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На основу члана 55, став 3. тачка 1. Закона о спорту („Службени гласник Републике 
Србије“, број 10/2016), члана 8. Статута Фудбалског савеза Србије, члана 9. Статута 
Фудбалског савеза  региона Источне Србије и чланa 33, 35, и 66. Статута Фудбалског савеза 
Града  Пирота, Скупштина Фудбалског савеза Града  Пирота, на  седници одржаној 
09.02.2018. године, усвојила је  
 

С Т А Т У Т 
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГРАДА ПИРОТА 

 
I ДЕФИНИЦИЈЕ 

 
Доле наведени називи означавају следеће: 
 

Арбитражни суд:  Спортски суд који делује уместо редовног суда; 
ЦАС:  Арбитражни суд за спорт у Лозани (Швајцарска); 
ИФАБ:  Одбор међународног фудбалског савеза; 
ФСС: Фудбалски савез Србије; 
ФСРИС: Фудбалски савез региона Источне Србије 
ФСПО: Фудбалски савез Пиротског округа 
ФСГП: Фудбалски савез Града Пирота 
ФИФA: Federation Internationale de Football Association 

(Међународни фудбалски савез); 
УЕФА: Union des Associations Européennes de Football 

(Европски фудбалски савез). 
Фудбал: игра коју контролише ФИФА и која се организује у 

складу са правилима игре; 
Лига: група клубова као правно тело на територији 

Србије, а која је у надлежности Фудбалског савеза 
Србије; 

Члан: свако правно лице или појединац који је примљен 
у чланство ФСС у складу са Статутом ФСС; 

Службена лица: сви чланови одбора, комисија, тренери, 
судије,помоћне судије као и остале особе које су 
одговорне за техничка, медицинска и 
адмистративна питања у ФСС, лиги или клубу; 

Редовни суд: државни суд који је надлежан за јавне и приватне 
правне спорове; 

Играч: играч фудбала који је регистрован код ФСС; 
Територијални фудбалски савез: група или комбинација клубова на територији 

Србије акоја је подређена или је у надлежности 
Фудбалског савеза Србије; 
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II ОПШTE ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Назив, седиште и јавно обележје 
 

1. Назив Савеза је: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ПИРОТА 
2. Фудбалски савез Града Пирота (у даљем тексту ФСГП) је независна, добровољна, 

недобитна јединствена спортска-фудбалска организација, која се може удруживати 
у складу са спортским законодавством Републике Србије. Подручје деловања је 
територија Града Пирота. 

3. ФСГП је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом 
и овим Статутом. 

4. Седиште ФСГП се налази у Пироту,  Трг Пиротских ослободилаца бб. 
5. Скраћени назив Фудбалског савеза града Пирота је: ФС Града Пирота. 
6. Печат ФСГП је округлог облика, пречника 28 мм, по чијем је ободу горњег 

полукруга ћирилицом исписан текст: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ПИРОТА. У 
средини се налази реч ПИРОТ. Штамбиљ ФСГП је правоуганог облика, димензија 55 
мм х 25 мм, на коме је ћириличним писмом уписан текст: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ 
ГРАДА ПИРОТА, линије са празним местом за број и датум, и текст: ПИРОТ. 

7. ФСГП има свој амблем, лого и заставу. Амблем ФСГП је амблем Града Пирот, на 
коме је при дну уцртана фудбалска лопта, а изнад лопте исписано ФСГП. Застава 
ФСГП је плаве боје са знаком ФСГП на средини заставе. 

 
Члан 2. 

 
Правни статус 

 
1. ФСГП је надлежан да организује и уређује фудбалски спорт на територији Града 

Пирота. 
2. ФСГП је неполитичка и непрофитна спортска организација заснована на 

принципима интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја.  
3. Права, дужност и обавезе дефинисани су аутономијом коју му пружа Закон о 

спорту и прописи ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС. 
4. ФСГП је уписан у регистар спортских организација у складу са законодавством 

Републике Србије.  
 

Члан 3. 
 

Чланство у спортским организацијама 
 

1. ФСГП је члан Фудбалског савеза Пиротског округа (у даљем тексту ФСПО), 
Спортског савеза града Пирота, Фудбалског савеза Региона Источне Србије (ФСРИС) 
и Фудбалског савеза Србије (ФСС), и обавезао се да ће: 
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 увек поштовати Статут, правилнике и одлуке ФСПО, ФСРИС и ФС Србије, 

 поштовати Правила игре како је прописао ИФАБ, 

 учествовати у раду ФСПО, ФСРИС и ФСС, 

 предлагати своје представнике за тела у ФСПО, ФСРИС и ФСС, 

 упућивати на задњу инстанцу све спорове у оквиру националних димензија који 
настану из, или се односе на примену Статута или правилника ФСГП на 
независни и непристрасни арбитражни суд, који ће решавати спорове ван 
редовних судова уколико то није јасно забрањено важећим законима Србије. 

 поштовати принципе лојалности, интегритета и спортског духа у складу са                     
принципима фер плеја, 

 поштовати фудбалски календар ФСПО, ФСРИС и ФСС, 

 представљати и штитити интересе својих клубова пред органима и телима 
ФСПО,  ФСРИС и  ФСС, 

 испуњавати своје финансијске обавезе према ФСПО,  ФСРИС и ФСС, 

 водити рачуна о осталим правима  и обавезама које проистичу из Статута, 
правилника и одлука ФСПО,  ФСРИС и ФСС, 

 обезбеђивати да чланови ФСГП као и његове лиге, клубови, играчи, службена 
лица поштују горе наведене обавезе кроз своје статуте, 

 играти међународне фудбалске утакмице уз сагласност и по прописима ФСС. 
 

Члан 4. 
 

Неутралност и  забрана дискриминације 
 

1. ФСГ Пирота је неутралан по политичким и религијским питањима.  
2. Дискриминација било које врсте укључујући и говор мржње, против неке земље, 

приватних лица или групе људи по етничккој, расној, полној, језичкој, политичкој 
или било којој другој основи је строго забрањена и кажњава се одговарајућом 
дисциплинском казном. 

3. Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминиција лица у надлежности 
ФСГП и чланова ФСГП, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или 
увререње, у складу са законом. 

4. Одредбе општих аката ФСГП и чланова ФСГП којима се утврђује или ствара 
дискриминација лица у њиховој надлежности-непримењује се, а појединачна акта 
којима се врши дискриминација-ништавна су.   

5. У ФСГП и код чланова ФСГП није допуштено кршење слобода и права човека и 
грађанина. 

6. Сва лица у надлежности ФСГП и чланова ФСГП обавезна су да се супростављају 
свакој врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци.  
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Члан 5. 
 

Циљеви 
Циљеви ФСГП су: 
 

 да стално унапређује фудбалску игру, афирмише, уређује и контролише на 
територији ФСГП у духу фер плеја и његових јединствених, образовних, културних и 
хуманитарних вредности, нарочито кроз омладинске и развојне програме, у складу 
са Законом 

 да организује фудбалска такмичења у свим категоријама (пионири, кадети, 
омладинци, сениори, футсал, базични фудбал, женски фудбал итд.) на нивоу ФСГП, 
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 у својој надлежности,  

 да поштује и штити Статут, правилнике, смернице и одлуке ФСГП, ФСПО, ФСРИС и 
ФСС, као и Правила игре и да обезбеђује да их поштују и њени чланови, 

 да заштити и промовише интересе учесника у систему спорта, својих чланова,  

 да координира активност својих чланова, да штити и поштује њихове интересе и да 
решава њихове неспоразуме,  

 да развија спортску сарадњу и одржава сталне контакте и сарадњу са осталим 
фудбалским савезима и својим члановима,  

 да буде домаћин такмичењима на међународном и осталим нивоима које 
организује ФСПО, ФСРИС и ФСС,  

 да развија сарадњу са осталим спортским организацијама на територији Републике 
Србије,  

 да подстиче фудбалску игру у духу мира, фер плеја, без дискриминације на 
политичкој, полној, верској, расној или другој основи,  

 да интезивно ради на примени анти-допинг мера у фудбалском спорту као и 
пропагирању и едукацији свих чланова фудбалске организације о спречавању и 
употребе и штетности недозвољених стимулативних средстава,  

 да поштује принципе лојалности, интегритета и спортског духа у складу са 
принципима фер плеја,  

 да спречава све методе или активности које би могле угрозити интегритет 
утакмица или такмичења или довести до злоупотребе фудбалске игре. 

 да обавља друге послове од заједничког интереса у слакду са Законом о спорту, 
спортским правилима ФСС, овим Статутом и другим актима, 

 да контролише и надзире све пријатељске утакмице у свим категоријама које се 
играју на територији ФСГП. 
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Члан 6. 
 

Задаци 
 
На основу постављених циљева ФСГП ће имати следеће задатке: 
 

 да нормативно уређује, организује и администрира фудбал на територији Града  
Пирота, 

 стварање услова за развој спорта и фудбала, а посебно спорта младих Града 
Пирота.  

 мера за спречавање негативних појава у спорту (допиг, насиље, недолично 
понашање, лажирање спортских резултата и др.) 

