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I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Спортско Удружење„Удружењеветерана фудбалских клубова Бгд” (у даљем тексту: УВФКБ)
је спортска организација у области фудбалског спортакоја ради у форми спортског
удружењафудбалских клубовау категорији ветерана, са територије града Београда, као
добровољна недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких
и/или правних лица, организована на основу статута.
Пун назив Удружења је „Удружењеветерана фудбалских клубова Бгд”
Скраћени назив Удружењна је,,УВФКБ”.
Седиште УВФКБ је у Београду, у улици Делиградска 27.
Члан 2.
УВФКБ је самостално правно лице са правима, обавезама и одговорностима које има у складу
са Уставом Републике Србије, Законом о спорту, осталим прописима Републике Србије и
другим општим актима УВФКБ.
Највиши општи акт УВФКБ је Статут.
Члан 3.
УВФКБје основан на неодређено време, на оснивачкој скупштини31.10.2012.године.
УВФКБ је уписан у регистар који се води код надлежног државног органа, у складу са законом.
Члан 4.
Деловање и рад УВФКБ су неутрални по политичким и религијским питањима.
Дискриминација било које врсте у оквиру деловања УВФКБ, усмерена против неке државе,
појединца или групе људи по етничкој, расној, полној, језичкој, политичкој или било којој
другој основи је строго забрањена и кажњава се одговарајућом санкцијом прописаном
законима Републике Србије.
Члан 5.
УВФКБ основано је 11 новембра 1970 године у Београду у оквиру ФСБ-а.
Подручје деловања УВФКБ је територија града Београда.
УВФКБ може се удружити (учланити) у Фудбалски савез Београда, Фудбалски савез Србије и у
друге организације у области фудбалског спорта.
Одлуку о удруживању (учлањивању) у друге савезе и организације из области спорта доноси
Скупштина УВФКБ.
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Члан 6.
УВФКБ има:
Амблем УВФКБ је:дупло контурно латинично слово Bса фудбалском лоптом унутаргорњег
дела латиничног слова В. Спољна ивица контура је плаве боје, а унутрашња је испуњена
црвеном и плавом бојом гледано са лева у десно. У доњој трећини, контура слова је
пресечена и утом делу је исписан број 1970.
Застава УВФКБје: правоугаоног облика у три боје и то плава, црвена и бела гледајући одозго
на доле. У средини је знак УВФКБ. Од доњег левог угла до доњег десног угла плавом бојом
полукружно исписан је текст ћирилицом: Удружење ветерана фудбалских клубова Бгд.
Печат УВФКБ је округлог облика са исписаним текстом назива, у кружном делу, Удужење
ветерана фудбалских клубова Бгд, ћирилицом на српском језику и знаком у средини.
Штамбиљ УВФКБ је: правоугаоног облика са исписаним текстом назива, Удружење ветерана
фудбалских клубова Бгд, и остављен простор за број и датум.
УВФКБ има своју значку. Величину, изглед и тираж утврђује посебном одлуком Управни
одбор.
Слава УВФКБ је „Свети Лука“
Члан 7.
УВФКБ је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђених позитивним
законским прописима, Законом о спорту и овим Статутом.
УВФКБ је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација.
Члан 8.
Рад УВФКБ је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.
Јавност рада УВФКБ се обезбеђује директном сарадњом са средствима јавног информисања и
интeрним средствима обавештавања.
Члановима УВФКБ и јавности су доступни сви подаци о УВФКБ осим оних који представљају
пословну тајну.
Ставове УВФКБ, односно њених органа и тела, у јавности могу да износе и заступају само
изабрани функционери УВФКБ.
Члан 9.
УВФКБ се може учланити у одговарајуће Савезе у области спорта.
УВФКБ и његови чланови функционишу као јединствен систем спорта.
Члан 10.
Чланови УВФКБ у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу
организацију и рад, доносе и реализују Програме развоја конкретног спорта, организују
такмичења за која су надлежни и остварују друге циљеве и задатке утврђене својим
плановима и плановима УВФКБ.
Организација и рад чланова УВФКБ уређује се њиховим Статутима, у складу са спортским
правилима УВФКБ и надлежног гранског савеза.

II

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 11.

