ФУДБАЛСКИ

С А В Е З Н И Ш А - НИШ

С Т А Т У Т
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА НИША

________________________________________________________
март 2018. године

На основу члана 181. став 1. Закона о спорту (''Службени гласник Републике
Србије'', број 10/20116) и на основу члана 38. став 1 Статута Фудбалског савеза Ниша,
Скупштина Фудбалског савеза Ниша на седници одржаној 19.03.2018. године усвојила
је

СТАТУТ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА НИША
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Фудбалски савез Ниша (у даљем тексту ФСН) је независна, непрофитабилна
организација настала слободним удруживањем организација у области фудбалског
спорта, спортиста, фудбалских стручњака-тренера, фудбалских судија, стручњака у
области медицине спорта, спортских радника и других правних и физичких лица чија
је делатност везана за спорт, на принципима равноправности, добровољности и
заједништву.
Члан 2.
ФСН се организује за територију Града Ниша.
Члан 3.
ФСН је основан 08.03.1931. године у Нишу.
Члан 4.
Назив Савеза је Фудбалски савез Ниша.
Скраћени назив Фудбалског савеза Ниша је ФСН.
Седиште ФСН је у Нишу, Трг Павла Стојковића 10.
Члан 5.
ФСН је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које му по овом
Статуту и Закону припадају.
Члан 6.
ФСН има печат округлог облика са знаком ФСН у средини и натписом
исписаним ободом печата : ФУДБАЛСКИ САВЕЗ НИША - Ниш (ћирилицом).
ФСН има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште
Савеза и остављен простор за број и датум.
Знак ФСН је округлог облика у доњем делу благо испупчен. На знаку
израђеном у плавој и белој боји уцртана је у средини фудбалска лопта црвене боје.
Кружно, око ивице, исписан је натпис белим словима
"ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
НИША" (ћирилицом). Изнад фудбалске лопте и натписа налази се симбол нишке
тврђаве.
Члан 7.
Застава ФСН је светло плаве боје са знаком из чл.6 у средини.
Члан 8.
ФСН има рачун у једној или више банака.

Члан 9.
Рад ФСН је јаван. Јавност у раду обезбеђује се у складу са одредбама овог
Статута.
Члан 10.
ФСН је регистрован у Агенцији за привредне регистре.
ФСН је Члан Фудбалског Савеза Региона Источне Србије и Фудбалског Савеза
Србије (у даљем тексту ФСРИС и ФСС).
Члан 11.
ФСН је једини надлежан за организацију и уређење фудбалског спорта на
територији града Ниша и ради у складу са Законом о спорту, својим Статутом и
другим општим актима ФС РИС и ФСС.
Основна делатност ФСН је организација и унапређење свих видова и облика
фудбалске игре на територији града Ниша, организација и унапређење стручног рада и
суђења на својој територији.
Члан 12.
Преко ФСН Стручно струковне организације тренера и судија остварују своја
права и интересе у ФСРИС и ФСС.
I I. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 13.
Циљеви:
- Да стално унапређује фудбалску игру и да је афирмише, уређује и контролише
на територији
Града у духу коректног односа како играча једних према
другима тако и клубова међусобно;
- Да организује фудбалска такмичења у свим категоријама (пионирској,кадетској,
омладинској, футсалу, женском и базичном фудбалу,итд.);
- Да утврђује и унапређује систем фудбалске организације;
- Да поштује и штити нормативна акта како своја и својих чланица тако и
ФСРИС и ФСС;
- Да координира активности својих чланица, да штити и поштује њихове интересе
и решава њихове спорове;
- Да развија спортску сарадњу, како на домаћем плану тако и међународном, и
одржава сталне контакте са вишим облицима организације фудбалске игре. Да
развија односе са Спортским савезом Града и Одсеком за спорт Града;
- Да контролише и надзире све пријатељске утакмице, у свим категоријама, које
се играју на територији ФСН.
Задаци:
-

-

Да нормативно уређује, организује и администратира фудбал на својој
територији;
Да подстиче професионални рад и обуку свих учесника фудбалске игре, као
што су: играчи, тренери,судије, медицински стручњаци, делегати, администратори и остали фудбалски стручњаци;
Да нормативно регулише питања везана за статус клубова, играча, тренера,
судија и осталих учесника фудбалске игре, као и за регистрацију играча,
службених лица и фудбалске организације;

-

-

III.

Да окупи фудбалске спортске раднике кроз њихово удружење;
Да доноси једногодишње и дугорочне планове и програме рада целог Савеза;
Да окупља децу, омладину и грађане са циљем активног и масовног бављење
фудбалом;
Да организује и спроводи такмичења репрезентација Ниша и репрезентација
свих степена такмичења на подручју ФСН;
Да организује и унапређује здравствену контролу и заштиту фудбалера, судија,
делегата, утакмица, бори се против допинга у спорту, едукује и пропагира праве
спортске вредности;
Да обезбеђује услове за омасовљење фудбалске организације на територији
ФСН утичући на политику изградње и уређења спортских објеката и утврђивање техничких услова за њихово коришћење имајући у виду све степене
такмичење у ФСН.
НАЧЕЛА УРЕЂЕЊА ОДНОСА У ФСН
Члан 14.

ФСН је самостална, демократска, неполитичка, спортска организација у оквиру
које се остварују интереси фудбалског спорта у Нишу.
Међусобни односи, права, обавезе и одговорности заснивају се и уређују на
основама добровољности, заједништва и спортског духа и морала.
У ФСН није допуштена било која врста расне, верске, националне или друге
дискриминације према организацијама или појединцима.
Члан 15.
Међусобни односи чланова ФСН и њихови односи са ФСН уређени су овим
Статутом и правилницима фудбалске организације.
УСЛОВИ ЗА ЧЛАНСТВО У ОРГАНИМА - ТЕЛИМА
Члан 16.
1. Да би неко лице постало кандидат за статутарни орган или тело ФСН, мора
испуњавати следеће кумулативне услове:
А) да је пословно способно лице које је напунило 18 година а да нема више од 70
година
б) да је држављанин Републике Србије
г) да је активан у фудбалској организацији и да је њен члан
д) да није суспендован или искључен из ФСС, ФСРИС или из једног од његових
чланова
ђ) да није осуђиван 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 ФСН, ФСРИС и ФСС, са даном утврђења.
3. Извршни одбор ФСН 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:
а) да се придржава и поштује статуте, правилнике и одлуке ФСН, ФСРИС и ФСС,
УЕФА и ФИФА;
б) да поштује Правила игре које издаје ИФАБ и Правила игре футсала и фудбала на
песку, као и етички кодекс ФИФА и ФСС;
в) да ради у интересу ФСН, ФСРИС и ФСС и да се уздржава од доношења било које
одлуке у случају где се појави или где се може појавити конфликт интереса;