 подршка спорту за све (рекреативном спорту) и подстицвања бављења спортом 
посебно деце, омладине, жена и старих особа, без обзира на социјални и 
здравствени статус, степен евентуалне инвалидности или друго лично својсвто у 
свом подручју деловања: 

 подршка школском спорту 

 да организује и надгледа фудбалска такмичења градске лиге, лига млађих 
категорија у складу са овим Статутом,  

 да нормативно уређује права и дужности сваког члана ФСГП, доноси одлуке о 
статусу чланова и доноси остале правне акте и да их обавештава о њиховим 
обавезама које произилазе из овог и Статута ФСПО, ФСРИС и ФСС,  

 да подстиче рад и обуку свих учесника фудбалске игре као што су: играчи, судије, 
тренери, медицински стручњаци, делегати, администратори и остали фудбалски 
стручњаци,  

 да ствара услове за финансирање активности, обуке особља, радних тела ФСГП и 
стручне службе, 

 да обавља остале дужности у најбољем интересу ФСГП и његових чланова у складу 
са законодавством Србије и овим Статутом.  

 ФСГП и сви чланови ФСГП (непосредни и посредни), у обављању спортских 
актвности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа 
оломпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитног, образовног и стручног 
рада у спорту: подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби 
против лажирања, сузбијању насиља, недоличног понашања и допинга у спорту.  

 ФСГП и чланови ФСГП остварују своје циљеве и обављају спортске активности и 
делатности у складу са Законом, спортским правилима, општим актима ФСГП и 
својим општим актима потврђеним конвенцијама у области спорта. 

 ФСГП и чланови ФСГП обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, 
слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и 
друштвеним окружењем, фер, толератно, етички прихватљиво, одговорно, 
независно од злоуптреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно 
свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких 
способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. 
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 ФСГП успостаља односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са 
Законом у спорту и спортским правилима ФСС.  

 
Члан 7. 

 
ФСГП може ради постизања циљева и задатака предвиђених претходним чланом овог 
Статута основати у земљи или иностранству предузеће, установу, агенцију или други 
законом прописани облик организовања, самостално или са другим правним или 
физичким лицем. 

 
III  ЧЛAНСТВО 

 
Списак чланова 

 
Члан 8. 

 
 1.  Чланови ФСГП су: 
 
а) Фудбалски клубови, чланови регистровани преко ФСГП и учесници су у такмичењу: 

 Супер лиге Србије,  

 Прве лиге Србије,  

 Српске лиге,  

 Зонске фудбалске лиге,  

 Окружне-градске фудбалске лиге,  

 Општинске фудбалске лиге,  

 Међуопштинске фудбалске лиге 

 Лига млађих категорија (пионирске, кадетске,  омладинске и лиге петлића)  

 Футсал лиге (које се играју по правилима за ФУТСАЛ која издаје Извршни комитет 
ФИФА)  

 Женске фудбалске лиге  

 Лига фудбала на песку  
 

б) Удружења клубова 
 
ц) Стручна фудбалска удружења као што су: 

 Стручна струковна организација судија ФСГП, (у даљем тексту ССОС ФСГП)  

 Стрчна струковна организација  тренерa ФСГП (у даљем тексту ССОТ ФСГП)  
 

д) Остале спортске организације из области фудбала могу затражити пријем у чланство у 
складу са овим Статутом. 
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Члан 9. 
 

Фудбалски клубови 
 

1. Фудбалски клуб је правно лице које организује и учествује у фудбалском 
такмичењу у оквиру надлежних фудбалских савеза.  

2. Сваки фудбалски клуб мора бити члан надлежног фудбалског савеза .  
3. Сваки клуб се може пријавити да учествује на регионалним или националним, као 

и на интернационалним такмичењима, на основу спортских резултата и испуњења 
осталих критеријума који се одређују правилницима.  

4. Фудбалски клубови доприносе развоју фудбала у Србији кроз испуњавање својих 
појединачних и заједничких циљева, кроз одговарајуће извршење својих права и 
обавеза као кроз њихово учешће у активностима одговарајућег савеза и ФСС.  

5. Организација и функционисање фудбалског клуба регулисани су његовим статутом 
и правилницима и одлукама, који морају бити у складу са законодавством Србије и 
статутима,  правилницима, одредбама и одлукама које доносе савези, ФСС, УЕФА, 
ФИФА, ФСРИС, ФСПО  и ФСГП. 

6. Сваки играч или службено лице фудбалског клуба морају бити исправно 
регистровани као појединци код општинског фудбалског савеза, односно 
фудбалског савеза Града, у складу са одговарајућим правилницима о регистрацији 
и исти морају писменом изјавом прихватити правила ФСС, УЕФА, ФИФА, ФСРИС, 
ФСПО  и ФСГП. 

 
Члан 10. 

 
1. Фудбалски клуб је основна фудбалска организација (аматерски и професионални) 

који се бави фудбалским спортом ради остваривања такмичарских и других 
спортских  интереса 

2. Фудбалским клубом у смислу одредби овог Статута сматра се клуб, чија се 
сениорска селекција или најмање две селекције млађих категорија у оквиру клуба 
од којих једна мора бити омладинских селекција, укљученена у редовно 
такмичење.  

3. Селекцијама млађих категорија у смислу става 2. овог члана сматрају се: 
омладинци, кадети, пионири и петлићи. 

4. Уколико клуб не испуњава услове из претходног члана клуб привремено губи 
статутарна права, до поновног испуњења тражених услова.  

 
Члан 11. 

 
1. Фудбалски клуб као спортска организација оснива се у одговарајућем облику 

организовања у складу са Законом.  
2. Средства Фудбалског клуба могу бити у свим облицима својине, у складу са 

Законом 
3. Фудбалски  клуб могу оснивати физичка и/или правна лица 
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4. 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 регистрацијом у надлежном регистрационом општинском – градском 
фудбалском савезу и објавом исте у Службеном  листу  ФСС „Фудбал“ 

 
Члан 12. 

 
1. Прописима ФС Србије уређује се регистрација и статус клуба, фудбалера, тренера, 

судија и других стручњака у фудбалским организацијама. 
2. Клубови и друге организације уписују се у надлежни регистар у складу са 

одредбама Закона о спорту. 
Члан 13. 

 
Стручне струковне фудбалске организације 

 
1. Фудбалски стручњаци и стручњаци у фудбалу могу се ради уређивања и 

остваривања стручних питања од заједничког интереса удруживати у стручна 
струковне организације.  

2. Стручне струкавне фудбалске организације посебно се бави питањима судија, 
тренера, медицинских стручњака и других лица која се баве фудбалом.  

3. Стручне струкавне фудбалске организације су огранци одговарајућег савеза у 
оквиру кога остварују своје функције.  

4. Стручне струкавне фудбалске организације немају својство правног лица. 
5. Стручне струковна фудбалска организација стара се о селекцији и обуци стручњака 

из своје области у складу са циљевима ФСС и ФСГП.  
6. Обука тих стручњака везано за учешће у активностима на територији Србије је 

једино у надлежности ФСС и територијалних фудбаских савеза. 
7. Свака стручна струковна фудбалска организација доприноси развоју фудбала у 

Србији испуњавањем својих индивидуалних и заједничких циљева и одговарајуће 
спровођење својих права и дужности преко њиховог учешћа у активностима 
одговарајућег савеза и ФСС 

8. Организација и функционисање  стручно струковних фудбалских организација 
(судије, тренери, медицински стручњаци и др. организације)  регулишу се њиховим 
сопсттвеним актима, који морају бити у складу са законодавством Србије, 
Статутима, Правилницима, директивама и одлукама које доносе њихови савези, 
ФСС,УЕФА и ФИФА. 

9. Сваки стручњак мора бити исправно регистрован као појединац код такве стручне 
струкавне фудбалске организације у складу са одговарајућим правилницима о 
регистрацији ФСС.  
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Члан 14. 
 

Удружења клубова 
 

1. 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 предлоге о питањима рада савеза, врше избор органа 
удружења и обављају одговарајуће послове у вези са спровођењем такмичења у 
којима учествују клубови.  

2. Удружења клубова у ФСГП биће подређена и призната од стране ФСГП. Статут и 
други прописи ФСГП дефинишу област, овлашћења, права и обавезе ових 
удружења.  

3. ФСГП, ФСРИС и ФСС одобравају статуте, правилнике и пропозиције удружења.  
4. Права, обавезе и одговорности удружења клубова о 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 15. 

 
Базични фудбал 

 
1. Базични фудбал представља сваки фудбал који није професионалан и није 

врхунски, без обзира на врсту фудбалске игре, димензија игралишта, ниво 
способности, пол и узраст играча, расну, верску и националну припадност. 

2. Бaзични фудбал бави се активностима у области дечијег, омладинског, аматерског 
и женског фудбала, и фудбала на песку, фудбала за ветеране, особе са посебним 
потребама и друго. 

3. Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, 
толеранције и одговорности кроз бављење спорта.  

4. Основна премиса базичног фудбала је масовност.  
5. Базични фудбал је дефинисан својим програмом, планом и календаром, који 

предлаже Комисија за базични фудбал, а усваја га Извршни одбор ФСГП. 
6. Активности базичног фудбала врше се преко мреже координатора коју чине 

појединци-представници, задужени за кординацију и реализацију плана, програма 
и календара базичног фудбала ФСС и ФСГП. 

7. ФСГП програм базичног фудбала реализује самостално као и у сарадњи са 
партнерима из земље и иностранства, што је дефинисано уговорима и 
протоколима о сарадњи.  
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Члан 16. 
 