УВФКБ обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој спорта и користи за његове
чланове.
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УВФКБ подстиче и координира активности својих чланова на остваривању заједничких
циљева и задатака у складу са Законом о спорту. Циљеви и задаци УВФКБ су:
• Унапређење спортске активности становништва Србије;
• Организовање активности на рехабилитацији спортиста као и јавно залагање за
промену навика у погледу свеукупне спортске активности становништва Србије и
Београда;
• Организује и правно регулише сва такмичења под својим окриљем;
• Заступа чланове лиге и Удружења по питањима од заједничког интереса;
• Нормативно регулише целокупне односе у својој организацији доношењем свих
потребних нормативних аката;
• Разматра проблеме од општег и заједничког интереса за своје чланове;
• Руководи такмичарском делатношћу екипе ветерана, врши анализу и оцену такмичења
преко својих органа, предлаже мере за унапређење система тамичења и доноси
календар и распоред такмичења;
• Дaсе удружује са другим спортским удружењима ради добробити својих чланова;
• Rазвијање такмичарског и спортског духа, као и демократских и спортских односа у
УВФКБ;
• Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада;
• Организује спортске приредбе и манифестације;
• Организовање и обезбеђивање потребних услова за развој спорта на територији на
којој УВФКБделује;
• Пропаганда и популаризација ветеранског спорта;
• Обезбеђивање материјалне базе за рад УВФКБ;
• да стално унапређује фудбалску игру међу ветеранима и да је афирмише, уређује и
контролише у духу фер плеја и његових вредности и да организује фудбалска
такмичења фудбалских клубова ветерана; да поштује и користи за своје такмичење
статуте, правилнике и друга акта као и правила игре ФСС и ФСБ и да обезбеђује да их
поштују и њени чланови;
• да подстиче фудбалску игру у духу мира, фер плеја, без дискриминације на политичкој,
полној, верској, расној или другој основи;
Члан 12.
Задаци УВФКБ су:
§ да нормативно уређује, организује и администрира ветерански фудбал на територији
Београда, у складу са прописима ФСБ и ФСС;
§ организовање и спровођење такмичења у фудбалском спорту ветерана са територије
Београда и утврђивање система фудбалских такмичења, манифестација и акција које
доприносе популаризацији и омасовљавању фудбала;
§ организовање утакмица репрезентације ветерана Београда;
§ да обавља остале дужности у најбољем интересу УВФКБ и његових чланова, у складу
са законодавством Србије и овим статутом.ЧЛАНСТВО

III

Чланство
Члан 13.

Чланови УВФКБ имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским
правилима и прописима.
Члановима УВФКБ се не могу ограничавати права, изузев ако је то Законом предвиђено.
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Члан 14.
Чланови УВФКБ могу постати сви клубови, односно друге организације у области спорта које
се оснују и региструју у АПР у складу са Законом о спорту и поднесу захтев за пријем у УВФКБ.
Члан 15.
Одлуку о пријему у чланство УВФКБ и престанку својства члана, доноси Управни одбор УВФКБ,
већином од укупног броја чланова.
Члан 16.
Права и обавезе чланова УВФКБ су да:
• У оквиру УВФКБ покрећу и разматрају сва питања из делатности УВФКБ у циљу
унапређења спорта.
• Непосредно или преко својих представника у УВФКБ и облицима организовања рада у
УВФКБ, дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука,
закључака и др.
• Иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и
рада у УВФКБ.
• Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши УВФКБ у оквиру своје
делатности.
• Бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у УВФКБ.
• Дају УВФКБ информације и податке које оно од њих тражи ради обављања Законом и
Статутом предвиђених послова и задатака.
• Обезбеђује услове за ефикасан рад УВФКБ.
• У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух.
• Међусобно сарађују ради остваривањљ циљева и задатака утврђених Статутом, другим
актима и одлукама органа УВФКБ.
• Учествују у стручним активностима УВФКБ
• Остварују увид у рад УВФКБ и његових органа
• Учествују у одлучивању и удруживању других организација у УВФКБ и искључењу неког
члана из УВФКБ
• Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима УВФКБ
• Својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака УВФКБ
• Чувају спортски и друштвени углед УВФКБ и других чланова
• Извршавају пуноважно донете одлуке органа УВФКБ
• Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака УВФКБ
Члан 17.
Члан УВФКБ може да постане она организација у области спорта која:
•
•
•

Потпишеприступницу, односно Споразум (уговор) о удруживању у УВФКБ
Уз приступницу достави свој Статут
Да изјаву да у целини прихвата Статаут и друга општа акта УВФКБ.