г) да поштује принципе лојалности, интегритета и спортског понашања у духу ферплеја;
д) да избегава сваку дискриминацију на политичкој, етничкој, полној, религијској,
расној, језичкој или било којој другој основи;
ђ) да у потпуности поштује услове за обављање функција у органима или телима
којима припада;
е) да признаје искључиву надлежност спортског арбитражног суда (ЦАС) у Лозани за
међународне спорове без обраћања грађанским судовима.
Ж) да ће признати надлежност Арбитражног суда ФСС за спорове на националном
нивоу.
Члан органа или тела ФСН нема право гласа на седници органа ФСН када се одлучује о
покретању спора или одустајању од спора против њега одобравању послова између
њега и ФСН-сукоб интереса односно постојања личног интереса при одлучивању и
његовој одговорности или разрешењу.
ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ
Члан 17.
Фудбалски клуб је правно лице које учествује у фудбалском такмичењу у
оквиру надлежних фудбалских савеза.
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 одредаба овог Статута сматра се клуб чија се
сениорска селекција или најмање две селекције млађих категорија, од којих једна
мора бити омладинска, такмичи у редовном такмичењу. Селекцијама млађих
категорија у смислу овог става сматрају се: омладинци, кадети и пионири.
3. Уколико клуб не испуњава услове из претходног става, клуб привремено губи
статутарна права, до поновног испуњења тражених услова.
Члан 18.
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.
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 19.
Прописима ФС Србије уређује се регистрација и статус клуба, фудбалера, тренера,
судија и других стручњака у фудбалским организацијама.
Клубови и друге организације уписују се у надлежни регистар у складу са одредбама
Закона о спорту.
Члан 20.
Клуб може да постане Члан ФСН ако поднесе захтев у писаној форми који
садржи следеће одлуке:

а) Одлуку одговарајућег органа клуба да се учлани у ФСН
Изјава да ће се придржавати Статута, Правилника, директива и одлука ФСН
Да ће се придржавати важећих правила игре како за велики, тако и мали фудбал,
а које је донео ФСС
Да ће признати Спортске арбитражни суд
Да је регистрован над надлежног државног органа
б) Приложити копију важећег Статута клуба
ц) Копију решења о регистрацији у складу са Законом о спорту
д) Документ о следећем информацијама о подносиоцу
-организација клуба (тела, адресе, седиште)
-списак чланова
-списак овлашћених лица (функције и адресе)
-копију оснивачког акта са оснивачке Скупштине
е)Уплати годишњу чланарину у висини одређеној одлуком ИО ФСН Одлуку о
пријему клуба у ФСН доноси Извршни одбор истог.
Извршни одбор ФСН може донети одлуку о привременом пријему у чланство
ФСН клуба који не испуњава све услове из става „е“ овог члана, стим да ће му
оставити рок од 60 дана да испуни прописане услове. Клубу, који ни у
остављеном року не испуни прописане услове, престаје чланство у ФСН
истеком последњег дана остављеног рока.
Члан 21.
СТРУЧНО-СТРУКОВНЕ ФУДБАЛСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Облик окупљања фудбалских тренера, судија и других стручњака, фудбалера и
клубова, ради остваривања посебних интереса,одређених Статутима Стручноструковних организација, а у складу са Статутом и другим прописима ФСН.
Стручно-струковне фудбалске организације тренера и судија и здравствених
радника остварују задатке ФСН:
- Доносе и остварују програме стручног рада;
- Доносе и остварују програме образовања и усавршавања стручњака;
- Спроводе активности на омасовљењу стручног кадра;
- Изграђују ставове и дају мишљење и предлоге по питањима из рада ФСН;
- Врше избор органа својих удружења, дају предлоге за напредовање у струци и
предлажу кандидате из својих редова у органе и комисије ФСН, ФСРИС и ФСС.
- Сваки Члан организације мора бити регистрован код припадајуће организације
у складу са одговарајућим Правилником о регистрацији.
- воде евиденцију чланова у регистру, која ће се редовно ажурирати
- обавезни су да оформе књигу одлука у којој ће се уписивати све одлуке донете
од стране органа Стручно-струковне организације.
Члан 22.
Стручно-струковне организације фудбалских тренера и судија у остваривању
својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад,
доносе и реализују програме кроз своје Правилнике и планове, који не могу да буду у
супротности са Статутом ФСН.
Стручно-струковне организације немају статус правног лица.
Члан 23.
Права и обавезе чланова ФСН су да:
1) У оквиру ФСН покрећу и разматрају сва питања из делатности ФСН у циљу
унапређења фудбалског спорта у Нишу.
2) Непосредно или преко својих представника у ФСН и облицима организовања и
рада у Савезу, дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих

одлука. Да траже интервенцију ФСН код надлежних спортских, градских, регионалних
и државних институција ради заштите интереса фудбалског спорта у Нишу.
3) Иницирају, предлажу и користе стручну и другу помоћ и услуге које врши
ФСН у оквиру своје делатности.
4) Бирају своје представнике у органима и облицима организовања ФСН.
5) Пружају све информације и податке ФСН које он од њих тражи.
6) Уредно плаћају чланарину и друге обавезе према ФСН.
7) Поштују и негују спортски морал и фер плеј, међусобно сарађују реди
остваривања постављених циљева.
8) Учествују у активностима ФСН, остварују увид у рад ФСН и његових органа.
9) Учествују у утврђивању плана и програма ФСН.
10) Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима ФСН.
11) Да воде евиденцију чланова у регистру, која ће се редовно ажурирати
12) Обавезни су да оформе књигу одлука у којој ће се уписавати све одлуке
донете од стране органа савеза.
Члан 24.
У циљу остваривања одређених интереса, у оквиру ФСН могу се оснивати
Удружења фудбалера и спортских радника.
Члан 25.
Фудбалске екипе, школа, виших школа, факултета и Универзитета, које се такмиче стално или повремено, су чланови ФСН преко спортске организације Универзитета
у Нишу и Савеза за школски и рекреативни спорт.
Базични фудбал представља сваки фудбал који није професионални и није врхунски, без обзира на врсту фудбалске игре, димензије игралишта, ниво способности, пол,
узраст играча, расну, верску и националну припадност.
Базични фудбал се бави активностима у области дечијег, омладинског, аматерског
и женског фудбала, фудбала за ветеране, особе са посебним потребама и друго. Његова
основна премиса је масовност.
ФСН реализује програм базичног фудбала преко школске спортске асоцијације,
Дечије асоцијације фудбала и својим програмом за најмлађе (лига петлића и цицибан
лига).
Члан 26.
Да би клуб постао члан ФСН и ФСС потребно је да испуњава услове предвиђене
Статутом ФСН и ФСС, а нарочито:
-Да поднесе надлежном савезу молбу за пријем у чланство у којој се обавезује да
ће радити у складу са статутима и другим општим актима ФСС, територијалних савеза
и ФСН;
- Да поднесе уверење – решење да је регистрован код надлежног државног органа;
- Да поднесе записник са оснивачке скупштине са списком чланова скупштине;
- Достави оверену копију Статут клуба, усаглашеним са Статутом ФСН.
- Да да изјаву да у целини прихвата Статут и друга акта ФСН;
- Уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Извршног одбора ФСН.
Одлуку о пријему клуба у чланство ФСН доноси Извршни одбор (у даљем тексту
ИО).
-Да региструје најмање 25 играча, односно 15 играчица уколико је женски
фудбалски клуб или 10 играча уколико је реч у клубу малог фудбала.
- Има најмање једног тренера који испуњава прописане услове за бављење
стручним радом и има лиценцу издату од надлежног органа,односно организације;
ИО може донети одлуку о привременом пријему у чланство ФСН клуба који не
испуњава све услове из става 1. овог члана, с тим да ће му оставити рок од 60 дана да
испуни прописане услове. Клубу који ни у остављеном року не испуни прописане
услове престаје чланство у ФСН истеком последњег дана остављеног рока.

Члан 27.
У ФСН се по захтеву могу учланити и организације за обављање спортске
делатности, професионална и стручна удружења, савези и друге организације које
својом активношћу и делатношћу унапређују рад ФСН, односно његових чланова.
Одлуку о њиховом пријему у чланство доноси ИО ФСН.
Члан 28.
Својство члана ФСН престаје:
- Престанком рада члана;
- На писмени захтев члана;
- Одлуком надлежног органа ФСН;
Престанак рада члана ФСН се утврђује на основу одлуке надлежног органа
којом је Члан брисан из одговарајућег регистра.
Члан 29.
ИО доноси одлуку о престанку својства члана ФСН када се утврди да Члан више
не испуњава услове предвиђене Статутом.
На одлуку ИО о престанку својства члана ФСН,Члан може поднети жалбу Скупштини ФСН. Одлука Скупштине по жалби је коначна.
Чланови који су изгубили чланство у ФСН исто могу повратити измиривањем
својих обавеза, о чему одлучује ИО.
Члан 30.
Ако Члан ФСН својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза
нарушава углед и интересе ФСН, ИО ће му указати на уочене недостатке и наложити
предузимање одређених мера, укључујући и разрешење појединих органа и носиоца
функција.
Ако и поред упозорења Члан ФСН не отклони недостатке, ИО може донети
одлуку о његовом искључењу из Савеза.
Члан 31.
Члан ФСН одговоран је за своје обавезе и дужничко-повереничке односе који су
створени пре његовог искључења из Савеза.
Престанком својства члана ФСН престају и мандати представника члана у
органима и радним телима ФСН, ФСРИС и ФСС.
Престанком својства члана престаје и његово право да организује такмичење
под покровитељством ФСН.
Чланови клуба коме је престало својство члана у ФСН могу се учланити,
односно склопити Уговор, са другим клубом чланом ФСН, на начин и под условима
утврђеним Правилником о регистрацији и преласку из клуба у клуб.
Члан 32.
Спортисти су чланови ФСН преко својих клубова Спортиста може да се бави
фудбалским спортом аматерски или професионало. Професионални фудбалер је лице
које се бави фудбалским спортом у виду професије.
Члан 33.
Клуб и спортиста, у складу са законом и фудбалским прописима, закључују
уговор којим регулишу међусобна права и обавезе.
Професионални спортиста заснива с клубом радни однос у складу са законом.

Члан 34.
Клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно и комфорно бављење спортом, спортске стручњаке за вођење стручног рада,
планирање и евиденцију података и вођење базичне евиденције.
Члан 35.
Актом ФСС утврђују се услови преласка фудбалера из једног клуба у други.
IV ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 36.
ФСН је организатор фудбалских такмичења и осталих фудбалских представа, на
територији ФСН за сениоре, све узрасте млађих категорија, футсала и женског
фудбала, лиге ветерана, школског фудбала и др.
Члан 37.
Клубови који нису чланови ФСН могу учествовати на такмичењима у организацији ФСН на основу одлуке ИО ФСН.
ФСН утврђује правила и услове за организовање фудбалског такмичења на
територији Града Ниша и учешћа на њима.
Члан 38.
Организатор утакмице – клуб домаћин је дужан да осигура његово несметано и
безбедно одржавање, предузме мере прописане законом и правилима ФСН, ФС РИС и
ФСС, како у погледу објеката, простора, опреме, тако и стручних радника и радника
задужених за ред и несметан ток утакмице.
Члан 39.
ФСН активно учествује у организацији школских фудбалских такмичења на
својој територији.
IV УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 40.
ФСН управљају његови чланови преко својих представника у органима ФСН.
Органи ФСН су:
- Скупштина;
- Извршни одбор;
- Секретаријат;
- Надзорни одбор;
- Председник ФСН;
- Генерални секретар ФСН;
- Правна тела
- Потпредседник