Статус Стручне струковне фудбалске организације, 
клубова, лига и осталих група клубова 

 
1. Стручне струковне фудбалске организације, клубови, лиге или било која група 

клубова која је удружена са ФСС и ФСГП, биће подређена и призната од стране ФСС 
и ФСГП. 

2. Овај Статут дефинише делокруг овлашћења, права и дужности савеза, удружења 
клубова, лига и осталих група клубова.  

3. Њихов статус и Правилници морају бити у складу са националним законодавством, 
Статутима, Правилницима и одлукама ФСС, УЕФА, ФИФА, ФСРИС, ФСМПО и ФСГП. 

 
Члан 17. 

 
Услови за чланство 

 
1. Свако правно лице из области фудбала или стручо струковна фудбалска 

организација, које жели да постане члан ФСГП поднеће захтев у писаној форми 
ФСГП. 

2. Уз молбу подносилац мора приложити:  
 
а) Изјаву у којој се потврђује следеће: 

 извршни орган подносиоца потврђује жељу да постане члан и да ће се увек 
придржавати Статута, правилника, директива и одлука ФСГП, ФСС, УЕФА, ФИФА и 
законске регулативе у области спорта у Републици Србији,  

 да ће се увек придржавати важећих правила игре које издаје ИФАБ и важећих 
Правила игре за футсал  и фудбал на песку.  

 да ће признати арбитражни спортски суд ЦАС (у Лозани) како је то прецизирано у 
статутима ФИФА и УЕФА за интернационалне спорове, као и Арбитражни суд ФСС,  

 да је регистрован и да се налази на територији ФСГП или ФСПО,  

 да ће играти све званичне утакмице као домаћин на територији ФСГП или ФСПО, 

 да правна структура подносиоца гарантује да он може доносити одлуке независно 
од било каквих утицаја трећих лица,  

 да ће преузимати организовање или учествовати у мађународним пријатељским 
утакмицама само уз претходну сагласност ФСС и ФСРИС  

б)  Копију свог важећег статута.  
в) Копију акта о извршеном упису у Регистар удружења, друштава и савеза у области  
спорта; 
г)  Документа која садрже следеће информације о подносиоцу: 

 његовој организацији (тела, адреса седишта) и циљевима,  

 списак чланова (попуњен упитник за Књигу чланова) 
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 списак овлашћених лица (укључујући функцију и адресе) уз навођење оних који 
имају овлашћења за потписивање докумената, са правом закључења правно 
обавезујућих уговора са трећим лицима,  

 копију оснивачког акта и записника са последње скупштине или консти-тутивног 
састанка и да испуњава друге услове утврђене прописима ФСС.  

 
Члан 18. 

 
Захтев и процедура за пријем у чланство 

 
1. Процедура за пријем се регулише одговарајућим актом који усваја Извршни одбор  

ФСГП.  
2. Надлежни орган ФСГП верификује комплетност и садржај документације 

подносиоца и подноси је уз извештај Извршном одбору ФСГП на усвајање.  
3. Извршни одбор ФСГП ће након тога донети одлуку да ли прима или не прима 

подносиоца.  
4. Подносилац може навести разлоге подношења молбе органу ФСГП.  
5. Извршни одбор има пуну слободу одлучивања да прими или не прими подносиоца  

У чланство ФСГП без навођења разлога.  
6. 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.  
7. Одлука о пријему објављује се у Службеном листу ФСС „Фудбал“  

 
Члан 19. 

 
Права чланова 

 
1. Чланови ФСГП преко својих представника имају права: 

 да учествују у Скупштини ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС, 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 ФСГП који се бирају  

 да затраже ванредну Скупштину уз подршку осталих делегата,  

 да буду информисани о активностима ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС преко 
завничних тела, званичне интернет странице ФСГП или Службеног листа ФСС 
“Фудбал”, 

 да учествују у такмичењима и другим активностима које организује ФСГП, 
ФСПО, ФСРИС и ФСС,  

 да остварује остала права која проистичу из овог Статута, правилника и одлука 
ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС.  

 
2. Извршење ових права је предмет осталих одредби у овом Статуту и применљивих 

правилника.  
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Члан 20. 
 

Обавезе чланова 
 

1. Чланови ФСГП имају следеће обавезе: 

 да се у потпуности придржавају Статута, правилника, и одлука ФСГП, ФСПО, 
ФСРИС, ФСС, УЕФА и ФИФА, и да обезбеде да ће ову одредбу поштовати његови 
чланови кроз статутарне одредбе; 

 да поштују правила игре како их је прописао  ИФАБ, правила игре за Футсал, и 
фудбал  на песку, као и етички кодекс ФИФА и ФСС; 

 да усвајају статутарне одредбе преко којих ће се сви неспоразуми на 
националном нивоу, а који произилазе или се односе на примену Статута ФСГП, 
ФСПО, ФСРИС и ФСС или правилника решавати независни и непристрасни 
Арбитражни 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 за спорт (ЦАС) у Лозани (Швајцарска) и да поштују његове одлуке за сваки 
међународни спор, како је одређено  одговарајућим одредбама статута ФИФА 
и УЕФА, које ће решавати те спорове уз изузеће сааког редовног суда; 

 да омогући слободне изборе за свој Извршни орган; 

 да учествују у раду Скупштине ФСГП и да бирају или кандидују своје делегате за 
Скупштину;  

 да учествују у процесу доношења одлука на Скупштини и осталим органима или 
телима ФСГП; 

 да учествују у домаћим такмичењима или осталим активностима које 
организује ФСС или међународним такмичењима или осталим активностима 
које организују УЕФА и ФИФА у складу са међунардним календаром, којег 
издаје Извршни комитет ФИФА-е као и  са статутима и правилницима ФСС,УЕФА 
и ФИФА;  

 да су одговорни ФСГП и да могу бити дисциплински одговорни у случају 
неиспуњавања ових обавеза или кршења Статута, правилника ФСГП и одлука 
његових органа и тела;  

 да плаћају чланарину; 

 да предлажу надлежним органима ФСГП измене његовог Статута и правилника;  

 да воде евиденцију о регистру свих чланова, која ће се редовно обнављати; 

 да одржавају пуну сарадњу са ФСГП његовим органима и телима у циљу даљег 
развоја фудбалске игре у Србији;  

 да поштују јединство и интегритет ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС; 

 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 супендовани или искључени; 
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 да не дозвољавају дискриминацију било које врсте против земље, приватних 
лица или групе лица по основу етничког порекла, расе, пола, језика, религије, 
политике или из неког другог разлога;  

 да не одржавају контакте и не сарађују са УЕФА и ФИФА без претходне 
сагласности ФСГП и ФСС; 

 да у своје статуте унесу одредбе на основу којих признају овлашћење 
извршном одбору надлежног савеза да могу да примењују мере из чл. 81. и  82. 
Статута ФСС; 

 да поштују све друге обавезе које произилазе из статута, правилника или 
одлука ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС, УЕФА  и ФИФА; 

 да усклађују своје Статуте са одредбама Статута ФСС и ФСГП; 

 да усвајају статутарне одредбе којима се признаје надлежност Арбитражног 
суда ФСС и да поштују његове одлуке за сваки спор из његове надлежности; 

 правовремено доставља све потребне информације ради остваривања ФСГП 
поверених послова за потребе вођења базичних евиденција, медијске 
промоције и обајвљивања података на интернет страници ФСГП.  

 перманентно информише јавност и ФСГП о својим акцијама и манифестацијама 
и промовише ФСГП у својим активностима.   

 
2. Извршење ових обавеза подлеже осталим одредбама у овом Статуту и 

применљивим правилницима.  
3. Повреде горе наведених обавеза од стране било којег члана може довести до 

санкција које се прописују овим Статутом и Дисциплинским правилницима  ФСС.  
 

Члан 21. 
 

1. ФСГП и његови чланови: 

 Воде евиденције својих чланова (књига чланова) и друге евиденције у складу са 
одредбама Закона о спорту,  

 Уписују се 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,  с тим да се одлуке могу заводити и уписивати у 
деловдни протокол 

Члан 22. 
 

Иступање 
 

1. Члан може иступити из чланства у ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС, које ће ступити на 
снагу на крају такмичарске године.  

2. Писани захтев за иступање из чланства, мора бити достављен Извршном одбору 
ФСГП најкасније 6 месеци пре краја такмичарске сезоне.  

3. Иступање неће бити валидно док члан који жели да иступи не испуни своје 
финансијске обавезе према, ФСГП, ФСПО, ФСРИС или  ФСС и његовим члановима 
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Члан 23. 
 

Суспензија 
 

1. Надлежна дисциплински орган ФСГП , суспендоваће било ког члана, који: 

 не испуњава своје финансијске обавезе према ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС или 
неком од његових чланова; 

 озбиљно крши Статут ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС, њихове правилнике и одлуке; 

 угрожава јединство ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС или  је изгубио карактеристике 
које су биле неопходне да постане члан ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС.  

2. Суспензија ће бити потврђена на следећој седници извршног одбора. Уколико се 
не потврди, суспензија ће аутоматски бити повучена.  

3. Суспензија обухвата привремену забрану такмичења клуба (селекције), а 
суспендовани члан не губи своја права чланства у ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС. 

 
Члан 24. 

 
Искључење 

 
1. Извршни одбор ФСГП надлежан је за искључење члана из ФСГП који: 

 својим активностима теже штити угледу ФСГП, 

 грубо поступа супротно интересима ФСГП или одлукама органа ФСГП, 

 својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште 
акте ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС, 

 престане да испуњава услове за пријем у чланство (прописане овим Статутом и 
Правилником о условима и критеријумима за чланство). 

