор:

организује рад, руководи процесом рада и пословањем Клуба и о томе

-

самостално доноси одлуке,
-

одговара за организацију и вођење активности, као и пословање Клуба,

-

стара се о законитости рада Клуба и одговара за законитост у раду,

-

заступа Клуб у оквиру статутарних овлашћења,

-

брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига,

припрема бирачки списак чланова за изборе у Клубу у складу са Правилником о
изборима у Клуба и доставља га Управном одбору на усвајање,
доставља одлуку о расписивању избора са упутством о кандидовању свим
члановима Клуба,
спроводи све обавезе из изборне процедуре приликом избора Скупштине и
Председника Клуба, у складу са Правилником о изборима у Клубу,
предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја,

-

даје предлог Управном одбору о закључивању и раскиду уговора са
професионалним фудбалерима, са шефом стручног штаба, спортским директором и
другим спортско стручним радницима који нису у радном односу, као и о трансферима
фудбалера,
припрема материјал за дневни ред седница Управног одбора,

-

даје образложен предлог, за доношење Одлука Управном одбору, које Управни
одбор може прихватити, допунити или одбити,
подноси годишњи извештај о раду Управном одбору, у року од 15 дана од краја
такмичарске сезоне,
-

извршава одлуке органа Клуба,

-

закључује колективни уговор на нивоу Клуба,

доноси акт о систематизацији послова и задатака у Клубу и одлучује о правима,
обавезама и одговорностима из радног односа,
врши и друге послове утврђене Статутом и другим општим актима Клуба.

-

Члан 37.
За Генералног директораможе бити постављено лице:
-

које има други степен академских студија,

-

-

које има најмање три године радног искуства у руковођењу спортским
организацијама,
да говори најмање један страни језик,
Мандат Генералног директоратраје пет година.
Члан 38.

Генерални директор је одговоран Управном одбору коме подноси извештаје о
резултатимасходно члану 36. као и опословањупо годишњим финансијским извештајима
или када то од њега буде тражено.
Генералном директорупрестаје дужност пре истека мандата:
-

на сопствени захтев,

одлуком Управног одбора, кад оцени да резултати рада нису задовољавајући и да
за то Генерални директор сноси одговорност,
-

искључењем из чланства сходно члану 26.

-

смрћу.
Члан 39.
Клупски савет (даље: Савет) је саветодавни орган Клуба.

Савет разматра општа питања рада и развоја Клуба и о томе даје мишљење
надлежним органима Клуба.
Савет има 25 чланова.
Чланове Савета бира Скупштина, на предлог Председника, из реда чланова Клуба
који су вишегодишњим радом дали значајан допринос развоју и угледу Клуба.
Чланови Савета бирају из својих редова председника, који заказује седнице и
председава његовим радом.
Председник Савета је дужан да сазове седницу на захтев Скупштине, Управног
одбора, Председника Клуба или више од половине чланова.
Седнице Савета се одржавају по потреби, а најмање једном годишње.
Члан 40.
Веће Клупског савета (даље: Веће), које се састоји од девет чланова, Скупштина
Клуба образује тако што верификује мандат три члана које именује генерални спонзор
Клуба и што бира:

три члана из редова истакнутих државних и јавних радника Републике Србије, на
предлог генералног спонзора;
-

једног члана који је именован на предлог Српске православне цркве;

једног члана из редова истакнутих спортских радника, на предлог Председника
Клуба;
једног члана из редова истакнутих јавних радника Републике Србије, на предлог
Председника Клуба.
Председника Већа бира Веће из редова чланова Већа које је именовао генерални
спонзор.
Изузетно од члана 47.став 1, чланови Већа могу бити и лица која нису чланови
Клуба.
Седнице Већа се одржавају на иницијативу председника Већа најмање четири пута
годишње.
Веће доноси Пословник о свом раду.
Мандат чланова Већа траје до истека важности уговора о генералном спонзорству.
Члан 41.
Поред саветодавне функције коју обавља Клупски савет, у надлежност његовог
Већа спада и давање сагласности, односно позитивног мишљења Већа које је неопходно
приликом доношења одлука Управног одбора о:
-

усвајању извештаја о извршењу обавеза из уговора о генералном спонзорству;

привлачењу и распоређивању средстава из Фонда генералног спонзора на предлог
Управног одбора клуба;
-

усвајању извештаја о коришћењу средстава из Фонда генералног спонзора;
У надлежност Већа такође спада доношење закључака Већа

-

на документа која доставља Управни одбор, односно на:

а.