СКУПШТИНА
Члан 41.
Скупштина је највиши орган ФСН која се конституише на принципу заступљености
чланова ФСН.
Скупштина се може сазвати као редовна или ванредна.
Рад Скупштине уређује се Пословником о раду који усваја Скупштина на
почетку заседања.
Редовна седница Скупштине, по правилу, сазива се једанпут годишње.
Седницама обе Скупштине председава Председник. У скучају да је он одсутан
Скупштинама председава потпредседник.
Члан 42.
Начин избора и опозива представника у органима ФСН утврђује се овим
Статутом.
Члан 43.
За Скупштину ФСН представнике дају:
-

Клубови Супер лиге
......... 2
Клубови Прве лиге
......... 2
Клубови Српске лиге
........ 2
Клубови зонске лиге
......... 2
Клубови Прве нишке лиге
......... 2
Клубови Друге нишке лиге
......... 1
Клубови футсала
......... 2
Клубови женског фудбала
.......... 1
Стручно-струковна организација тренера
.......... 2
Стручно-струковна организација судија
......... 2
Радна заједница
........... 1
Спортски радници, заслужни фудбалски спортисти и фудбалски ветерани...4

1. Статус клуба из претходног става овог члана одређује се према лиги у којој се клуб
такмичи у време одржавања седнице Скупштине.
2. Делегате стручно-струковних организација из става 2 овог члана, одређују
извршни одбори тих организација.
3. Делегате футсала и женског фудбала из става 2 овог члана, одређују надлежне комисије ФСН из тих области.
4. Делегата радне заједнице ФСН из става 2 овог члана бирају сва лица радно
ангажована по било ком основу у ФСН, већином гласова тих лица на збору који
сазива решењем Председник ФСН, док делегате фудбалских ветерана, заслужних
фудбалских спортиста и спортских радника из става 2 овог члана бира ИО ФСН,
на предлог Председника ФСН, својом посебном одлуком.
5. Делегате клубова са територије ФСН који се такмиче у Супер лиги Србије и
клубова са територије ФСН који се такмиче у Првој лиги «Србија» бирају
овлашћени представници тих клубова, на посебним-одвојеним зборовима клубова,
које заказује и којима председава технички секретар ФСН.
6. Делегате Српске лиге-Исток и Зонске лиге ФС РИС бирају овлашћени
представници свих клубова ових лига на посебним-одвојеним зборовима клубова
ових лига, које заказује и којима председава технички секретар ФСН.
7. Делегате Прве и Друге нишке лиге бирају овлашћени представници клубова на
посебним-одвојеним Конференцијама клубова ових лига.
Извршни одбор ФСН утврђује да ли је избор чланова Скупштине из става 2 овог члана
извршен у складу са одредбама Статута ФСН и непосредно након пријема одлука

надлежних органа из тачака 2,3,4,5 и 6 овог члана којима су одређени делегати, доноси
одлуку о верификацији мандата представника у Скупштини ФСН.
На Скупштину се поред делегата позивају и следећа лица:
a) почани председник и почасни чланови ФСН
б) Извршни одбор ФСН
в) председавајући статутарних органа и тела
г) остали гости које позове Извршни одбор
Делегатима у Скупштини ФСН који су изабрани у складу са одредбама из члана 43.
овог Статута, мандат траје 4 године, који покрива исти мандатни период као и онај за
органе/тела ФСН.
Избором за члана Скупштине ФСН, делегат стиче имунитет од опозива, од стране
члана ФСН који га је предложио за делегата и не може бити замењен, осим у случају
укидања имунитета у складу са одредбама овог Статута.
О укидању имунитета делегату Скупштине ФСН одлучује Скупштина ФСН на предлог
председника ФСН. У случају укидања имунитета делегата, онај члан ФСН који је
предложио делегата, предлаже новог делегата, до истека мандатног периода.
Мандат делегата престаје смрћу делегата, истеком периода на који је делегат изабран
или његовом неопозивом писаном оставком која се подноси председнику ФСН.
Сваку замену делегата до које је дошло престанком мандата делегата на основу
правила из претходног става овог члана Статута, треба да изврши исти извршни орган
и то за преостали део мандата. Замена делегата мора се извршити најкасније 7 дана пре
одржавања заказане седнице Скупштине, о чему се писаним путем обавезно
обавештава Стручна служба ФСН.
Чланови морају да обавесте стручну службу и дају најновије информације о својим
делегатима (укључујући адресу и бројеве телефона).
Делегати морају доставити уредно потписано овлашћење одговарајућег члана да би
били примљени у Скупштину.
Члан 44.

-

Скупштина обавља следеће послове и задатке:
Доноси Статут ФСН и друга општа акта Скупштине;
Утврђује програм развоја и унапређења фудбалског спорта на територији ФСН;
Доноси Пословник о раду Скупштине и њених органа;
Одлучује о промени система сталних такмичења са територије ФСН;
Утврђује основе организације стручних удружења, тренера, судија и других
стручњака у фудбалу;
Разматра извештаје о раду ИО и Наџорног одбора;
Усваја финансијске извештаје и финансијски план за наредну годину;
Даје смернице и упутства за рад органа ФСН;
Бира лица овлашћена за заступање ФСН;
Бира лице овлашено за подношење пријаве за упис у регистар;
Одлучује о иницијативама за измене у Статуту ФСН;
Даје мишљење и предлоге за измену и допуну Статута ФСРИС и ФСС;
Даје предлоге за оснивање нових територијалних фудбалских организација;
Бира и разрешава председника ФСН, Извршни одбор и Надзорни одбор ФСН;
Врши и друге послове и задатке предвиђене Статутом и другим општим актим
ФСН. Скупштина може због значаја, хитности и рационалности пренети
одређена овлашћења на ИО.