 У случајевима из става 1. тачка 1-3 овог члана,  Извршни одбор је дужан да 
члана Савеза упозори на постојање околности због којих може бити искључен 
из чланства и да му остави рок од најдуже 60 дана за отклањање пропуста у 
раду.  

 Пре доношења одлуке о искључењу, Извршни одбор је обавезан да остави 
члану ФСГП рок од 15 дана да се изјасни о преговорима на његов рад.  

 Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор савеза већином од укупног броја 
чланова и писмено је саопштава члану ФСГП.  

 Одлука о искључењу мора бити образложена  

 Извршни одбор Савеза може у случајевима став 1. тачка 1. овог члана донети, 
већином од укупног броја чланова Извршног одбора, када за то постоје 
оправдани разлози, одлуку о привременој суспензији чланства у Савезу до 
окончања поступка из става 1. ; 2-4 овог члана, али не дуже од 6 (шест) месеци 

 Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан ФСГП може поднети 
жалбу Арбитражном суду, чија одлука је коначна. 

 До доношења коначне одлуке Арбитражног суда о искључењу, права члана 
ФСГП су суспендована. 
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 Уколико члан ФСГП упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње 
чланарине и не измири обавезе у року од 30 (тридесет) дана од пријема друге 
опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе 
доношења одлуке о искључењу.  

 
Члан 25. 

 
Губљење статуса 

 
1. Статус члана се окончава иступањем члана, његовим искључењем или његовим 

распуштањем.  
2. Губљење статуса члана не ослобађа члана од његових финансијских обавеза према 

ФСГП, ФСПО, ФСРИС, ФСС, УЕФА и ФИФА.  
3. Губљењем статуса члана укидају се права везана за ФСГП, ФСПО, ФСРИС, ФСС, УЕФА 

и ФИФА.  
4. Одлука о губљењу статуса објављује се Службеном листу ФСС „Фудбал“.  

 
Члан 26. 

 
Признања и награде 

 
1. ФСГП додељује појединцима и спортским организацијама признања и награде за 

њихова спортска остварења и посебне доприносе и наступе у корист развоја 
фудбала у Србији.  

2. Извршни одбор ФСГП усваја Правилник о признањима и наградама укључујући 
процедуру као и услове и рокове за бирање кандидата.  

 
Члан 27. 

 
Почасни председник и чланови 

 
1. На предлог Извршног одбора ФСГП Скупштина може доделити звање почасног 

председника или почасног члана појединцима за заслуге за развој фудбала у 
Србији.  

2. Почасни председник или почасни члан могу учествовати у раду Скупштине али не 
могу гласати.  
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 28. 
 

Органи и консултативна тела 
 

1. ФСГП има следеће органе:  

 Скупштину (законодавни орган), 

 Извршни одбор (извршни орган),  

 Секретаријат (орган за хитна питања) 

 Председник (представнички орган)  

 Надзорни одбор (контролни орган) 

 Правна тела 

 Генерални секретар (административни орган) 

 Технички секретар (административни орган). 
 

2. ФСГП има следећа консултативна тела:  

 сталне комисије,  

 комисије по потреби, 
 

3. ФСГП врши избор независног ревизора.  
4. Извршни одбор ФСГП може дати сталној комисији овлашћења за доношење 

одлука, како је дефинисано њеним пословником.  
5. Сви чланови ових органа и тела ће се придржавати етичког кодекса ФИФА и ФСС у 

вршењу њихових функција како је дефинисано овим статутом и одговарајућим 
правилницима.  

6. Члан статутарног органа или тела ФСГП неће учествовати у доношењу одлука по 
било ком питању или ставки у којој постоји или се може појавити конфликт 
интереса.  

7. Гласање преко опомуномоћника у статутарном органу или телу ФСГП није 
дозвољено.   

8. Сваки члан органа или тела има један глас. 
9. Сви органи и тела ФСГП бирају се на мандатни период од 4 (четири) године.  
10. У случају када је истекао мандат органа ФСГП а нису изабрани нови органи, раније 

изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новизабраних 
органа, ако законом или овим Статутом није другачије утврђено. 

 
Члан 29. 

 
Услови за чланство у органима-телима ФСГП 

 
1. Да би неко лице постало кандидат за статутарни орган или тело ФСГП, мора 

испуњавати следеће кумулативне услове: 
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 да је држављанин Републике Србије,  

 да је напунио 18 година и да је пословно способан, а да нема више од 70 
година 

 да је активан у фудбалској организацији, и да је њен  члан  

 да није суспендован или искључен из ФСГП, или једног од његових чланова 

 да није осуђен за кривична дела  предвиђена одредбама Закона о спорту  
 

2. Уколико неко лице нема више горе наведене услове док је на функцији, губи статус 
у органу или телу ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС, са даном утврђења.  

3. Извршни одбор ФСГП може одредити критеријуме за чланство у статутарном 
органу или телу.  

4. Пре започињања функције члан статутарног органа или тела мора доставити 
стручној служби писану изјаву о следећем: 

 да ће се придржавати и поштовати статуте, правилнике, директиве и одлуке  
ФСГП, ФФПО, ФСРИС, ФСС, УЕФА и ФИФА 

 да ће поштовати Правила игре која издаје ИАФБ и Правила игре футсала, 
фудбала на песку,  као и етички кодекс ФИФА и ФСС,  

 да ће радити у најбољем интересу ФСГП, ФФПО, ФСРИС, ФСС и да ће се 
уздржати од доношења било које одлуке у ситуацији 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 било којој другој основи,  

 да ће у потпуности поштовати услове за обављње функција  органа или тела 
којем припада,  

 да ће признати искључиву надлежност спортског арбитражног суда ЦАС у 
Лозани (Швајцарска) за и међународне спорове без обраћања грађанским 
судовима 

 да ће признати надлежност Арбитражног суда ФСС, за спорове на националном 
нивоу. 

5. Члан органа или тела ФСГП нема право гласа на седници органа ФСГП када се 
одлучује о покретању спора или одустајању од спора против њега, одобравању 
послова између њега и ФСГП-сукоб интереса, односно постојања личног интереса 
при одлучивању и његовој одговорности или разрешењу.  
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V СКУПШТИНА 
 

Члан 30. 
 

Врховни орган ФСГП 
 

1. Скупштина је највиши орган ФСГП. 
2. Седница Скупштине се може сазвати као редовна или ванредна.  
3. Рад обе седнице Скупштине се даље дефинише Пословником о раду Скупштине 

који усваја Скупштина.  
4. Редовна седница Скупштина сазива се најмање 1 (једном) годишње, ради усвајања 

финасијског и ревизорског извештаја и извештаја о пословању Савеза, ако овим 
Статутом није другачије утврђено  

5. Седницама обе скупштине председава председник. У случају да је он одсутан 
Скупштином председава потпредседник кога он овласти, или најстарији члан 
Скупштине. 

 
Члан 31. 

 
1. Скупштину чине представници (делегати) чланова ФСГП на основу структуре и 

броја утврђених овим чланом Статута.  
2. У Скупштини су заступљени представници (делегати) свих чланова, и то: 

 Клуб Супер лиге Србије - сваки клуб по 2 (два) представника,  

 Клуб Прве лиге Србије - сваки клуб по 2 (два) представника, 

 Клуб Српске лиге - сваки клуб по 1 (једног) представника, 

 Клуб Зонске лиге - сваки клуб по 1 (једног) представника, 

 Клуб Окружне лиге - сваки клуб по 1 (једног) представника, 

 Клуб Градске лиге - сваки клуб по 1 (једног) представника, 

 Клуб малог фудбала - сваки клуб по 1 (једног) представника, 

 Клуб женског фудбала - сваки клуб по 1 (једног) представника, 

 Стручна струковна фудбалска организација судија даје 1 (једног) 
представника, 

 Стручна струковна фудбалска организације тренера даје 1 (једног) 
представника, 

3. Скупштина ФСГП броји онолико чланова колико у тренутку одржавања седнице, 
према кључу из става 2 овог члана Статута има представника. 

4. Статус клуба одређује се према лиги у којој се клуб такмичи у време одржавања 
Скупштине. 
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Члан 32. 
 

Састав  
 

1. На Скупштину се поред представника (делегата) позивају и следећа лица:  

 почасни председник и почасни чланови ФСП,  

 Извршни одбор ФСГП,  

 председавајући статутарних органа и тела,  

 остали гости које позове Извршни одбор.  
2. Мандат Скупштине ФСГП траје 4 године а мандат представника (делегата) у 

Скупштини почиње да тече од дана верификације његовог мандата у Скупштини 

тог сазива, а истиче даном верификације мандата представника у Скупштини 

новог- наредног сазива, с тим што може бити поново биран. 

3. Представницима (делегатима) у Скупштини ФСГП који су изабрани у складу са 
одредбама из члана 31. овог статута, мандат траје 4 године и покрива исти 
мандатни период као и онај за органе/тела ФСГП. 

4. Представнике (делегате) одређује извршни орган фудбалске организације коју 
представља, (клубови, стручно струковне орагнизације и др.), на период од 4 
године, који покрива исти мандатни период као и онај за органе-тела ФСГП. 

