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На основу члана 55. Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник 

Републике Србије број 10/2016), члана 7. став 1. в) алинеја 1. и члана 18. Статута 

Фудбалског савеза Србије и члана 24. Статута Заједнице фудбалских клубова 

Супер лиге Србије, Скупштина Заједнице на својој седници одржаној дана 

09.10.2017. године, донела је:  

 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т 

 

ЗАЈЕДНИЦЕ КЛУБОВА СУПЕР ЛИГЕ И 

ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 

Овим Статутом уређују се назив, седиште, обележја, циљеви и начин 

њиховог остваривања, стицање и престанак чланства, права, обавезе и 

одговорности чланова, органи, начин управљања, финансирање рада и друга 

питања значајна за рад Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге 

Србије (у даљем тексту: Заједница).  

 

Члан 2. 

 

Заједница има својство правног лица са правима и обавезама које има по 

Уставу, Закону и Статуту.  

Заједница у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју 

унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја у складу са 

Законом, спортским правилима и општим актима Фудбалског савеза Србије и 

Заједнице.  

Заједница је неполитичко, непрофитно, невладино удружење фудбалских 

клубова чланова Супер лиге и Прве лиге Србије.  

Заједница се уписује и региструје у евиденцијама и надлежним регистрима у 

складу са Законом.  

Заједница делује на подручју Републике Србије. 

 

2. НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ОБЕЛЕЖЈА И ПРАВНИ СТАТУС  ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 3. 

 

Пун назив Заједнице је: Заједница фудбалских клубова Супер лиге и Прве 

лиге Србије.  

Скраћени назив Заједнице је: ЗФК Супер лиге и Прве лиге Србије.  

Извршни одбор може да модификује ове називе за потребе проналажења 

генералног спонзорства Супер лиге или Прве лиге када употреба дела или целог 
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имена Генералног спонзора Супер лиге у називу Заједнице представља део пакета 

услуга који се нуди генералном спонзору.    

 

Члан 4. 

 

Седиште Заједнице је у Београду, Теразије 3.  

 

Члан 5. 

 

Заједница је члан Фудбалског савеза Србије.  

Заједница се може удруживати и у друге спортске организације и савезе.  

 

Члан 6. 

 

Знак Заједнице је правоугаоног облика са следећим симболима: фудбалска 

лопта која симболизује боје државе Републике Србије и званичан назив Заједнице.  

Извршни одбор може да модификује знак Заједнице за потребе 

проналажења генералног спонзорства Супер лиге Србије када употреба дела или 

целог знака Генералног спонзора Супер лиге Србије заједно са знаком Заједнице 

представља део пакета услуга који се нуди Генералном спонзору.  

 

Члан 7. 

 

Печат Заједнице је округлог облика са знаком фудбалске лопте у средини, 

испод знака натпис Београд и натписом Заједнице клубова Супер лиге и Прве лиге 

Србије.  

 

Коришћење, чување и употреба печата могу бити уређени посебним актом 

Заједнице за чије је доношење надлежан Извршни одбор Заједнице.  

 

Члан 8. 

 

Штамбиљ је правоугаоног облика са називом Заједнице простором за 

заводни број и датум и седиште Заједнице.  

 

Члан 9. 

 

Председник и Генерални секретар Заједнице представљају и заступају 

Заједницу у границама законских и статутарних овлашћења.  

 

Члан 10. 

 

Основна делатност Заједнице је обезбеђивање услова за такмичење првих 

тимова чланова Заједнице, чиме се омогућава обављање спортске активности у 

области врхунског фудбалског спорта у Републици Србији, односно обезбеђују 
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услови за његово несметано функционисање и даљи развој, а споредна у разним 

областима рада, привређивања и пословања. 

Заједница признаје овлaшћења Извршног одбора ФС Србије  у складу са 

Статутом ФС Србије.  

Члан 11. 

 

Заједница може обављати и друге делатности утврђене овим Статутом, 

статутарним одлукама и другим актима надлежног органа Заједнице у складу са 

законским прописима којима се регулишу ова питања.  

Послове из претходног става Заједница може обављати непосредно или 

оснивањем привредних субјеката самостално или са домаћим или страним 

партнерима.  

 

3. ЦИЉЕВИ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА  

 

Члан 12. 

 

Заједница фудбалских клубова Супер Лиге Србије и Прве лиге Србије је 

спортско удружење, основано на неодређено време трајања у које су удружени 

фудбалски клубови Супер Лиге Србије и Прве лиге Србије ради уређења 

међусобних односа, што квалитетнијег организовања и вођења највишег степена 

такмичења на територији Републике Србије са дугорочним циљем унапређења 

фудбала као и фудбалског спорта уопште. 

 

Члан 13. 