Члан 45.
Редовну скупштину сазива председник ФСН или Извршни одбор.
За Изборну Скупштину кандидати за председника ФСН, као и остале статутарне органе
у ФСН морају се предложити најкасније 10 дана пре седнице Скупштине. Кандидата за
председника ФСН и остале статутарне органе, могу предложити Извршном одбору
ФСН, стручно-струковне организације (судије, тренери) или 5 предложених кандидата
за делегате који чине структуру скупштине ФСН (члан 43 Статута), као и актуелни ИО
ФСН.
Генерални секретар шаље коначни предлог дневног реда и сва одговарајућа документа
делегатима и позваним лицима најкасније 8 дана пре Скупштине.
Избори се врше по правилу јавним гласањем а Скупштина може одлучити да се
избори врше и тајним гласањем.
Избори за Извршни одбор морају бити слободни и врше се на следећи начин:
А) Скупштина прво бира председника ФСН
Б) Скупштина затим бира остале чланове Извршног одбора, на предлог
председника ФСН.
Остали избори за статутарне органе ФСН врше се на заједничкој листи за свако
појединачно тело.
Да би били изабрани у првом гласању кандидати морају имати најмање апсолутну
већину (50%+1) од присутних делегата.
Уколико нико не оствари потребну већину обавиће се друго гласање, у којем ће
кандидати које подржи проста већина (тј. већина гласова) бити изабрани. У случају
нерешеног резултата у другом гласању обавиће се треће гласање, у којем ће
кандидат који буде имао просту већину бити изабран.
У случају нерешеног резултата у трећем гласању, заказаће се нова седница
Скупштине.
Члан 46.
ИО може сазвати ванредну скупштину у било које време, а обавезно уколико то
затражи: 1/3 делегата Скупштине у писаној форми са аргументованим разлозима,
одговарајућом документацијом и прецизно утврђеним дневним редом.
Када ИО сазива ванредну скупштину он утврђује дневни ред.
Дневни ред и остала релевантна документа морају бити послата делегатима
ванредне Скупштине ФСН , најмање 7 (седам) дана пре датума одржавања Скупштине.
Дневни ред ванредне Скупштине не може се мењати током седнице.
Седнице су јавне, на њима се води записник, односно стенограм.
ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 47.
Извршни одбор ФСН је извршни орган и орган руковођења у ФСН и има 9 (девет)
чланова, односно чине га Председник и 8 чланова.
Председник ФСН је уједно и председник Извршног одбора.
Скупштина бира 3 члана ИО на предлог Председника ФСН, а 5 чланова ИО именује и
разрешава Председник ФСН, без сагласности Скупштине ФСН.
Извршни одбор, на предлог председника, бира потпредседника, из редова
чланова Скупштине и ИО ФСН.
Чланови Извршног одбора се бирају на мандатни период од 4 (четири) године и
могу бити поново бирани.
На предлог председника Извршни одбор ће донети одлуку о замени чланова
Извршног одбора које бира Скупштина за преостали део мандата, с тим што ће
промена бити верификована на првој наредној седници Скупштине.

Члан 48.
1. Седнице сазива председник или, у његовом одсуству потпредседник, најкасније
осам дана пред њихово одржавање, Ако најмање 1/3 чланова Извршног одбора тражи
седницу, председник, потпредседник је мора сазвати у року од 15 дана.
2. Извршни одбор своје послове и задатке обавља на седницама које се одржавају по
потреби. Председник саставља дневни ред седнице. Сваки члан Извршног одбора има
право да предлаже тачке за укључивање у дневни ред.
3. Генерални секретар учествује у раду седница Извршног одбора без права
одлучивања.
4. Седницама Извршног одбора председава председник, а у његовом одсуству
потпредседник ФСН.
5. Седнице Извршног одбора нису јавне. Извршни одбор може позвати заинтересовану
страну да присуствује седници. Заинтересована страна неће имати право гласа и може
изразити своје мишљење само уз дозволу Извршног одбора.
6. Седницу Извршног одбора може изузетно организовати и сазвати председник савеза
и путем поште, телефоном или другим средствима електронских комуникација (е-мејл,
факс...).
7. Седнице Извршног одбора и Секретаријата се могу одржати и донети ослуке 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 ФСРИС.
8. Извршни одбор доноси одлуке уколико више од половине његових чланова
присуствује сазваној седници. Уколико нема кворума, седница ће се аутоматски
одржати следећег дана на истом месту, у исто време и са истим дневним редом.
9. Све одлуке се доносе уколико их подржи проста већина присутних чланова.
10. У случају нерешеног исхода гласања, председавајући има право одлучујућег гласа.
11. Одлуке се доносе дизањем руке, ако чланови Одбора не одлуче другачије.
Члан 49.
1. Извршни одбор има овлашћења да доноси одлуке о свим питањима која не спадају
у правну или статутарну надлежност Скупштине или другог органа ФСН.
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 ФСН 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 ФСН за текући мандат;
- усваја систем такмичења и календар такмичења који су у складу са календаром
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 ФСН 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;
- 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,
- усваја организацију Стручне службе као и њене организационе правилнике на
предлог генералног секретара;
- одређује облик и садржај јавних ознака ФСН
- утврђује ценовник и таксе за услуге које пружа ФСН и његова Стручна служба;
- одлучује о сарадњи са осталим спортским организацијама и одређује представнике
за органе 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 ФСН;
- управља имовином ФСН;
- доноси одлуке о промени намене објекта или дела објекта којим ФСН располаже,
- обавља и остале дужности за које га овласти Скупштина или овај Статут
- верификује мандате представника у Скупшзини ФСН
3. Извршни одбор одлучује и о свим осталим питањима која не спадају у надлежност
неког статутарног органа ФСН.
-

СЕКРЕТАРИЈАТ
Члан 50.
Чине га председник и 2 (два) члана Извршног одбора које бира Извршни одбор,
на предлог председника.
У раду Секретаријата учествује генерални секретар, али без права гласа.
Секретаријат одлучује између две седнице Извршног одбора о питањима која
спадају у надлежност истог, а која захтевају хитно одлучивање.
Секретаријат може одлучивати ако је присутна већина чланова, а одсутни
чланови се по појединим или свим питањама са дневног реда, могу изјаснити писмом,
факсом или телефоном, и мејлом, видео линком, вибером и осталим погодним
средствима комуникације.
Одлуке се доносе простом већином присутних чланова. У случају нерешеног
гласања председник има право одлучујућег гласа.
Одлуке Секретаријата имају снагу одлука Извршног одбора с тим што се на
првој наредној седници ИО верификују.
КОМИСИЈЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Члан 51.
У циљу обављања одређених послова из делокруга рада ФСН и остваривања
задатака из своје надлежности, ИО образује комисије и друга тела.
Комисије имају три до пет чланова. Комисије доносе Правилнике о свом раду
који верификује ИО. Рад комисија се одвија на састанцима,самостално, а одлуке
доносе већином гласова од потребног кворума. Комисије имају свог председника.