Годишњи план рада Клуба;

б.

Годишњи финансијски план Клуба;

ц.
Предлоге Управног одбора о усвајању и изменама спортске и пословне политике
Клуба, стратегије развоја Клуба и извештаја о њиховој реализацији;
на документа која доставља Управни одбор, по добијању закључака од стране
Надзорног одбора и то:

а.

Годишњи извештај о резултатима рада Клуба;

б.

Годишњи финансијски извештај Клуба;

Закључци Већа из става 3. Овог члана прилажу се уз наведена документа Клуба и
презентирају се Управном одбору и Скупштини Клуба.
Сматра се да је Веће донело закључак, односно дало сагласност или позитивно
мишљење на одлуке из претходних ставова овог члана, када је одлука о томе донета
простом већином гласова чланова Већаи када ју је одобрио председник Већа.
Члан 42.
У надлежности Већа јесте и иницијатива Управном одбору Клуба да размотри и
унесе у планове предлоге усмерене на развој Клуба, укључујући и сарадњу са другим
спортским клубовима, државним и друштвеним организацијама.
Члан 43.
Дисциплинска комисија, као дисциплински орган:
спроводи дисциплински поступак у складу са Правилником о дисциплинској
одговорности члана Клуба;
-

доноси пословник о свом раду;

обавља и друге послове које јој повере Скупштина и Управни одбор у складу са
Статутом и другим општим актима Клуба;
Дисциплинска комисија иматри стална члана, стим да Скупштина бира још три
члана Дисциплинске комисије, у својству заменика члана сталног састава Дисциплинске
комисије, који приступају искључиво у случају спречености једног од сталних чланова
Дисциплинске комисије.
Председник комисијебира се на првој конститутивној седници Дисциплинске
комисије, а свој рад ће ближе одредити Пословником о раду.
Председник и чланови Дисциплинске комисије, бирају се из редова дипломираних
правника.
Члан 44.
Фудбалски клуб Црвена звезда представљају и зaступају Председник Клуба и
Генерални директор Клуба, самостално у оквиру својих статутарних овлашћења, те се у
том смислу уписују код свих надлежних државних органа, институција и других правних
субјеката.
У случају спречености Председника клуба, лице овлашћено за заступање је
Заменик Председника клуба, али уз претходно одобрење Управног одбора.

У случају спречености како Пресдедника клуба тако и Заменика Председника
клуба, лице овлашћено за заступање је Председник Скупштине клуба.
Лице овлашћено за заступање и представљање Клуба именује се у складу са
Законом о спорту ( члан 53.)

V ЈАВНОСТ РАДА
Члан 45.
Рад органа Клуба је јаван.
Јавности су доступни сви подаци о Клубу, осим оних који представљају пословну
тајну.
О питањима која се односе на пословну тајну, органи Клуба могу, у складу са
пословником о раду, расправљати и без присуства јавности.
Члан 46.
Органи Клуба се старају да представници штампе, радија, телевизије и других
средстава јавног информисања буду благовремено обавештени о важним догађајима, да
им пруже потребне податке и информације, као и да им обезбеде потребне услове за
њихов рад.
Члан 47.
Члан органа Клуба може бити само члан Клуба.
Лица која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене
дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство; тешка крађа, разбојничка крађа,
разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда,
уцена и зеленаштво, као и за кривична дела прописана законом који се односи на
спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити
функције заступника, ликвидатора или чланова органа спортског удружења, док трају
правне последице осуде.
Одлуке органа Клуба уносе се у Књигу одлука.
Члан 48.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.
За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против
доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