 

Ради остваривања основног циља, описаног у претходном члану, Заједница 

обавља следеће задатке:  

 

- организује и води такмичење Супер лиге и Прве лиге Србије;  

- уређује односе међу члановима Заједнице;  

- решава питања од заједничког интереса за све клубове највишег ранга 

такмичења,  као и за играче и тренере ових клубова;  

- предузима мере за спречавање негативних појава на фудбалским 

утакмицама (расизам, договарање резултата утакмица, коришћење 

недозвољених стимулативних средстава, насиље на трибинама стадиона);  

- подстиче и предузима мере за одвијање такмичења уз обезбеђење фер плеја;  

- стара се о остваривању што бољег стручног рада у клубовима Супер лиге;  

- предлаже пропозиције такмичења Супер лиге Србије и Прве лиге Србије, 

Календар такмичења, састав такмичења;  

- решава спорне односе између удружених клубова, клубова и играча, и 

клубова и тренера насталих из уговорних односа;  

- брине се о прикупљању, обради, чувању и излагању архивске грађе, 

трофејних и других предмета од значаја за историјат највишег фудбалског 

степена такмичења у Србији;  
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- блиско сарађује са средствима јавног информисања ради популаризације 

фудбала   

- информише јавност о раду и резултатима Заједнице;  

- предузима и друге активности чије је деловање усмерено ка реализацији 

циљева Заједнице.  

 

4.  ЧЛАНСТВО  

 

Члан 14. 

 

Чланови Заједнице су фудбалски клубови Супер лиге Србије и Прве лиге 

Србије уз услов да одлуком о учлањењу прихвате заједничке циљеве, програме и 

задатке утврђене овим Статутом и другим актима Заједнице, Статутом и другим 

актима Фудбалског савеза Србије и Законом о спорту Републике Србије као и да 

добију лиценцу од стране ФС Србије у складу са одредбама Правилника о 

лиценцирању.  

Члан 15. 

 

Својство члана Заједнице престаје када:  

 

- фудбалски клуб Прве лиге Србије на основу резултата такмичења и 

Пропозиција такмичења на крају такмичарске сезоне испадне из Прве 

Лиге у нижи степен такмичења;  

- члан престане да постоји (одлука о гашењу Клуба и брисање из 

регистра);  

- члан одустане од такмичења у Супер лиги Србије, односно Првој лиги 

Србије;  

- забраном деловања члана;  

- искључењем члана због деловања противно одредбама Статута 

Заједнице или Фудбалског савеза Србије о чему одлуку доноси 

Извршни одбор.  

 

Члан 16. 

 

Извршни одбор Заједнице доноси одлуку о искључењу члана у случају 

деловања члана Заједнице противно одредбама Статута Заједнице, и/или Статута 

Фудбалског савеза Србије, односно других општих аката Заједнице и/или 

Фудбалског савеза Србије. 

Члан Заједнице има право на жалбу Скупштини Заједнице на одлуку из 

става 1. у року од 8 дана од дана пријема исте. Одлука Скупштине је коначна. 

До доношења коначне одлуке права члана Заједнице су суспендована. 
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4.1. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 17. 

 

Заједница, њени органи и чланови, играчи, тренери и друга службена лица 

Заједнице се обавезују да:  

 

- поступају у складу са Правилима фудбалске игре која је донео 

ИФАБ;  

- поштују начела привржености, интегритета и спортског понашања 

као израза фер плеја;  

- поштују Статут, правилнике и одлуке ФИФА, УЕФА и Фудбалског 

савеза Србије;  

- признају надлежност Арбитражног суда за спорт (ЦАС) са седиштем 

у Лозани као што је утврђено релевантним одредбама Статута ФИФА 

и УЕФА;  

- признају надлежност органа Фудбалског савеза Србије и 

Арбитражног суда као што је утврђено релевантним одредбама 

Статута ФС Србије;  

- покрећу све спорове са националним обележјем који су настали из 

или у вези са применом Статута или других оптших аката ФС Србије 

у последњој инстанци само независном и непристрасном 

Арбитражном суду у овиру ФС Србије који ће решавати ове спорове, 

искључујући надлежност редовних судова, осим уколико је то 

изричито забрањено важећим законским прописима Републике 

Србије;  

- да се у Заједници не сме бавити политичком и страначком 

активношћу;  

- да својим деловањем и понашањем доприносе угледу Заједнице.  

 

Члан 18. 

 

Заједница и њени чланови су неутрални по питањима политике и вере.  

Дискриминација било које врсте према државама, припадницима одређених 

народа и народности базирана на њиховој раси, националности, вери, полу, језику, 

политичком опредељењу или било ком другом личном својству забрањена је и 

представља разлог за суспензију или искључење из Заједнице.  

 

Члан 19. 

 

Ради остваривања циљева и задатака, заједничких интереса и послова који 

су поверени Заједници, чланови и Заједница имају право и обавезу да:  

- утврђују програм рада Заједнице и прате његово остваривање;  

- предлажу представнике у органе Заједнице у складу са одредбама овог 

Статута и преко њих управљају свеукупним пословима Заједнице;  

- испуњавају финансијске обавезе према Заједници и ФС Србије;  
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- поштују одредбе свих општих аката Заједнице и ФС Србије;  

- да води евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге 

евиденције у складу са одредбама закона о спорту, 

- да оформи књигу одлука својих органа, 

- уписује се у матичне евиденције у складу са одедбама Закона о 

спорту,  

- траже заштиту својих права пред надлежним органима Заједнице;  

- остварују и друга права и обавезе која проистичу из овог Статута и 

других општих аката Заједнице. 