ФСН може да има, као сталне или повремене, следеће комисије:
Стручни савет;
Комисије за такмичење;
Дисциплинске комисије;
Комисија за регистрацију;
Комисија за здравствену заштиту;
Комисија за информисање и документацију;
Комисија за стадионе и игралишта;
Комисија за жалбе;
Комисија за фудбал у школама;
Комисија за мали фудбал;
Комисија за женски фудбал;
Комисија за правна питања;
Ради рационалног и ефикасног рада, ИО поједине послове из надлежности
такмичарских и дисциплинских комисија, може поверити појединцу, односно да
именује комесаре или директоре лига.
Председнике и чланове комисија бира ИО из редова представника клубова,
удружења клубова и из редова истакнутих спортских радника са подручја ФСН.
Једно исто лице не може бити Члан у више од две комисије, а председник само у
једној комисији. Рад и одлуке комисија не могу бити у супротности са Статутом ФСН.
За свој рад комисије су одговорне ИО.
-

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
Члан 52.
Дисциплинска комисија ради у складу са Дисциплинским правилником ФСС.
- Дисциплинске мере:
1. У случају неспортског понашања, кршења Статута, правилника или
одлука ФСН, Комисија има овлашћења да примењује дисциплинске мере и одлуке у
складу са овим Статутом и Дисциплинским правилницима.
2. Могуће је применити више од једне дисциплинске мере заједно са
више од једном одлуком, по питању одређеног предмета.
- Дисциплинске мере против чланова и клубова:
1. Против чланова, клубова или других правних лица могу се спровести
следеће дисциплинске мере:
- Опомена;
- Казна;
- Поништење резултата утакмице;
- Одлука да се утакмица поново одигра;
- Одузимање бодова;
- Регистровање уткмице због изостанка;
- Одузимање награде;
- Забрана трансфера;
- Одигравање утакмице без присуства публике;
- Одлука о суспензији терена(стадиона);
- Одлука да се утакмица одигра на другом стадиону-игралишту;
Дисквалификација из текућег такмичења и/или искључење из
будућег такмичења;
- И друге мере утврђене Дисциплинским правилником ФСС.
-

Дисциплинске мере против појединаца;
Могу се донети следеће дисциплинске мере против појединаца:
- Опомена;
- Казна;

- Суспензија за одређени број утакмица на одређено или неодређено
време;
- Суспензија вршења функције на одређено или неодређено време.
Дисциплинска комисија се састоји од пет чланова.
Доноси одлуке у саставу од најмање три члана.
Даље се примењује Дисциплински правилник ФСС.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 53.
Ради остваривања законитости у раду органа и тела ФСН,образује се Надзорни
одбор (у даљем тексту НО).
Надзорни одбор броји три члана, који не смеју да буду чланови Скупштине
ФСН.
Председника и чланове НО бира Скупштина.
Мандат чланова траје четири године.
Надзорни одбор има право и обавезу да врши контролу:
- спровођења закона у пословању и задацима ФСН,спровођења општих аката
и одлука органа, тела и Скупштине, као и остваривања права, обавеза и
одговорности чланова ФСН
- начин коришћења новчаних средстава којима располаже ФСН,извршавање
одлука, закључака и препорука органа ФСН.
О нађеном стању и свом раду НО је обавезан да у писаној форми обавештава
органе и тела ФСН,као и да налаже предузимање одређених радњи како би се, евентуалне, неправилности отклониле.
Органи ФСН су дужни да се изјасне по извештају НО.
ПРЕДСЕДНИК ФСН
Члан 56.
Председник правно представља ФСН.
Његове основне одговорности су:
Да сазива и председава Скупштином, ИО, као и Секрераријатом;
Да спроводи одлуке које доносе Скупштина, ИО и Секретаријат;
Да надгледа извршавање програма које одобрава ИО;
Да надзире рад генералног секретара и Стручне службе;
Да одговара за односе између ФСН и његових чланова и осталих организација;
Да представља ФСН на свим нивоима;
Да представља ФСН на интернационалном нивоу,
Да именује и разрешава 5 чланова ИО ФСН
Председник правно представља ФСН и има право потписа за ФСН или
самостално или заједно са генералним секретаром или другим,овлашћеним,чланом ИО.
Уколико је председник одсутан, или спречен у вршењу своје функције, мења га
потпредседник, на основу овлашћења добијеног од председника.
Председник се бира из редова истакнутих спортских радника на мандат од
четири године, с правом реизбора.
Председник за свој рад одговара Скупштини.
ПОТПРЕДСЕДНИК
Члан 57.
ФСН има једног потпредседника кога, на предлог председника, бира ИО.
Потпредседник замењује председника ФСН у свим правима и обавезама за
време његове спречености да обавља функцију или дужег одсуства. Овлашћење, у
овом смислу, председник издаје у писаној форми.