5. Избором за члана скупштине ФСГП, делегат стиче имунитет од опозива од стране 
члана ФСГП који га је предложио за представника (делегата) и не може бити 
замењен, осим у случају укидања имунитета у складу са одредбама овог статута. 

6. О укидању имунитета представника (делегата) Скупштине ФСГП одлучује 
Скупштина ФСГП на предлог председника ФСГП. У случају укидања имунитета 
представника (делегата), онај члан ФСГП који је предложио представника 
(делегата), предлаже новог представника (делегата), до истека мандатног периода. 

7. Мандат представника (делегата) престаје смрћу представника (делегата), истеком 

периода на који је делегат изабран или његовом неопозивом писаном оставком 

која се подноси председнику ФСГП. 

8. Сваку замену представника (делегата) до које је дошло престанком мандата 

делегата на основу правила из става 7. овог члана Статута, треба да изврши исти 

извршни орган и то за преостали део мандата.  

9. Замена представника (делегата) мора се извршити најкасније 7 (седам) дана пре 
одржавања заказане седнице Скупштине, о чему се писаним путем обавезно 
обавештава административни орган ФСГП. 

10. Чланови ФСГП који дају представнике (делегате) у Скупштини, дужни су да 
обавесте у писаној форми административни орган ФСГП о својим представницима 
(делегатима) и да о њима дају основне, најновије информације (име, презиме, 
адресу становања, Е маил адресу и бројеве телефона), као и да представницима 
(делегатима) издају уредно потписана овлашћења како би верификовали своје 
мандате у Скупштини.  
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11. Представници (делегати) морају доставити уредно потписано овлашћење 
одговарајућег члана да би били примљени у Скупштини ФСГП.  

 
Члан 33. 

 
Надлежности 

 
1. Редовна Скупштина почиње поздравном речи председника и разматрањем 

дневног реда поводом кога Скупштина: 

 одређује верификациону комисију, известиоце и делегате који ће верифивати 
записник са Скупштине; 

 усваја или мења дневни ред;  

 усваја записник са претходне Скупштине; 

 усваја извештај о активностима председника; 

 усваја Статут  ФСГП и његове измене;  

 усваја Пословник Скупштине и његове измене; 

 доноси одлуку о престанку рада ФСГП; 

 утврђује програм  развоја и унапређења фудбалског спорта на територији Града 
Пирота. 

 утврђује и мења систем фудбалске организације уз сагласност ФСПО, ФСРИС и 
ФСС; 

 бира и разрешава председника, као лице овлашћено за заступање,  и чланове 
Извршног одбора;  

 бира и разрешава чланове Надзорног одбора;  

 одређује независног ревизора  на предлог Извршног одбора; 

 додељује звање почасног предсеника и почасних чланова; 

 разматра и усваја захтеве које подносе чланови ФСГП;   

 усваја финасијске извештаје и финасијски план за наредну годину  

 одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са Статутом  и 
одредбама Закона о спорту 

 
2. Све неопходне материјале који се односе на питања која спадају у надлежност 

Скупштине припрема Извршни одбор уз помоћ надлежних органа и тела ФСГП као 
и стручне службе.  

 
Члан 34. 

 
Услови позивања, предлагање чланова и кандидата 

 
1. Редовну Скупштину сазива председник ФСГП или Извршни одбор.  
2. За изборну Скупштину представници могу предложити било ког кандидата за 

различите изборе за статутарне органе ФСГП најкасније 10 (десет) дана пре 
Скупштине.  
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3. Кандидата за председника ФСГП може предложити Извршни одбор или 5 (пет) 
делегата (представника) чланова који чине структуру Скупштине ФСГП.  

4. Секретар шаље коначни предлог дневног реда и сва одговарајућа документа 
представницима (делегатима) и позваним лицима најмање 5 (пет) дана пре 
Скупштине. Позив за Седницу се шаље препорученим писмом на последњу познату 
адресу члана Савеза, рок од 5 (пет) дана се рачуна од датума означеног на 
поштанском штамбиљу. 

5. Верификациона комисија мора верификовати да су испуњени сви захтеви од 
стране представника (делегата) Скупштине, као и кандидата за изборе, а на основу 
писменог извештаја секретара. 

 
Члан 35. 

 
Кворум за присуство, кворум за доношење одлука и право гласа 

 
1. Скупштина доноси пуноважне одлуке уколико је присутна најмање апсолутна 

већина (50% +1) од укупног броја делегата, а одлуке се доносе простом већином 
присутних.  

2. 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.  

3. На Скупштини право гласа се остварује подизањем руке од стране делегата, 
уколико Скупштина не одлучи другачије.  

4. Уколико Скупштина одлучује о промени Статута, Пословника о раду Скупштине, 
статусним променама и престанку ФСГП, седници Скупштине на којој се о томе 
одлучује мора присуствовати најмање две трећине укупног броја чланова. За 
доношење пуноважних одлука о наведеним питањима неопходно је да се за 
доношење одлуке изјасни најмање две трећине присутних делегата.  

5. Одлуке ступају на снагу осам дана након објављивања на огласној табли или на 
интернет страници ФСГП. 

 
Члан 36. 

 
Избори 

 
1. Ради координације свих послова везаних за спровођење избора у ФСГП, праћење 

регуларности поступка и давање неопходних упиустава, пред почетак изборног 
процеса образује се Одбор за спровођење избора, чије чланове бира Извршни 
одбор ФСГП.  

2. Посебном одлуком Извршног одбора именују се чланови Одбора за спровођење 
избора и утврђују конкретни задаци, укључујући и рокове за решавање по 
приговорима на ток изборног поступка 
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Члан 37. 
 

1. Избори се врше по правилу јавним гласањем а Скупштина може одлучити да се 
избори врше и тајним гласањем.  

2. Избори за Извршни одбор морају бити слободни и врше се на следећи начин:  

 Скупштина прво бира председника;  

 Скупштина затим бира остале чланове Извршног одбора, на предлог 
председника ФСГП. 

3. Остали избори за статутарне органе ФСГП се врше на заједничкој листи за свако 
појединачно тело.  

4. Да би били изабрани у првом гласању кандидати морају имати најмање апсолутну 
већину (50% + 1) од присутних делегата.  

5. Уколико нико не оствари потребну већину обавиће се друго гласање, у којем ће 
кадидати које подржи проста већина (тј. већина гласова) бити изабрани. 

6. У случају нерешеног резултата у другом гласању обавиће се треће гласање, у којем 
ће кандидат који буде имао просту већину бити изабран.  

7. У случају нерешеног резултата у трећем гласању, заказаће се нова седница 
Скупштине. 

 
Члан 38. 

 
Ванредна седница Скупштина 

 
1. Извршни одбор или председник могу сазвати ванредну Скупштину у било које 

време ако интереси ФСГП то захтевају.  
2. Извршни одбор мора сазвати ванредну Скупштину уколико најмање 1/3 делегата 

Скупштине то затражи у писаној форми, подношењем уредног захтева.  
3. Уредан захтев мора имати образложене разлоге, а у њему ће се навести тачке 

дневног реда и уз њега доставити одговарајућа документација.  
4. Ванредну Скупштину мора сазвати Извршни одбор или председник у року од 30 

дана од дана подношења уредног захтева.  
5. Уколико се ванредна Скупштина не сазове у овом року, секретар мора одмах, а 

најкасније у року од петнаест дана од дана истека рока из тачке 4. овог члана, 
сазвати ванредну Скупштину у име делегата.  

6. Када ванредну Скупштину сазива Извршни одбор или председник, они састављају 
дневни ред. Када је траже делегати ФСГП, дневни ред мора да садржи тачке које су 
они затражили. Извршни одбор може допунити дневни ред.  

7. Дневни ред и сва остала релевантна документа морају бити послати делегатима 
ФСГП најмање осам дана пре ванредне седнице Скупштине.  

8. Дневни ред ванредне седнице Скупштине не може се мењати током седнице.  
9. Одлуке ванредне седнице Скупштине ступају на снагу 8 дана након објављивања 

на огласној табли или интернет старници ФСГП.  
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Члан 39. 
 

Записник 
 

1. Записник води записничар кога одреди Скупштина ФСГП.  
2. Одређени представници (делегати) за верификовање записника добиће нацрт 

записника за разматрање најкасније 15 дана након седнице.  
3. Ови представници (делегати) могу проследити своје коментаре секретару у року од 

30 дана.  
4. Овај записник ће бити презентован следећој Скупштини ФСГП на усвајање.  

 
VI ИЗВРШНИ ОДБОР 

 
Члан 40. 

 
Састав, избори и мандат 

 
1. Извршни одбор је извршни орган ФСГП,  
2. Извршни одбор има 7 чланова и састоји се од:  

 председника,  

 потпреседника и  

 5(пет) чланова  
3. Чланови Извршног одбора имају мандат од 4 године и могу бити поново бирани. 
4. Чланове Извршног одбора бира Скупштина из реда истакнутих друштвених и 

фудбалских радника, стручњака и спортиста, на предлог председника, тако да 
структура чланова обезбеђује одговарајућу заступљеност свих облика 
организовања и одговара структури чланства ФСГП. 

5. На предлог председника Извршни одбор може између две Скупштине заменити 
највише 1/3 чланова Извршног одбора, за преостали део мандата, с тим, што ће 
промена бити верификована на првој наредној седници Скупштине ФСГП.  

6. Извршни одбор ће на предлог председника изабрати потпредседника на својој 
првој седници.  