 

5. ОРГАНИ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 20. 

 

Органи Заједнице су:  

- Скупштина;  

- Председник Заједнице и два потпредседника  

- Извршни одбор; 

- Надзорни одбор и  

- Генерални секретар.  

 

Скупштина, Извршни одбор и Надзорни одбор пуноважно одлучују ако 

седницама присуствује више од половине чланова.  

Одлуке се доносе већином гласова присутних, осим оних одлука за које је 

овим Статутом предвиђена апсолутна већина укупног броја чланова колективних 

органа Заједнице.  

Рад колективних органа уређује се пословницима о раду.  

За вршење одређених послова сви колективни органи могу образовати 

посебне Комисије и друга радна тела. 

 

5.1 СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 21. 

 

Скупштина је највиши орган Заједнице.  

Скупштину чини један представник сваког од клубова који су чланови 

Заједнице. Клубови за свог представника у Скупштини Заједнице обавезно 

делегирају лице које се у клубу налази на функцији Председника клуба, 

потпредседника клуба, председника Управног/извршног одбора, генералног 

секретара или директора клуба. 

 

Члан 22. 

 

Скупштина Заједнице:  

 

- доноси Статут Заједнице, његове измене и допуне;  
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- одлучује о статусним променама Заједнице, промени облика и престанку 

рада Заједнице;  

- утврђује политику Заједнице и одређује смернице њеног спровођења;  

- доноси пословник о свом раду;  

- разматра годишње извештаје о раду Заједнице и њених органа, а посебно 

извештаје о раду Извршног одбора и Председника Заједнице;  

- бира и разрешава Председника Заједнице;  

- бира и разрешава Потпредседнике Заједнице;  

- бира и разрешава чланове Извршног и Надзорног одбора, као и председника 

Надзорног одбора;  

- усваја финансијске извештаје, доноси финансијски план за наредну годину и 

прихвата ревизорске извештаје, 

- усваја извештаје о реализацији програма који се финансира из јавних 

средстава, 

- доноси одлуку о промени назива и знака Заједнице осим у случајевима када 

је Извршни одбор овлашћен да сходно одредбама овог Статута модификује 

назив и знак за потребе генералног спонзорства; 

- одлучује о жалбама на одлуку о искључењу члана који не поштује одредбе 

Статута Заједнице и/или Фудбалског савеза Србије;  

- одлучује о удруживању у савезе и друге облике удруживања;  

- одлучује о материјално-новчаним обавезама клубова према Заједници;  

- врши и друга права и дужности утврђена Законом, овим Статутом и другим 

општим актима Заједнице која доноси овај орган.  

 

Члан 23. 

 

Обављање појединих послова из своје надлежности, Скупштина по потреби, 

а када то није у супротности са Законом и подзаконским актима, може поверити 

Извршном одбору Заједнице.  

 

Члан 24. 

 

Скупштина ради на седницама и може бити сазвана као редовна седница 

Скупштине, изборна или као ванредна седница.  

Редовна скупштина ће се одржавати најмање једном годишње, а ванредна 

Скупштина се може сазвати на захтев Извршног одбора, Надзорног одбора и 

трећине чланова Скупштине.  

Скупштину сазива Председник Заједнице, а у његовој одустности 

Потпредседник у складу са одредбама овог Статута или Извршни одбор.  

Сазивање Скупштине може тражити једна трећина чланова Скупштине уз 

предлагање дневног реда, а ако преседник не сазове седницу Скупштине, њу могу 

сазвати они чланови који су тражили њено сазивање.  

Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења 

уредног захтева за одржавање скупштине, с тим да између подношења уредног 

захтева за одржавање скупштине и одржавања скупштине Заједнице не сме да 
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протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога утврђених статутом, рокови 

за сазивање и одржавање скупштине могу бити и двоструко дужи. 

Разлози за продужење рока за сазивање Скупштине из претходног става 

могу бити виша сила, проглашење ванредног стања, или ванредне ситуације и др. 

непредвиђене околности на које Заједница не може да утиче. 

 

Члан 25. 

 

Скупштина пуноважно ради и доноси одлуке ако седници присуствује 

већина од укупног броја чланова Скупштине.  

Сваки члан Скупштине има један глас у Скупштини.  

Скупштина пуноважно доноси одлуке простом већином гласова присутних 

чланова, осим одлука о усвајању Статута,  пословника о раду Скупштине, одлука о 

статусним променама,  спајању и престанку Заједнице за које је се Одлуке доносе 

већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.   

 

 

5.2 ИЗВРШНИ ОДБОР  

 

Члан 26. 