Управни одбор УВФКБ може донети одлуку о привременом пријему у чланство организације
која не испуњава условеиз става 1 овог члана, с тим да ће му оставити рок од 60 (шездесет)
дана да испуни прописане услове. Организацији која ни у остављеном року не испуни
прописане услове престаје чланство у УВФКБ истеком последњег дана остављеног рока.
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Члан 18.
Својство члана УВФКБ престаје:
1. Престанком рада члана
2. На писмени захтев члана
3. Одлуком надлежног органа УВФКБ
Престанак рада члана УВФКБ се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је члан
брисан из одговарајућег регистра.
Члан 19.
Управни одбор доноси одлуку о престанку својства члана УВФКБ када се утврди да члан више
не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство.
На одлуку Управног одбора о престанку својства члана УВФКБ, члан УВФКБ може поднети
жалбу Скупштини УВФКБ. Одлука Скупштине по жалби је коначна. Бивше чланове који су
изгубили својство члана УВФКБ, Управни одбор УВФКБ може поново примити по принципу
пријема новог клуба.
Члан 20.
Ако члан УВФКБ својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза нарушава углед
и интересе УВФКБ и чланова, Управни одбор УВФКБ ће му указати на уочене недостатке и
предложити предузимање потребних мера, укључујући и разрешење појединих органа и
носилаца функција.
Када и поред упозорења и предузетих мера члан УВФКБ не отклони недостатке којима се
грубо нарушавајууглед и интереси УВФКБ и чланова, Управни одбор УВФКБ може донети
одлуку о искључењу из УВФКБ.
На одлуку Управног одбора УВФКБ о искључењу, члан УВФКБ може поднети жалбу Скупштини
УВФКБ.
Одлука Скупштине по жалби је коначна.
Сваки од чланова УВФКБможе поднети предлог за доношење одлуке из става 2 овог члана.
Члан 21.
Престанком својства члана УВФКБ престаје и мандат представницима члана у органима и
радним телима УВФКБ.

IV

ПРЕДМЕТ ПОСЛОВАЊА (ДЕЛАТНОСТ УВФКБ)
Члан 22.

УВФКБ ће обављати следеће делатности:
Спортске активности,
93.12 Делатност спортских клубова
Обухвата рад спортских клубова који, било да су професионални, полупрофесионални или
аматерски, омогућавају својим члановима да се баве спортским активностима:
• фудбалом, куглањем, пливањем, голфом, боксом, зимским спортовима, шахом,
атлетиком,стрељаштвом, итд.
Не обухвата:
• спортско подучавање које обезбеђују тренери, дел. 85.51
• рад спортских објеката, дел. 93.11
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•

V

организацију спортских догађаја на отвореном и затвореном и управљање њима,
запрофесионалце или аматере, од стране спортских клубова са сопственим објектима
илине, дел. 93.11

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ УВФКБ
Члан 23.

УВФКБ заступа Председник, без ограничења.
Председник је овлашћен да, у оквиру правне способности УВФКБ, закључује уговоре и врши
друге правне радње, као и да заступа УВФКБ пред судовима и другим органима.
Председник званично представља УВФКБ у јавности (у медијима, на скуповима, свечаностима
и др.)
Члан 24.
Генерални секретар, као највиши административни и пословодни орган УВФКБ има својство
заступника УВФКБ.
Члан 25.
Осим председника, Клуб представљају у јавности: председник Управног одбора, Председник
Скупштине УВФКБ и Генералани секретар.
УВФКБ може представљати у јавности и други радник УВФКБ у складу са одлуком
Председника УВФКБ.

VI

ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА И ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА
Члан 26.

Трошкови пословања УВФКБ утврђују се за сваку пословну годину финансијским планом
УВФКБ.
Члан 27.
Књиговодство УВФКБ се води према одговарајућим књиговодственим прописима.
ПредседникУВФКБ, преко одговарајуће службе, обезбеђују тачност, уредност и ажурност
вођења пословних књига, тако да се из њих може имати преглед стања имовине, обавеза и
потраживања УВФКБ.
Члан 28.
Сви рачуни и остале исправе за књижење исказују се у динарским износима, а ако су
написани на страну валуту, пре књижења се морају превести на домаћу валуту.
Члан 29.
Пословне књиге УВФКБ, као и исправе за књижење и годишњи и други обрачуни са подацима
који садрже или на којима се заснивају, уредно се одлажу и чувају у УВФКБ-у најмање десет
година, у складу са посебним актом који доноси Управни одборУВФКБ.
Члан 30.
Стање активе и пасиве УВФКБ утврђује се тромесечно и на крају сваке пословне године. На
основу одлуке Управног одбора УВФКБ стање активе и пасиве УВФКБ се може утврђивати за
поједине потребе и у друго време.
Пословна година за утврђивање стања активе и пасиве УВФКБ за обрачунавање пословних
резултата УВФКБ, једнака је као и календарска година.
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VII

УПРАВЉАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 31.