7. Члан Извршног одбора не мора да буде и члан Скупштине ФСГП. 
8. Председник ФСГП може одредити сваком члану Извршног одбора конкретно 

задужење. 
9. Мандат члана Извршног одбора престаје пре истека времена на које је изабран: 

 ако поднесе оставку; 

 ако га опозове Скупштина због непридржавања Статута и других општих 

аката ФСГП, односно због престанка рада члана ФСГП којег представља у 

Извршном одбору. 

 смрћу. 

10. Чланови Извршног одбора ФСГП не могу бити следећа лица:  

 Власници и чланови органа спортских кладионица. 
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 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, 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. 

 Спортски испектори.  
 

Члан 41. 
 

Права и обавезе 
 

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

2. Извршни одбор има следеће надлежности: 

 припрема и сазива седнице Скупштине;  

 утврђује предлог Статута и Пословника о раду и њихове измене и допуне;  

 предлаже појединце за почасног председника и почасне чланове;  

 усваја правилнике ФСГП који не спадају у надлежност Скупштине;  

 спроводи одлуке и закључке Скупштине и стара се о њиховој реализацији; 

 врши општу контролу и издаје неопходне инструкције;  

 доноси и надгледа стратегију и план рада ФСГП за текући мандат;  

 усваја систем такмичења и календар такмичења који су у складу са календаром 
ФСПО, ФСРИС и ФСС;  

 усваја програме развоја и обуке за све категорије фудбала као и програме за 
стручне фудбалске организације попут судијских, тренерских, медицинских 
стручњака, делегата, комесара за безбедност и других;  

 поставља и разрешава стручне штабове селекција;  

 разматра, усваја и ревидира биланс стања и биланс успеха;  

 разматра и извештај о финансијском пословању ФСГП и предлаже га Скупштини 
ради усвајања;  

 одлучује о наградама и признањима за посебан допринос развоју фудбала у 
региону и Србији;  

 одређује чланарину;  

 одлучује о заштити правилника по подигнутим захтевима од стране Комисије за 
правна питања,  

 доноси пропозиције и остала акта сталних такмичења;  

 верификује листе фудбалских судија и делегата, као и осталих службених лица 
за такмичења из своје надлежности;  

 поништава и укида одлуке својих органа по ванредним правним средствима;  

 поставља и разрешава председника, потпредседника и чланове свих сталних 
комисија и комисија по потреби;  
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 разматра годишњи извештај сталних комисија и комисија по потреби, као и 
извештаје правних тела;  

 усваја услове за референце за све статутарне органе и тела и њихове измене;  

 поставља и разрешава генералног секретара као лице овлашћено за заступање 
ФСГП;  

 усваја организацију Стручне службе као и њене организационе правилнике на 
предлог генералног секретара;  

 одређује облик и садржај јавних ознака ФСГП; 

 утврђује ценовник и таксе за услуге које пружа ФСГП и његова Стручна служба;  

 одлучује о сарадњи са осталим спортским организацијама и одређује 
представнике за органе ФСПО, ФСРИС и ФСС;  

 доноси одлуке и формулише директиве за сарадњу са свим друштвено-
спортским организацијама;  

 подноси Скупштини извештај о свом раду;  

 одлучује о оснивању предузећа, установе, агенције и других организација од 
значаја за ФСГП;  

 управља имовином ФСГП;  

 доноси одлуке о промени намене објекта или дела објекта којим ФСГП 
располаже,  

 обавља и остале дужности за које га овласти Скупштина или овај Статут. 
 

3. Извршни одбор одлучује и о свим осталим питањима која не спадају у надлежност 
неког статутарног органа ФСГП.  

 
Члан 42. 

 
Седнице 

 
1. Седнице сазива председник или, у његовом одсуству потпредседник кога он 

овласти или најстарији потпредседник, најкасније осам дана пред њихово 
одржавање.  

2. Ако најмање 1/3 чланова Извршног одбора тражи седницу, председник, 
потпредседник кога он овласти, или најстарији потпредседник је мора сазвати у 
року од 15 дана.  

3. Уколико се седница не закаже у року из претходног става овог члана седницу мора 
одмах заказати генерални секретар, а најкасније у року од 8 дана по истеку рока из 
претходног става овог члана.  

4. Извршни одбор своје послове и задатке обавља на седницама које се одржавају по 
потреби.  

5. Председник саставља дневни ред седнице. Сваки члан Извршног одбора има 
право да предлаже тачке за укључивање у дневни ред.  

6. Генерални секретар учествовује у раду седница Извршног одбора без права 
одлучивања.  
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7. Седницама Извршног одбора председава председник, а у његовом одсуству 
потпредседник по овлашћењу председника.  

8. Седнице Извршног одбора нису јавне.  
9. Извршни одбор може позвати заинтересовану страну да присуствује седници.  
10. Заинтересована страна неће имати право гласа и може изразити своје мишљење 

само уз дозволу Извршног одбора.  
11. Седницу Извршног одбора може изузетно организовати и сазвати председник 

савеза и путем поште, телефоном или другим средствима електронских 
комуникација (е-мејл, факс...).  

12. Седнице Извршног одбора и Секретаријата се могу одржати и донети одлуке и 
путем телефона или другим средствима електронских коминикација-телефонска 
седница, путем скајпа или видео линка, са тим да су чланови Извршног одбора и 
Секретаријата који су учествовали у доношењу таквих одлука у обавези да 
најкасније првог наредног радног дана ту своју одлуку и глас који су дали за њу, 
потврде слањем е-мејла на званичну е-мејл адресу ФСГП. 

 
Члан 43. 

 
Кворум за присутност и доношење одлука 

 
1. Извршни одбор ФСГП доноси ваљане одлуке уколико више од половине његових 

чланова присуствује сазваној седници. Уколико нема кворума за присутност, 
седница ће се аутоматски одржати следећег дана на истом месту у исто време и са 
истим дневним редом.  

2. Све одлуке се доносе уколико их подржи проста већина присутних чланова. У 
случају нерешеног исхода председавајући има право одлучујућег гласа.  

3. Одлуке се доносе дизањем руку ако чланови Извршног одбора другачије не 
одлуче. 

 
VII СЕКРЕТАРИЈАТ 

 
Члан 44. 

 
1. Секретаријат сачињавају председник и још један члан Извршног одбора, које бира 

Извршни одбор на предлог председника.  
2. Секретаријат одлучује између две седнице Извршног одбора о питањима која 

спадају у надлежност Извршног одбора, а која захтевају хитно одлучивање.  
3. Секретаријат може одлучивати уколико су присутна најмање два члана, а одсутни 

чланови могу одлучивати и путем телефона, Е-мејла, видео линка, вибера и 
осталих погодних средстава комуникације.  

4. Одлука ће бити донешена уколико је подржи проста већина чланова 
Секретаријата. У случају нерешеног исхода председник има право одлучујућег 
гласа.  



 27 

5. Одлуке Секретаријата имају снагу одлука Извршног одбора, а одлуке Секретаријата 
биће верификоване на следећој седници Извршног одбора.  

6. Генерални секретар учествује у раду Секретаријата, али без права одлучивања. 
 

VIII ПРЕДСЕДНИК 
 

Члан 45. 
 

1. Председник  ФСГП је председник Скупштине и председник Извршног одбора ФСГП 
по функцији.  

2. Председник ФСГП за свој рад одговара Скупштини  ФСГП 
3. Председник ФСГП се бира из редова чланова Скупштине ФСГП 
4. Председник правно представља ФСГП и има својство заступника.  
5. 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 ФСГП и његових чланова, УЕФА-е, ФИФА-е  и 
осталих организација, 

 да представља ФСГП на свим нивоима.  
 

6. Председник правно представља ФСГП и има право потписа за ФСГП, или 
самостално или заједно са секретаром или другим чланом Извршног одбора.  

7. Уколико је председник одсутан или није у могућности да обавља своје задатке, 
замениће га потпредседник ФСГП.  

 
IX ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР  

 
Члан 46. 

 
1. Генерални секретар извршава одлуке Скупштине, Извршног одбора и 

Секретаријата, и стара се о спровођењу одлука осталих органа ФСГП.  
2. Генералног секретара бира и разрешава Извршни одбор на 

предлог Председника на период од 4 године, уз могућност поновног 

именовања, с тим што кандидат за генералног секретара ФСГП у 

тренутку кандидовања и избора на функцију не може бити лице које 

је навршило 70 година живота. 
3. Извршни одбор својом одлуком дефинише профил, права и дужности генералног 

секретара.  
4. Његов радни однос се регулише уговором о раду са ФСГП а према законодавству 

Републике Србије. 
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5. За секретара може бити изабрано лице које има искуства на пословима у 
фудбалским организацијама и савезима, и способност за обављање ове функције. 

6. Извршни одбор за обављање техничких администратовних послова може 
ангажовати и техничког секретара. 

7. За време трајања мандата генерални секретар не може бит члан ниједног 
статутарног органа или тела ФСГП и његових чланова. 

 
Члан 47. 