 

Извршни одбор Заједнице је орган управљања Заједницом.  

Извршни одбор има Председника, 2 Потпредседника и 4 члана. 

Председник Заједнице је члан и председник Извршног одбора Заједнице по 

функцији.  

Потпредседници Заједнице су чланови и потпредседници Извршног одбора 

Заједнице, по функцији.  

Чланове Извршног одбора бира Скупштина Заједнице. 

 

Члан 27. 

 

Мандат чланова Извршног одбора траје 4 године.  

Мандат члану Извршног одбора може престати и пре истека мандата у 

следећим случајевима:  

1) ако поднесе оставку, односно буде опозван од стране клуба који га је 

предложио као свог представника;  

2) када члан Заједнице изгуби то својство из неког од разлога набројаних у 

овом Статуту.  

Мандат кооптираних чланова Извршног одбора траје само до истека 

мандата члана Извршног одбора који је кооптиран.  

 

Члан 28. 

 

Извршни одбор:  

1. спроводи одлуке Скупштине и остварује политику Заједнице;  
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2. доноси сва општа акта Заједнице осим оних чије је доношење на основу 

позитивних прописа или одредби овог Статута у надлежности других органа 

Заједнице;  

3. утврђује предлог Статута Заједнице, предлоге измена и допуна и предлоге 

општих аката које доноси Скупштина;  

4. доноси одлуку о промени адресе седишта Заједнице;  

5. одлучује о:  

- додели похвала и јавних признања најбољим фудбалерима, тренерима и   

- осталим стручним лицима у оквиру такмичења у Супер лиги Србије и 

Првој лиги Србије,  

- позајмљивању и инвестирању средстава Заједнице,  

- проширењу делатности Заједнице,  

- кредитном задуживању Заједнице,  

- прибављању, отуђивању или оптерећивању непокретне имовине и 

других  

- основних средстава Заједнице.  

6. предлаже периодичне обрачуне и завршни рачун Заједнице,  

7. предлаже Скупштини финансијски извештај и финансијски план за наредну 

пословну годину 

8. одлучује о избору спонзора и условима за закључење спонзорских уговора;  

9. доноси одлуку о висини накнада, такси и других обавеза које клубови, играчи и 

друга лица плаћају Заједници,  

10. одлучује о давању помоћи (новчаних накнада) клубовима, организацијама и 

удружењима,  

11. бира и разрешава Директора такмичења Супер лиге, Комесара такмичења Прве 

лиге Србије, Комесара за безбедност Супер лиге и Комесара за безбедност Прве 

лиге Србије, 

12. именује представнике који представљају Заједницу у скупштинама и другим 

органима Заједнице и спортских организација,  

13. доноси пословник о свом раду,  

14. доноси правилник о раду запослених у Заједници,  

15. за свој рад одговара Скупштини Заједнице и подноси јој извештаје о раду 

најмање једном годишње,  

16. обавља и друге послове утврђене Статутом и општим актима Заједнице, као и о 

другим питањима, ако Статутом или другим општим актом није предвиђено да 

одлучује Скупштина. 

 

Члан 29. 

 

 Извршни одбор сазива Председник а у његовом одсуству један од 

Потпредседника кога он овласти или најстарији Потпредседник. У случају  њихове 

спречености, или, ако најмање 1/2 чланова Извршног одбора тражи сазивање 

седнице Генерални секретар може заказати седницу. 

 Извршни одбор пуноважно ради и доноси одлуке ако седници присуствује 

већина од укупног броја чланова Извршног одбора.  

Сваки члан Извршног одбора има један глас у Извршном одбору.  
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Извршни одбор пуноважно доноси одлуке простом већином гласова 

присутних чланова. У случају једнаког броја гласова одлучује глас Председника. 

 

5.3 НАДЗОРНИ ОДБОР  

 

Члан 30. 

 

Надзорни одбор Заједнице:  

- врши надзор над законитошћу рада и финансијског пословања  

Заједнице,  

- прегледа периодичне и годишње обрачуне и финансијске извештаје и  

испитује да ли су у складу са прописима,  

- утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Заједнице воде  

уредно и у складу са прописима,  

- доноси пословник о свом раду,  

- обавља и друге послове у складу са законом.  

Надзорни одбор има председника и 2 (два) члана са мандатом од 4 године и 

исто лице може бити поново бирано за председника или члана Надзорног одбора. 

Председник Надзорног одбора сазива и руководи седницама Надзорног 

одбора.  

У погледу престанка мандата чланова и председника Надзорног одбора 

Заједнице, кооптирања чланова и времена трајања мандата чланова који су 

кооптирани, сходно ће се примењивати одредбе овог Статута које се односе на 

престанак мандата, кооптирање чланова и време трајања мандата кооптираних 

чланова Извршног одбора Заједнице.  

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови управе и Скупштине 

Заједнице.  

У случају да Надзорни одбор не донесе посебан пословник о свом раду, 

радиће у складу и на начин како је то уређено Пословником о раду Извршног 

одбора. 