Потпредседник се бира из редова истакнутих спортских радника на мандат од
четири године са правом реизбора. Потпредседника бира Извршни одбор ФСН.
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 58.
Генерални секретар је пословодни орган (директор) ФСН и руководилац
Стручне службе.
Генерални секретар се именује из редова истакнутих спортских радника.
На предлог председника ФСН, ИО именује генералног секретара.
За генералног секретара може да буде именовано лице које:
Има завршену, најмање, вишу стручну спрему;
Најмање три године радног искуства;
Поседује, најмање, пасивно знање једног од светских језика;
Има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова;
Има искуство у организацији и функционисању фудбалске игре;
Познаје актуелне проблеме развоја спорта на територији Ниша.
Генерални секретар обавља следеће послове и задатке:
Руководи пословима у ФСН;
Организује и усклађује процес рада у ФСН;
Обавља послове које на њега пренесе председник ФСН;
Предлаже пословну политику и начин њеног реализовања;
Извршава одлуке Скупштине и ИО;
Припрема седнице органа ФСН и извршава њихове одлуке;
Припрема, по прикупљеном материјалу,предлог Плана рада ФСН и све одлуке
потребне за његово извршење;
Руководи радом Стручне службе;
Има права, овлашћења и одговорности пословодног органа организације у
складу са законом и другим прописима којима се уређују радни односи
Предлаже ИО Правилник о организацији ФСН и Правилник о систематизацији
радних места и задатака у служби ФСН;
Наредбодавац је за извршење финансијског плана;
Одобрава службена путовања у земљи и издаје решења за службено путовање у
иностранство;
Обавља и друге задатке у складу са са Статутом и другим општим актима.
Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга да пренесе на
друга руководећа лица.
Генерални секретар се иманује на период од четири године, с правом реизбора.
За свој рад је одговоран ИО и председнику ФСН. Генералног секретара бира
Извршни одбор ФСН.
Члан 59.
ФСН за оперативне и текуће послове има једно лице у сталном радном односу у
својству техничког секретара. По потреби, а на предлог генералног секретара, ФСН
може привремено ангажовати и друга лица. За свој рад сви упошљеници су одговорни
генералном секретару и председнику ФСН.
Члан 60.
У циљу обезбеђивања јавности у раду и обавештавања чланица о свим
значајним питањима остваривања циљева и задатака, ФСН о свом раду обавештава
чланове и друге заинтересоване, преко:
- Сајта;
- Службеног билтена ФСН;
- Средстава јавног информисања;
- Директном комуникацијом
- Путем друштвених мрежа и др.

Ставове и информације ФСН могу да износе и заступају их само изабрани
функционери и лица која су за то добила овлашћења.
ФУДБАЛСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ГРАДА НИША
Члан 61.
Фудбалска репрезентација Ниша репрезентује фудбалски спорт града у земљи и
иностранству како у мушким тако и женским селекцијама. Задатак свих организација
ФСН је пружање помоћи у састављању и припремању свих фудбалских селекција
Ниша.
Опрема фудбалске репрезентације Ниша је:
Плава мајица са амблемом ФСН;
Беле гаћице;
Плаве доколенице(штуцне).
Обавеза је свих играча како професионалаца тако и аматера, врхунских
спортиста и њихових стручњака да се одазову позиву за наступ у репрезентацији.
ФСН се обавезује да ће календар одигравања репрезентативних утакмица
ускладити са календаром такмичења клубова.
Неодазивање позиву за учешће у репрезентативним селекцијама представља
озбиљан прекршај и подлеже дисциплинској одговорности у складу са чл.51. овог
Статута.
Ознаке и симболе фудбалске репрезентације Ниша спортисти могу носити само
на такмичењима на којима репрезентују Град.
ФСН, у оквиру сарадње, може организовати посете својих представника другим
организацијама и савезима како у земљи тако и у иностранству и обрнуто.
ФСН своја права у међународним фудбалским савезима и институцијама
остварује преко ФСС.
ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 62.
Сви чланови ФСН могу бити добитници награда и признања за свој допринос у
извршавању зацртаних задатака и развој фудбалске игре на територији ФСН и шире.
Правилником о признањима и наградама које доноси ИО ближе су дефинисани
услови за доделу истих.
ФСН даје предлоге за награде и признања ФСРИС и ФСС.
ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА ФСН
Члан 63.
ФСН се финансира прикупљеним средствима од пружених услуга својим
чланицама, прихода сопствених предузећа, спонзорских уговора, прилога донатора и
спонзора,буџета града,средстава добијених од ФСРИС и ФСС, давањем у закуп
простора, реклама и др.
ИО сваке године доноси финансијски план за наредну годину и усваја извештај
о утрошку средстава за претходну ( тзв.Завршни рачун ).
Финансијским планом предвиђају се средства за финансирање одређених
програма ФСН и средства за финансирање рада Стручне службе.
Одлуком о усвајању финансијског плана,из става 2.овог члана,утврђују се и
одређују намене и начин коришћења средстава.
Финансијски план се по правилу доноси најкасније почетком наредне године.
Члан 64.
Вишак прихода над расходима, који се оствари у пословању и утврди завршним
рачуном, распоређује се посебном одлуком ИО.

Вишак расхода над приходима покрива се из фондова и смањењем трошкова.
Члан 65.
За финансирање фудбалског спорта и стварење бољих услова и стандарда за рад
клубова и селекција, одређених задатака и циљева, могу се у оквиру Савеза образовати
заједничка средства и утврдити начин и услови коришћења тих средстава.
Одлуком ИО, ФСН може да улази у кредитне аранжмане самостално или по
принципу удруживања, у складу са ставом 1. овог члана.
ФСН може стицати приходе и од обављања појединих делатности:
информисање, издаваштво, угоститељство, туризам, организација разних врста
промоција, обучавања итд, када је то, законом који регулише ту област, допуштено.
Члан 66.
Висину, рокове и начин плаћања чланарине и такси утврђује ИО. Он такође
утврђује клубове, категорије и узрасте који могу бити делимично или потпуно
ослобођени плаћања чланарина и такси.
Члан 67.
За финансирање посебних активности из Програма рада Савеза, заинтересовани
чланови могу да удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом.
Располагање овим средствима врши се сагласно одлуци удружиоца и
одговарајућег општег акта ФСН.
Члан 68.
Непокретна имовина ФСН не може се задужити нити отуђити без предходног
одобрења Скупштине .
Сва имовина Савеза мора бити евидентирана у складу са постојећим законским
прописима и осигурана код једне од осигуравајућих установа.
Члан 69.
Средства ФСН се користе на начин утврђен законом и Статутом поштујући
утврђени финансијски план.
СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 70.
За обављање стручних,административних и помоћних послова ФСН има Стручну
службу и комисије.
ИО на предлог Генералног секретара доноси акт којим се уређује састав и рад
Стручне службе.
Обављање одређених послова може се поверити одговарајућим стручним
институцијама и организацијама.Генерални секретар руководи радом Стручне службе
и комисија.
Средства за рад Стручне службе и комисија обезбеђује ФСН.
Члан 71.
Стручна служба ФСН обавља нарочито послове на спровођењу Статута, одлука,
закључака и других аката и задатака проистеклих из рада органа, тела и комисија
ФСН. Обављају свакодневне послове везане за правилнике о организацији такмичења
и фудбалске игре. Припремају анализе, извештаје, информације, билтене, нацрте
општих и других аката и друге послове које им наложи ИО, председник и генерални
секретар.