 
Надлежности 

 
1. Генерални секретар обавља следеће задатке и дужности: 

 води администрацију ФСГП; 

 примењује одлуке које доносе одговарајући органи; 

 координира рад свих органа и тела ФСГП;  

 помаже Извршном одбору и председнику у припремању Скупштина и седница 
органа и тела ФСГП; 

 присуствује седницама Скупштине, Извршног одбора и осталим седницама 
телау складу са овим Статутом;  

 представља ФСГП; 

 комуницира са члановима и другим организацијама чији је ФСГП члан;  

 комуницира са јавности и даје информације о активностима ФСГП; 

 обавља остале дужности и задатке које му дају одговарајућа тела ФСГП; 
 

2. Генерални секретар редовно доставља извештаје Извршном одбору. 
 

X СТРУЧНА СЛУЖБА 
 

Члан 48. 
 

Задаци 
 

3. Стручна служба спроводи дневне послове под надзором генералног секретара 
ФСГП. 

4. Стручна служба се састоји од запослених радника и повремено ангажованих, који 
помажу генералном секретару у његовим задацима да оствари циљеве ФСГП. 

5. Она даље пружа савете и подршку члановима ФСГП. 
6. Запослени и повремено ангажовани обављају административне, финансијске, 

комерцијалне, правне, техничке, информатичке и остале задатке и дужности у 
складу са правилником о организацији Стручне службе.  

7. Генерални секретар је одговоран за рад Стручне службе. 
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XI. ПРАВНА ТЕЛА 
 

Члан 49. 
 

1. Правна тела ФСГП су:  

 дисциплински инспектор  

 дисциплинска комисија 

 комисија за жалбе  

 комисија за етику  
2. Тела за лиценцирање клубова ФСГП су: 

 комисија за лиценцирање клубова  

 комисија за жалбе за лиценцирање клубова 
 

Члан 50. 
 

Избори, независност и задаци 
 

1. Чланове правних тела бира Извршни одбор на мандатни период од 4 године. Они 
се могу поново бирати.  

2. Члан мора учествовати на седницама и у доношењу одлука путем гласања.  
3. Области надлежности и поступака правних тела и тела за лиценцирање подлежу 

Дисциплинском правилнику ФСС  
4. Правна тела ће бити састављена од стручних лица која имају знања, способности и 

специјалистичка искуства, која су потребна за адекватно обављање функције у 
овим телима 

 
Члан 51. 

 
Дисциплинске мере 

 
1. У случају неспортског понашања, кршења Статута, Закона о Спорту Републике 

Србије правилника или одлука ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС, правна тела ФСГП имају 
овлашћења да изричу дисциплинске мере и одлуке у складу са овим Статутом, и 
дисциплинским правилницима.  

2. Могуће је применити више од једне дисциплинске мере, по питању одређеног 
предмета.  

3. 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.  
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Члан 52. 
 

Дисциплинске мере против чланова и клубова 
 

1. Против чланова, клубова или других правних лица могу се спровести следеће 
дисциплинске мере: 

 опомена; 

 казна и новчанаказна; 

 поништење резултата утакмице;  

 одлука да се утакмица поновоодигра;  

 одузимање бодова; 

 одузимање награде; 

 регистровање утакмице због изостанка;  

 забрана трансфера; 

 одигравање утакмица без присуства публике;  

 одлука о суспензији терена (стадиона); 

 одлука да се утакмица игра на другом стадиону; 

 дисквалификација из текућег такмичења и/или искључење избудућих 
такмичења; 

 и друге мере утврђене Дисциплинским правилником ФСС. 
 

Члан 53. 
 

Дисциплинске мере против појединаца 
 

1. Могу се донети следеће дисциплинске мере против појединаца: 

 опомена; 

 казна за играче и новчана казна за играче; 

 суспензија за одређени број утакмица на одређено  или неодређено време; 

 суспензија вршења функције на одређено или неодређено време; 

 и друге мере утврђене Дисциплинским правилником ФСС. 
 

Члан 54. 
 

Дисциплински инспектор 
 

2. Дисциплински инспектор је инокосни орган ФСГП чији се рад и поступање 
регулише посебним правилником.  

3. Дисциплински инспектор испитује повреде Статута ФСГП, правилника и одлука 
органа ФСГП. Он може спроводити и истражне радње и покретати дисциплинске 
поступке. 

 
 



 31 

Члан 55. 
 

Дисциплинска комисија 
 

1. Дисциплинска комисија се састоји од 3 члана.  
2. Дисциплинска комисија ФСГП је независна комисија ФСГП која одлучује о 

прекршајима утврђеним Дисциплинским правилником ФСС и другим општим 
актима ФСГП, од стране лица у надлежности ФСГП. 

3. За члана Дисциплинске комисије може бити изабрано лице које је истакнути 
стручњак у спорту или спортски стручњак и није делегат у Скупштини, члан 
Извршног одбора, члан Комисије за жалбе, арбитар Арбитражног суда. 

4. Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу Дисциплинског правилника 
ФСС и других општих аката ФСГП. 

5. Дисциплинска комисија своје одлуке доноси у саставу од најмање два члана. 
6. Дисциплинска одлука доноси се у писаној форми и мора бити образложена 
7. Против одлука Дисциплинске комисије допуштена је жалба Извршном одбору у 

року од 15 дана од дана уручења одлуке. 
8. У поступку пред Дисциплинском комисијом у принципу јавност је искључена. 
9. Дисциплинска комисија покреће дисциплински поступак на основу дисциплинске 

пријаве коју могу поднети органи ФСГП и лица у надлежности ФСГП. 
10. При подношењу дисциплинске тужбе плаћа се такса у висини утврђеној одлуком 

Извршног одбора ФСГП. Такса се не плаћа када дисциплинску тужбу подноси орган 
ФСГП. 

 
Члан 56. 

 
Комисија за жалбе 

 
1. Комисија за жалбе састоји се од три члана.  
2. Комисија за жалбе доноси одлуке у саставу од најмање два члана.  
3. Комисија за жалбе одлучује по жалбама поднетим против одлука Дисциплинске 

комисије односно Дисциплинског инспектора или такмичарског органа и других 
првостепених органа у складу са правилницима ФСС. 

 
Члан 57. 

 
Комисија за лиценцирање клубова 

 
1. Комисија за лиценцирање клубова састоји се од три члана.  
2. Комисија за лиценцирање клубова доноси одлуке о издавању или неиздавању 

лиценце клубу у присуству од најмнање два члана од којих је један правник а један 
финансијски стручњак са одговарајућом дипломом.  

3. Правилник за лиценцирање клубова, који усваја Извршни одбор, даље ће се 
примењивати.  
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Члан 58. 
 

Комисија за жалбе за лиценцирање 
 

1. Комисија за жалбе за лиценцирање клубова састоји се од три члана и представља 
другостепени орган у поступку давања лиценци за учешће у одговарајућем 
такмичењу.  

2. Комисија за жалбе за лиценцирање клубова доноси одлуке у саставу од најмање 
два члана од којих је најмање један правник а један финансијски стручњак са 
одговарајућом дипломом.  

3. Она се бави жалбама које се подносе против одлука Комисије за лиценцирање 
везано за издавање или неиздавање лиценце клубу.  

4. Правилник за лиценцирање клубова, који усваја Извршни одбор, даље ће се 
примењивати. 

 
XII СТАЛНЕ И КОМИСИЈЕ ПО ПОТРЕБИ 

 
Члан 59. 

 
Сталне комисије 

 
1. Сталне комисије имају консултативну улогу у ФСГП и оне о свом раду извештавају 

Извршни одбор.  
2. Одлуком Извршног одбора могу се доделити посебна овлашћења за доношење 

одлука таквој комисији, која морају бити у складу са овим Статутом, правилницима 
и одлукама ФСГП, ФСПО, ФСРИС , ФСС, УЕФА и ФИФА. 

3. Сталне комисије ФСГП су:  

 Такмичарска комисија, 

 Комисија за регистрацију клубова играча; 

 Комисија за развој фудбала;  

 Комисија за финансије; 

 Комисија за пријем терена/стадиона;     

 Комисија за правна питања;  

 Комисија за женски фудбал;  

 Комисија за футсал и  фудбал на песку; 

 Комисија за безбедност и сигурност; 

 Медицинска комисија; 

 Комисија за медије, промоције и издаваштво; 
 

1. Чланове комисија поставља Извршни одбор на мандатни период од четири године.  
2. Извршни одбор дефинише састав, циљеве, права и дужности и овлашћења за 

доношење одлука као и унутрашње поступке у свакој комисији кроз посебне 
критеријуме.  
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3. 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, директори лига, комесар за безбедност и др.). 

 
Члан 60. 

 
Комисије по потреби 

 
1. Извршни одбор може формирати комисије по потреби за посебне дужности и на 

одређени рок.  
2. Извршни одбор поставља председника и чланове, утврђује критеријуме, дефинише 

циљеве, права и дужности као и рокове за коначни извештај. 
 
 

XIII ФИНАНСИЈЕ 
 

Члан 61. 
 

Финансијско пословање и финансијска година 
 

1. Председник Извршног одбора је одговоран за финансијско пословање ФСГП у 
складу са законима Србије.  

2. Финансијска година обухвата календарску годину.  
3. Стручна служба прави план прихода и расхода за сваку финансијску годину и 

доставља га Извршном одбору на разматрање.  
4. На крају сваке године финансијско стање (биланс стања и биланс успеха) мора се 

доставити Извршном одбору на разматрање.   
5. Извршни одбор подноси оверене финансијске извештаје и буџет за предстојећу 

годину Скупштини на усвајање.  
6. ФСГП има своје банковне рачуне.  

 
Члан 62. 