 

5.4 ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 31. 

 

Скупштина Заједнице из свог састава бира председника на период од 4 

(четири) године уз могућност да буде поново биран.  

За председника Заједнице може бити изабрано лице које обавља функцију 

председника Клуба или председника Управног одбора клуба Супер лиге Србије или 

Прве лиге Србије. 
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Члан 32. 

 

Председник Заједнице:  

- представља и заступа Заједницу у земљи и иностранству;  

- одговара за законитост рада Заједнице; 

- потписује сва акта из надлежности Скупштине и Извршног одбора;  

- сазива седнице Скупштине Заједнице, председава и руководи 

седницама;  

- сазива седнице Извршног одбора Заједнице, председава и руководи 

седницама;  

- обавља и друге послове из свог делокруга утврђене позитивним 

прописима, овим Статутом и другим актима Заједнице.  

У случају спречености или дуже одсутности, Председника Заједнице мења један 

од Потпредседника кога он одреди, а у случају да то не уради, мења га старији 

Потпредседник.  

 

Члан 33. 

 

Председник може бити разрешен дужности и пре истека мандата на који је 

изабран у следећим случајевима:  

- да клуб на чији предлог је изабран на ту функцију, изгуби чланство у 

Заједници из разлога набројаних у члану 15. овог Статута,  

- да клуб на чији предлог је изабран на ту функцију, опозове 

Председника као свог представника у Заједници,  

- подношењем оставке,  

- ако је правноснажном пресудом осуђен на безусловну казну затвора;  

- ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;  

- ако својим иступањем и деловањем штети угледу Заједнице.  

 

5.5 ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 34. 

 

Скупштина бира из редова чланова Скупштине 2 (два) потпредседника 

Заједнице на период од 4 (четири) године.  

Потпредседник Заједнице може бити разрешен дужности и пре истека 

мандата на који је изабран из разлога и под условима предвиђеним овим Статутом.  

 

Члан 35. 

 

Председник Заједнице може, у оквиру својих права и дужности, поверити 

Потпредседницима вршење одређених послова.  
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5.6 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР  

 

Члан 36. 

 

Генерални секретар је административни и пословодни орган Заједнице и 

овлашћен је да је заступа, закључује и потписује уговоре и предузима друге правне 

послове и радње у име и за рачун Заједнице у земљи и иностранству.  

Уговоре и друге правне послове којима се Заједница кредитно задужује, 

прибавља, отуђује или оптерећује садашња или будућа непокретна имовина, 

прибављају, отуђују или оптерећују основна средства Заједнице, позајмљују или 

инвестирају новчана средства Заједнице, стичу или отуђују акције или удели у 

другом правном лицу, Генерални секретар закључује искључиво на основу 

претходне одлуке и сагласности Извршног одбора. 

Генерални секретар је наредбодавац за извршење финансијског плана 

Заједнице и доноси све одлуке неопходне за реализацију финансијског плана, као и 

одлуке о авансима и позајмицама.   

Генерални секретар руководи Стручном службом и при томе има права, 

обавезе и одговорности као и правни положај директора утврђен Законом о раду и 

другим важећим прописима.  

 

Члан 37. 

 

Генерални секретар:  

- организује, контролише и усклађује процес рада и пословање у Заједници,  

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

- стара се о извршавању одлука и закључака Скупштине, Извршног и 

Надзорног одбора Заједнице,  

- предлаже Извршном одбору финансијски план Заједнице и пословне 

планове и програме и стара се о њиховом спровођењу,  

- одлучује о службеним путовањима у иностранство,  

- доноси акт о систематизацији послова и радних задатака и радних места у 

Заједници, закључује уговоре о раду са запосленима у Заједници и одлучује 

о њиховим правима, обавезама и одговорностима,  

- предлаже Извршном одбору доношење свих одлука из делокруга Извршног 

одбора, осим оних за које је овим Статутом утврђено да их предлажу други 

органи, односно лица,  

- обавља и друге послове из делокруга утврђеног позитивним прописима, 

овим Статутом и другим актима Заједнице.  

 

Члан 38. 

 

Генералног секретара Заједнице бира и разрешава Извршни одбор. 

Генерални секретар мора поседовати најмање вишу стручну срему, три 

године радног искуства и  доказане стручне и организаторске способности.  

Његов радни однос се регулише Уговором о међусобним правима, обавезама 

и одговорностима који испред Заједнице потписује Председник Заједнице.  
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Генерални секретар се може разрешити дужности у следећим случајевима:  

- подношењем оставке,  

- ако је правноснажном пресудом осуђен на безусловну казну затвора;  

- ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;  

- уколико у време обављања ове функције наступе неке околности на његовој 

страни, ближе дефинисане у члану 39. овог Статута;  

- ако својим иступањем и деловањем штети угледу Заједнице.  