У свом раду Стручна служба ФСН сарађује са Стручним службама ФСРИС и
ФСС.
Члан 72.
Радници Стручне службе у складу са пословима које обављају, имају право на
одговарајућу зараду као и друга примања предвиђена Законом о раду, као и друга
права и обавезе по основу рада.
Члан 73.
Правилником о систематизацији радних места, утврђује се јединствени назив за
радна места у Стручној служби, опис послова, број извршиоца, као и одговарајући
степен стручне спреме у зависности од радног места, као и други услови за успешно
обављање поверених задатака.
ФСН може за повремене послове ангажовати лица која тај посао могу успешно
да обављају, а на начин како је то законом предвиђено, а на основу Одлуке ИО ФСН.
ФСН може примати приправнике са одређеном квалификацијом на
приправнички стаж, са квалификацијом која је у складу са потребама истог, а на основу Одлуке ИО ФСН.
ОПШТА АКТА ФСН
Члан 74.
Општа акта ФСН су: Статут, правилници, пословници и одлуке којима се на
општи начин уређују одређена питања.
Иницијативу за доношење, измену и допуну општих аката могу дати: Надзорни
одбор, Скупштина, ИО, председник, генерални секретар и чланови ФСН.
О иницијативи из предходног става изјашњава се ИО у року од 30 дана од дана
подношења иницијативе. Уколико се иницијатива прихвати ИО покреће рад на
утврђивању нацрта Статута, односно, Нацрт измена и допуна Статута и других општих
аката за које је иницијатива покренута.
ИО организује јавну расправу тако што свим чланицама ставља на увид текст
нацрта и даје рок од 30 дана за достављање својих предлога нацрта Статута.
Истеком 30 дана јавне расправе ИО утврђује текст предлога Статута и доставља
га Скупштини на усвајање.
Члан 75.
Статут и општа акта ступају на снагу осмог дана од усвајања, односно
објављивања, осим ако је одлуком о њиховом доношењу одређен други рок.
Члан 76.
Општа акта чланова ФСН не могу бити у коализији са општим актима ФСН. У
случају неусаглашености појединих одредби, примењују се акта ФСН.
У случају неусаглашености општег акта ФСН и овог Статута, примењиваће се
Статут ФСН.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци, морају бити
усклађени са општим актима ФСН.
ЕВИДЕНЦИЈА И ПЛАНОВИ
Члан 77.
У ФСН се води евиденција чланова,спортских клубова и фудбалера, објеката,
врхунских спортиста, спортских стручњака, судија, спортских радника, спортских
резултата у складу са Законом о спорту.

Члан 78.
ФСН је дужан да се упише у матичну евиденцију коју води министарство
надлежно за послове спорта и да се у случају престанка рада из исте одјави.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 79.
При ФСН се може образовати стална арбитража као независни орган,
самосталан у одлучивању.
Стална арбитража решава спорове између чланица ФСН, спорове између
чланова ФСН и фудбалера, односно тренера, као и спорове везане за примену и
поштовање Статута ФСН и општих аката.
У случају блокаде рада органа или члана ФСН због немогућности
превазилажења насталог спора, спор решава Арбитражна комисија.
Спор пред Арбитражном комисијом се решава по хитном поступку.
За чланице и чланове ФСН, као и њених органа и тела одлука Арбитражне
комисије је обавезујућа.
ПРЕСТАНАК РАДА ФСН
Члан 80.
ФСН престаје са радом на основу закона и по одлуци о престанку рада
организације.
Одлуку о престанку рада доноси Скупштина,када се две трећине укупног броја
њених чланова за то изјасни писменим путем.
Одлука садржи одредбе о правима и обавезама удружених чланова у погледу
средстава којима располаже ФСН.
У случају престанка рада имовина Савеза прелази на ФСРИС искључиво с
наменом организације фудбалске игре као облика окупљања младих.
Престанак рада ФСН се утврђује код органа надлежног за регистрацију Савеза.
РЕГИСТРАЦИЈА ФСН
Члан 81.
Захтев за регистрацију ФСН подноси се Агенцији за привредне регистре, са
свим потребним документима предвиђеним важећим прописима о регистрацији.
МЕРЕ ЗА ПРИМЕНУ СТАТУТА
Члан 82.
1. За повреде Статута Извршни одбор може покренути поступак за примену мера за
остваривање Статута.
2. Посебном одлуком Извршног одбора утрђују се услови, време трајања и поступак
за примену мера за остваривање Статута.
3. Извршни одбор доноси мере према стручно-струковним организацијама за повреде
Статута ФСН.
4. ФСН доноси мере према другим основним организацијама и одговарајућим
члановима на својој територији осим ако ФСН не одлучи да се проблеми у
функционисању не реше на други начин.

Члан 83.
Извршни одбор доноси следеће мере за примену Статута: суспендовање органа
основних организација, одређивање привременог органа руковођења удружењима и
организацијама у одређеном времену, расписивање избора за органе организација и
удружења из реда чланова ФСН.
Пре доношења мера из претходног става овог члана, Извршни одбор упућује писано
упозорење субјектима из члана 82, став 3 са тачним роковима за исправљање
недостатака који су довели до повреде Статута.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 84.
По усвајању овог Статута органи и тела ФСН настављају са радом, у складу са
новим Статутом, до истека мандата.
У року од шест месеци сва акта ФСН морају да се усагласе са овим Статутом.
Чланови ФСН су дужни да ускладе општа акта са овим Статутом у року од 90
дана од дана ступања на снагу овог Статута.
Чланови ФСН су дужни да, након усаглашавања својих Статута са Статутом
ФСН, доставе ФСН примерак свог Статута.
Члан 85.
Доношењем овог Статута престаје да важи Статут ФСН донет на Скупштини
16.02.2017. године.
Овај Статут ступа на снагу 8 (осам) дана од дана усвајања на Скупштини.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Хаџи Иван Ђорђевић, председник