 
Приходи и расходи 

 
1. ФСГП остварује приходе од:  

 чланарина  

 улазница  

 реклама 

 донација и поклона  

 новчаних казни  

 финансијских наплата прихода од клубова, играча, агената и др.  
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 маркетинга  

 спонзорства  

 судијских такси  

 такси за лиценцирање тренера  

 такси за лиценцирање клубова 

 осталих извора, дотација ФСС 
2. Ова средства ће користити за следеће трошкове:  

 развој свих аспеката фудбала 

 трошкове селективних, ревијалних и репрезентативних утакмица  

 рад Стручне и Инструкторске службе  

 образовне и програме обуке и стручног усавршавања  

 трошкове органа и тела ФСРИС  

 остале трошкове (трошкове репрезентације, награде, признања, и др.)  
3. Материјално-финансијско пословање ФСГП се уређује посебним општим актом.  

  
Члан 63. 

 
Надзорни одбор 

 
1. Надзорни одбор броји три члана који нису чланови Скупштине, а бира га 

Скупштина за период од четири године.  
2. Надзорни одбор пуноважно одлучује уколико присуствује већина изабраних 

чланова. 
3. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.  
4. Надзорни одбор врши контролу пословања и извршавања финансијског плана, 

наменског и рационалног коришћења средстава и стара се о законитости рада 
ФСГП и његових органа.  

5. Надзорни одбор обавештава Скупштину и Извршни одбор о нађеном стању и 
мерама које треба предузети.  

6. Пословником о раду Надзорног одбора утврђују се задаци и начин рада Надзорног 
одбора 

 
XIV ТАКМИЧЕЊА И ПРАВА УЧЕШЋА У ТАКМИЧЕЊИМА И ДОГАЂАЈИМА 

 
Члан 64. 

 
1. ФСГП непосредно организује и координира следећа званична такмичења на свом 

подручју:  

 завршна такмичења Куп-а свих категорија и свих селекција  

 такмичење клубова у футсалу  

 такмичење клубова у женском фудбалу  

 омладинску, кадетску, пионирску и лигу петлића  

 окружну фудбалску лигу 
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 општинску-градску фудбалску лигу 

 међуопштинску фудбалски лигу,  

 и остала такмичења у складу са одлуком о систему сталних такмичења  
2. Извршни одбор може даље одредити орган за организовање сталних такмичења 

на окружном нивоу или за остале чланове.  
3. Званична такмичења не могу реметити остала такмичења које организује ФСГП и 

морају се ускладити са националним календаром који усваја ФСС.  
4. Стручна служба испуњава своје административне задатке за вођење такмичења 

ФСГП уз помоћ комисија и комесара које поставља Извршни одбор. 
 

XV ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 65. 
 

Општи акти ФСГП 
 

1. Опште акте ФСГП чине Статут, правилници и одлуке које доносе одговарајућа тела.  
2. Овај Статут је основни и конститутивни правни акт ФСГП.  
3. Сви остали правни акти морају бити у складу са овим Статутом.  
4. Правилници су општи акти који регулишу специфичне активности које спадају у 

надлежност ФСГП.  
5. Одлуке су појединачни правни акти засновани на спортској легализацији ФСГП која 

се примењују за чланове или појединце који су подређени ФСГП.  
6. Пословник Скупштине уређује питања у вези са организацијом и начином рада 

Скупштине ФСГП.  
7. Критеријуми су унутрашња правила која се примењују за чланове органа и тела 

ФСГП или су описани у овом Статуту.  
 

Члан 66. 
 

Измене Статута 
 

1. Извршни одбор ФСГП има право да захтева измене Статута, као и сваки члан ФСГП. 
2. Предлози се морају поднети Комисији за правна питања на разматрање и давање 

примедби као и за потврђивање да су ти амандмани у складу са националним 
законодавством. 

3. Извршни одбор утврђује нацрт Статута.  
4. Доношењу Статута предходи организована расправа у фудбалској организацији 

која траје најмање месец дана. Носиоци расправе су клубови, стручна удружења, 
стручне организације као и одговарајући органи ФСГП. 

5. Након обављања расправе и прибављеног мишљења Извршни одбор дефинише 
коначну верзију Статута и прослеђује Скупштини ФСГП на усвајање. 

6. Кворум за одлучивање о изменама и допунама Статута утврђен је одредбом члана 
35. став 4 Статута. 
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Члан 67. 
 

Лиценцирање клубова 
 

1. Учешће клуба члана ФСГП у такмичењима ФСГП предмет је лиценце одобрене од 
стране ФСГП . 

2. Процес лиценцирања и списак критеријума који морају да буду испуњени од 
стране клуба утврђени су посебним правилницима ФСГП, ФСПО, ФСРИС и ФСС. 

3. На Правилник о лиценцирању клубова ФСГП за такмичења у оквиру ФСРИС и ФСС 
сагласност даје Извршни одбор ФСРИС и ФСС. 

4. Сходно одредбама Закона о спорту Републике Србије, клубови који се такмиче у 
професионалним спортским лигама, морају бити организовани као привредна 
друштва. 

 
Члан 68. 

 
Јавност рада 

 
1. Активности ФСГП су у принципу отворене за јавност.  
2. ФСГП редовно информише јавност путем:  

 достављања документације, записника и извештаја заинтересованим странама 
и лицима, 

 саопштења за медије и прес конференције,  

 веб сајта ФСГП  
3. ФСГП објављује своје акте и одлуке опште природе у службеном листу, („Билтен“).  
4. Седнице Извршног одбора, Секретаријата и правних органа, сталних и комисија по 

потреби ФСГП нису јавне.  
5. Одлуке од јавног интереса за фудбалску организацију и за јавност могу се 

доставити јавности уколико се поштују правила о поверљивим информацијама.  
6. Седнице Скупштине, орагана и комисија могу бити одржане и без присуства 

јавности, ако за то постоје оправдани разлози, о чему исту одлучује на почетку 
заседања.  

 
Члан 69. 

 
Одговорност за проузроковану штету 

 
1. Чланови органа и тела ФСГП одговарају солидарно за штету коју су гласањем за 

одређену одлуку проузроковали ФСГП ако је та одлука донесена грубом 
непажњом или са намером да се штета проузрокује.  

2. За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против 
доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.  

3. Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине или Извршног 
одбора ФСГП.  
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Члан 70. 
 

Распуштање 
 

1. ФСГП се може распустити на захтев најмање 2/3 чланова Скупштине.  
2. Овај захтев треба да разматра ванредна Скупштина, на којој неће бити других 

тачака на дневном реду.  
3. Члан 34. став 4. Статута примењиваће се за кворум за присутност и кворум за 

доношење одлука.  
4. О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, 

ради брисања из регистра.  
5. У случају престанка рада ФСГП имовина ФСГП биће пренесена на организацију 

ФСПО док се не оснује фудбалски савез са истим циљевима и задацима.  
 

XVI СПОРОВИ 
 

Члан 71. 
 

Арбитража 
 

1. Све спорове на окружном нивоу, који произилазе или се односе на примену 
Статута ФСГП или правилника, решаваће независни и самостални Арбитражни суд 
ФСС, уз изузеће сваког редовног суда, уколико то није изричито забрањено 
важећим законодавством Србије.  

2. Сви чланови ФСГП су дужни да у своје статуте уграде одредбу којом ће признати 
надлежност Арбитражног суда ФСС.  

 
XVII  МЕРЕ ЗА ПРИМЕНУ СТАТУТА 

 
Члан 72. 

 
1. За повреде Статута Извршни одбор може покренути поступак за примену мера за 

остваривање Статута.  
2. Посебном одлуком Извршног одбора утврђују се услови, време трајања и поступак 

за примену мера за остваривање Статута.  
3. Извршни одбор доноси мере према клубовима и стручним удружењима за грубе 

повреде Статута ФСГP.  
4. Територијални фудбалски савези доносе мере према другим основним 

организацијама и одговарајућим савезима и организацијама на својој територији. 
 

Члан 73. 
 

1. Извршни одбор доноси следеће мере за примену Статута: суспендовање органа 
савеза и удружења, одређивање привременог органа руковођења удружењем у 
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одређеном времену, расписивање избора за органе савеза и удружења из реда 
чланова ФСГП. 

2. Пре доношења мера из тачке 1. овог члана, Извршни одбор упућује писмено 
упозорење субјектима из члана 72. став 3. са тачним роковима за исправљање 
недостатака који су довели до повреде Статута.  

 
XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 74. 

 
1. Чланови ФСГП усагласиће своја акта са Статутом ФСГП најкасније до 30.04.2018. 
2. Чланови ФСГП морају се прилагодити овом Статуту и морају применити тражене 

одредбе у својим статутима и правилницима. Рок за усаглашавање је 30.04.2018. 
3. Ако надлежни државни орган захтева измену одређених одредби Статута из 

формалних разлога, Извршни одбор се овлашћује да том захтеву удовољи без 
сазивања Скупштине ФСГП. 

4. Чланови органа и тела ФСГП који су изабрани по претходном Статуту остају на 
функцији док се не заврши њихов мандат. Лицима овлашћеним за заступање ФСГП 
својство заступника продужава се до истека мандата. 

 
Члан 75. 

 
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ФСГП или 
интернет страници ФСГП. 
 

Члан 76. 
 
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут ФСГП од 18.04.2017. године. 
 
 
 
 
У Пироту, 09.02.2018. године 
 

____________________________ 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  

Владица Тошић , председник 