Извршни одбор Заједнице може поставити вршиоца дужности генералног 

секретара са свим правима и обавезама Генералног секретара Заједнице који ће 

обављати ово функцију привремено све до именовања Генералног секретара, а 

најдуже годину дана од његовог постављања. 

 

Члан 39. 

 

За Генералног секретара не може бити именовано лице које је:  

 

- осуђено за следећа кривична дела: против уставног уређења и 

безбедности Републике Србије, против државних органа, човечности и 

других добара заштићених међународним правом, против живота и 

тела, осим ако је кривично дело учињено на мах или из нехата, као и 

за кривично дело из Закона о спречавању насиља и недоличног 

понашања на спортским приредбама, те за друга кривична дела за која 

је изречена безусловна казна затвора и то у периоду од најмање две 

године од издржане, опроштене или застареле казне;  

- менаџер у спорту, односно посредник за трансфере играча или 

уговарање утакмица, као ни лице које је то било у последњих годину 

дана,  

- чланови органа правних лица које обављају делатност организовања 

спортских кладионица, као ни лице које је то било у последње три 

године,  

- активни фудбалски судија, нити лице које је то било у последње три 

године,  

- акционар фудбалског клуба у Републици Србији када и ако се 

фудбалски клубови, организовани као удружења грађана, 

трансформишу у отворена акционарска друштва;  

- члан органа управљања другог фудбалског клуба из Републике 

Србије;  

- која са менаџерима у спорту и члановима правних лица, те члановима 

управљачких органа правних лица која обављају делатност 

организовања спортских кладионица делују заједнички у смислу да су 

у крвном сродству (преци и потомци), браћа и сестре и њихови 

потомци, брачни или ванбрачни другови или у односу усвојилац-

усвојеник.  
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Члан 40. 

 

Генерални секретар је одговоран за свој рад и Скупштини и Извршном 

одбору коме подноси извештај о резултатима пословања по годишњем обрачуну 

или када то од њега буде тражено. 

Генерални секретар има заменика кога именује Извршни одбор Заједнице. 

Његов ради однос се регулише уговором о међусобним правима, обавезама и 

одговорностима који потписује са Генералним секретаром у складу са актом о 

систематизацији. 

 

6. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА СУПЕР ЛИГЕ И 

ИЗВРШАВАЊЕ ОСТАЛИХ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 41. 

 

Органи за спровођење такмичења и извршавање осталих послова из 

надлежности Заједнице су:  

- Директор такмичења Супер лиге  

- Комесар за безбедност Супер лиге 

- Комесар за такмичење Прве лиге Србије 

- Комесар за безбедност Прве лиге Србије 

Мандат овим органима и њиховим члановима траје 4 (четири) године и иста 

лица могу бити поново бирана на ове функције.  

Независно од тога да ли се ради о инокосним или колективним органима, 

Извршни одбор Заједнице бира и разрешава не само инокосне органе и чланове 

колективних органа, већ и њихове заменике.  

Извршни одбор доноси правилнике о раду ових органа.  

 

6.1 ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА СУПЕР ЛИГЕ  

 

Члан 42. 

 

Директора такмичења Супер лиге бира и разрешава Извршни одбор 

Заједнице.  

Његов ради однос се регулише уговором о међусобним правима, обавезама 

и одговорностима који потписује са Генералним секретаром у складу са актом о 

систематизацији. 

У случају спречености Директора такмичења замењује га Комесар за 

такмичење Прве лиге Србије, или и у случају спречености Комесара, лице кога 

Директор одреди. 

  Директор такмичења Супер лиге обавља следеће послове и задатке:  

 

- руководи такмичењем Супер лиге Србије у складу са 

Пропозицијама такмичења и осталим правилницима и 

нормативним актима ФС Србије који се примењују у такмичењу;  

- спроводи надзор над такмичењем у Супер лиги Србије;  
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- предлаже Пропозиције и Календар такмичења у Супер лиги 

Србије;  

- одређује делегате за утакмице са листе делегате, те прати и 

анализира њихов рад;  

- региструје одигране утакмице, решава приговоре и жалбе на 

одигране утакмице у првом степену;  

- води табелу такмичења;  

- одобрава промену термина и сатнице одигравања утакмица;  

- прати и проучава систем такмичења и предлаже измене и допуне 

у систему такмичења;  

- припрема нацрт Упутства о дужностима делегате у Супер лиги 

Србије;  

- координира рад свих органа за спровођење такмичења;  

- остварује пуну сарадњу са клубовима из делокруга такмичења;  

- обавља и друге дужности које му одреди Скупштина и Извршни 

одбор Заједнице.  

 

6.2 КОМЕСАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ СУПЕР ЛИГЕ 

 

Члан 43. 