Тужба за накнаду штете из става 1. овог члана не може се поднети по истеку рока
од три године од дана доношења штетне одлуке.
Члан 49.
Члан органа Клуба, односно заступник нема право гласа на седници органа Клуба
кад се одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против њега;
2) одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно
постојања личног интереса при одлучивању;
3) његовој одговорности или разрешењу.
Члан 50.
Одлуке као појединачни акти органа, односно заступника ништаве су ако су донете
супротно закону, спортским правилима или општем акту спортског удружења.
Ништавост одлуке из става 1. овог члана утврђује суд, по тужби заинтересованог
лица или јавног тужиоца.
Тужба за утврђење ништавости из става .1 овог члана не може се поднети по истеку
рока од три године од дана доношења одлуке.
VI ИМОВИНА КЛУБА
Члан 51.
Имовину Клуба чине стадион и други спортски терени, пословне зграде, пословне
просторије, станови за фудбалере и друге запослене, новчана средства, хартије од
вредности и друге непокретне и покретне ствари и права.
Имовину Клуба, као и приходе остварене обављањем делатности, Клуб може
користити једино за остварење цињева утврђених Статутом.
Клуб не може делити имовину својим члановима.
Члан 52.
Клуб остварује средства за обављање своје делатности:
остваривањем прихода од утакмица и турнира у земљи и иностранству, ТВ
преноса, маркетинга, реклама, чланарине и других извора у складу са законом,
-

остваривањем прихода од трансфера играча,

-

из чланарина,

-

организовањем игара на срећу, када је то посебним законом дозвољено,

-

пружањем услуга у погледу коришћења објеката и простора Клуба,

-

издавањем програма утакмица и других публикација,

-

продајом сувенира са ознаком и симболима Клуба,

-

изградњом спортских објеката и објеката који служе Клубу,

-

обављањем других послова ради стицања средстава намењених остваривању

спортских циљева и задатака у складу са законом.
Клуб може да обавља делатности из става 1.овог члана уколико испуњава законом
прописане услове за обављање тих делатности и по извршеној регистрацији код
надлежног органа.
Члан 53.
Ради остваривања средстава за обављање своје делатности Клуб може оснивати
привредна друшта и друге облике привређивања, самостално или са домаћим и страним
партнерима, а све у складу са законом и по извршеној регистрацији код надлежног органа.
Члан 54.
У случају престанка рада Клуба имовина Клуба припада Спортском друштву
“Црвена звезда” Београд.
VII ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 55.
Клуб престаје са радом у случајевима предвиђеним Законом.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Сваки члан Скупштине може предложити амандман.
Aмандмани којима се предлажу измене појединих чланова Статута, као и примедбе
на предложене измене и допуне Статута од стране надлежних органа Клуба, могу бити
достављене најкасније три ( 3 ) дана пре заказане седницe Скупштине Клуба Правној
комисији ФК Црвена звезда, која ће се о истима изјаснити на самој седници Скупштине
Клуба.

Измене и допуне Статута ступају на снагу даном усвајања на Скупштини ( имајући
у виду да се спортско удружење налази већ дуже време налази у в.д. стању).

Члан 57.
Скупштина Клуба изабрана по ранијем Статуту наставља да ради у саставу какав је
био на дан ступања на снагу овог статута и не може се обнављати до избора нове
Скупштине у случају престанка мандата појединих чланова.
Изузетно од става 1. овог члана, у случају престанка мандата делегираног члана
Скупштине, скуп који га је делегирао има право да на његово место делегира другог
представника, стим да је дужан да о насталој промени благовремено обавести ФК Црвена
звезда.
Члан 58.
Ступање на снагу овог статута не утиче на мандате органа Клуба изабраних по
ранијем статуту.
Члан 59.
У случају да надлежни регистарски орган у поступку регистрације захтева измену
појединих одредаба овог статута из формалних разлога, Управни одбор се овлашћује да
одлучи о изменама и допунама у складу са тим захтевом.
Управни одбор је дужан да одлуку о изменама и допунама Статута из става 1. овог
члана достави на верификацију Скупштини на првој наредној седници.