 

Комесар за безбедност Супер лиге:  

 

- доноси упутства за организацију и ред на фудбалском терену и око 

њега за време одигравања утакмица у складу са одлукама ФС Србије, 

УЕФА и позитивним прописима Републике Србије;  

- стално сарађује са Комесарима за безбедност клубова Супер лиге 

Србије и Комесаром за безбедност Фудбалског савеза Србије;  

- активно учествује у организацији и контроли спровођења свих мера 

сигурности на утакмицама, посебно за утакмице високог ризика;  

- предлаже које утакмице би требало дас у утакмице високог ризика;  

- предлаже листу специјалних контролора за безбедност;  

- најмање два пута годишње подноси извештај Скупштини Заједнице са 

предлогом мера за успешнији рад у организацији и реализацији мера 

безбедности на утакмицама, а посебно у домену спречавања нереда на 

трибинама.  

 

7.  ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ ЛИГЕ 

 

7.1 КОМЕСАР ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Члан 44. 

 

Комесар за такмичење Прве лиге спроводи такмичење и надлежни је 

првостепени такмичарски орган у Првој лиги Србије. 
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У случају спречености Комесара за такмичење Прве лиге Србије замењује га 

Директор такмичења Супер лиге, или и у случају спречености Директора, лице кога 

Комесар одреди.  

Комесара за такмичење Прве лиге бира и разрешава Извршни одбор 

Заједнице.  

Његов ради однос се регулише уговором о међусобним правима, обавезама 

и одговорностима који потписује са Генералним секретаром у складу са актом о 

систематизацији. 

Комесар за такмичење има следећа права и обавезе:  

- руководи такмичењем Прве лиге Србије у складу са Пропозицијама  

- такмичења и осталим правилницима и нормативним актима ФС  

Србије који се примењују у такмичењу;  

- спроводи надзор над такмичењем у Првој лиги Србије;  

- предлаже Пропозиције и Календар такмичења у Првој лиги Србије;  

- одређује делегате за утакмице са листе делегате, те прати и анализира  

- њихов рад;  

- региструје одигране утакмице, решава приговоре и жалбе на  

- одигране утакмице у првом степену;  

- води табелу такмичења;  

- одобрава промену термина и сатнице одигравања утакмица;  

- прати и проучава систем такмичења и предлаже измене и допуне у  

систему такмичења;  

- припрема нацрт Упутства о дужностима делегате у Првој лиги   

Србије;  

- координира рад свих органа за спровођење такмичења;  

- остварује пуну сарадњу са клубовима из делокруга такмичења;  

- обавља и друге дужности које му одреди Скупштина и Извршни  

одбор Заједнице. 

 

 

7.2. КОМЕСАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРВЕ ЛИГЕ 

 

Члан 45. 

 

Комесар за безбедност Прве лиге:  

 

- доноси упутства за организацију и ред на фудбалском терену и око 

њега за време одигравања утакмица у складу са одлукама ФС Србије, 

УЕФА и позитивним прописима Републике Србије;  

- стално сарађује са Комесарима за безбедност клубова Прве лиге и 

Комесаром за безбедност Фудбалског савеза Србије;  

- активно учествује у организацији и контроли спровођења свих мера 

сигурности на утакмицама, посебно за утакмице високог ризика;  

- предлаже које утакмице би требало да су утакмице високог ризика;  

- предлаже листу специјалних контролора за безбедност;  
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- најмање два пута годишње подноси извештај Скупштини Удружења 

са предлогом мера за успешнији рад у организацији и реализацији 

мера безбедности на утакмицама, а посебно у домену спречавања 

нереда на трибинама. 

 

8. СТРУЧНА СЛУЖБА  

 

Члан 46. 

 

Стручну службу чине запослени који у Заједници обављају стручне, 

административне, финансијске, комерцијалне, техничке и друге послове.  

Генерални секретар уређује организацију, рад и делокруг Стручне службе.  

 

Члан 47. 

 

У стручним службама обезбеђује се вођење базичних евиденција чланова 

Заједнице, спортских објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака и 

спортских резултата, као и друге евиденције у складу са прописима и посебним 

одлукама органа Заједнице.  

 

Члан 48. 

 

Права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у заједници 

остварује се на основу важећих прописа, правилника о раду и других општих аката 

Заједнице, као и уговора о раду.  

 

9. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 49. 

 

За остваривање циљева и задатака Заједнице, Заједница остварује потребна 

средства (материјална и финансијска) и користи их на начин како је то предвиђено 

општим актима Заједнице и законским прописима.  

 

Члан 50. 

 

Заједница стиче средства за сопствену делатност из прихода властитом 

делатношћу, спонзорских уговора, донација и других законом дозвољених извора 

прихода. 

 

10. ОПШТА АКТА ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 51. 
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У Заједници се доносе општа акта која су законом обавезна, односно за које се 

у надлежним органима оцени да је њихово доношење корисно и целисходно ради 

нормативног уређивања одређених питања и односа. 

Општа акта Заједнице су Статут, правилници и одлуке којима се на општи 

начин уређују одређена питања. 

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине 

најкасније 7 (седам) дана пре одржавања редовне седнице Скупштине Заједнице, а 

најкасније 3 (три) дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине Заједнице. 

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају 

се Скупштини писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине, односно дан 

пре Скупштине, у случају да је у питању ванредна Скупштина.  

Статут, односно измене и допуне Статута, усвајају се већином од укупног 

броја чланова Скупштине Заједнице. 

Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута, као и доношење 

других општих аката из надлежности Скупштине Заједнице, ближе се уређују 

Пословником о раду Скупштине Заједнице. 

Општа акта која доноси Извршни одбор усвајају се већином од укупног броја 

чланова Извршног одбора Заједнице. 

Општа акта Заједнице ступају на снагу по правилу осмог дана од дана 

објављивања на огасној табли Заједнице. 

 

 

Члан 52. 

Статут и друга општа акта Савеза непосредно се примењују на све чланове 

Заједнице, односно лица који су непосредно или посредно, обухваћена 

надлежностима Заједнице. 

Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са Законом 

о спорту, Статутом и општим актима Заједнице, као и Статутом и општим актима 

ФСС, а у супротном су неважећи. 

У случају несагласности одредби овог Статута са одредбама Статута ФСС, 

примениће се одредбе Статута ФСС. 

У случају несагласности општег акта Заједнице и овог Статута, примениће се 

одредбе Статута. 

У случају несагласности одредбе Статута и другог општег акта члана 

Заједнице са одредбом Статута и општег акта Заједнице, непосредно се примењује 

одредба Статута, односно општег акта Заједице, у складу са Законом о спорту. 

 

Члан 53. 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у 

Заједници, морају бити у складу с општим актима Заједнице и законом, а у 

супротном су ништаве. 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи који су чланови Заједнице, 

морају бити у складу са законом, Статутом Заједнице и статутом члана Заједнице, а 

у супротном су ништавне. 
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11. ЈАВНОСТ У РАДУ И ОБАВЕШТАВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЦИ, ПОСЛОВНА И 

СЛУЖБЕНА ТАЈНА 

 

Члан 54. 

 

Рад органа Заједнице је јаван.  

Јавност рада Заједнице обезебеђује се јавношћу седница органа и тела, 

издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног 

информисања и другим средствима обавештавања.  

Органи и тела у Заједници могу искључити или ограничити јавност седнице 

када се разматрају подаци и документа који представљају пословну тајну, односно 

поверљиве су природе.  

Члан 55. 

 

Генерални секретар Заједнице стара се да представници штампе, радија и 

телевизије и других средстава јавног информисања буду благовремено обавештени 

о текућем и укупном раду и резултатима рада Заједнице и да обезбеди потребне 

услове за рад.  

 

Члан 56. 

 

Овим Статутом утврђује се да су за обавештавање јавности, из свог 

делокруга овлашћени Председник, Генерални секретар и Директор такмичења у 

Супер лиги и Комесар за такмичење Прве лиге Србије, као и друга лица по 

овлашћењу Генералног секретара Заједнице.  

Обавештавање јавности обезбеђује се присуством представника средстава 

јавног информисања на седницама органа, односно на организованим 

конференцијама за штампу, о чему одлучују органи Заједнице, односно Генерални 

секретар Заједнице.  

Овим Статутом се утврђује да пословну, односно службену тајну Заједнице 

представља свака исправа, податак и информација о Заједници и раду Заједнице 

чије би саопштавање могло угрозити или отежати остваривање програма и планова, 

циљева и задатака Заједнице или чије неовлашћено изношење трећим лицима може 

Заједници нанети штету.  

 

Члан 57. 

 

Оцену о степену тајности података и информација у смислу претходног 

става дају Председник и Генерални секретар, одговарајућим писменим или 

усменим упозорењем и одређивањем који се подаци и информације сматрају 

пословном тајном.  

Дужност свих чланова органа и запослених у Стручној служби Заједнице је 

да чувају пословну и службену тајну, чак и по престанку радног односа или 

чланства у органима Заједнице.  
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12. ПРЕСТАНАК ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 58. 

 

Заједница престаје да постоји, када о томе, на предлог Извршног одбора 

Заједнице, већина чланова  од укупног броја чланова Скупштине донесе одлуку о 

престанку рада.  

У случају престанка Заједнице, средства која остану после подмиривања 

обавеза Заједнице, преносе се на Фудбалски савез Србије. 

 

13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 59. 

 

У случају да надлежни државни органи у поступку регистрације захтевају 

измену појединих одредби овог Статута из формалних разлога, овим Статутом се 

утврђује да је Извршни одбор овлашћен да одлучи о одговарајућим 

усаглашавањима одредби у складу са тим захтевима.  

 

Члан 60. 

 

           Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Заједнице 

фудбалских клубова супер лиге Србије који је донет на седици Скупштине 

23.02.2012. године, као и његове измене и допуне од 23.01.2014. године, измене и 

допуне од 25.02.2016. године и измене и допуне од 21.06.2017. године. 

 

Члан 61. 

 

Овај Статут ступа на снагу осам (8) дана од дана оглашавања на огласној 

табли Заједнице.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                                                                                     Лазовић Драгомир   

 