УВФКБ управљају његови чланови преко својих представника у органима УВФКБ и облицима
деловања УВФКБ, како је овим Статутом утврђено.
Чланови УВФКБ и чланови органа УВФКБ морају радити у интересу УВФКБ, а у противном су
одговорни за штету коју би друштво претрпело услед њиховог несавесног, нестручног или
незаконитог рада.
Члан 32.
Органи УВФКБ су:
• Скупштина,
• Управни одбор,
• Одбор за хитна питања
• Председник,
• Надзорни одбор,
• Генерални секретар.
Члан 33.
Облици деловања УВФКБ су:
• стручни органи Скупштине и Управног одбора,
• савети и комисије,
• други облици у складу са Статутом и општим актима УВФКБ,
Члан 34.
На седницама органа УВФКБобавезно се води Записник који се трајно чува у архиви УВФКБ, са
следећом минималном садржином: име органа, датум и место седнице, време почетка и
завршетка седнице, имена присутних и одсутних, дневни ред, тачан текст одлука, потпис
председавајућег и записничара. Записник представља тајну УВФКБ.
Члан 35.
УВФКБ се уписује у матичне евиденције у складу са Законом о спорту. УВФКБ води базичне
евиденције у складу са Законом о спорту и општим актима УВФКБ.

VIII СКУПШТИНА УВФКБ
Члан 36.
Скупштина је највиши орган УВФКБ
Право да бира и да буде биран за члана Скупштине УВФКБ има сваки члан УВФКБ.
Поступак избора и опозива чланова Скупштине и начин рада на седницама ближе се уређује
Пословником о раду Скупштине.
Члан 37.
У скупштини су заступљени представници чланова УВФКБ.
Скупштина УВФКБ има 35 чланова, који се бирају на петгодина и могу бити поново бирани.
Скупштину УВФКБ чине представници чланова УВФКБиз следећих структура:
•
•

Клубови прве лиге ветерана
Клубови друге лиге ветерана

- десет представника
-десет представника
7

•
•

Клубови треће лиге ветерана
Клубови четврте лиге ветерана

-десет представника
- пет представника

Мандат чланова Скупштине почиње да тече од дана верификације мандата у Скупштини тог
сазива,а истиче даномaверификације мандата чланова Скупштине новог-следећег сазива.
Скупштина се одржава према програму рада и потреби, а најмање једанпут годишње.
Седницама Скупштине председава председник УВФКБ
Члан 38.
Одлуку о расписивању избора за чланове Скупштине доноси Скупштина УВФКБ, најкасније 90
дана пре истека мандата члановима Скупштине.
Одлуком о расписивању избора утврђује се број чланова Скупштине и начин избора.
Уколико је истекао мандат Скупштини а нови чланови нису изабрани услед неактивности
органа УВФКБ, изборну скупштину може сазвати неки удружени члан.
Члан 39.
Скупштина УВФКБ, доноси, усваја и врши следеће послове:
§ доноси Статут УВФКБ,
§ доноси његове измене и допуне,
§ доноси Половник о свом раду,
§ доноси програме и планове рада и развоја УВФКБ, утврђује смернице за њихово
спровођење, прати, анализира и оцењује остваривање програма и планова,
§ доноси финансијски план и усваја завршни рачун УВФКБ,
§ бира и разрешава Управни одбор,
§ бира и разрешава надзорни одбор,
§ бира и разрешава Председника УВФКБ,
§ разматра и одлучује о извештајима органа УВФКБ,
§ одлучује о статусним променама, промени облика организовања и престанку рада
УВФКБ,
§ усваја Извештај о раду Управног одбора,
§ усваја извештај надзорног одбора.
§ одлучује о похвалама и јавним признањима чланова УВФКБ,
§ одлучује о статусним променама, променама статуса, промени облика и престанку
рада УВФКБ, уколико овим Статутом поједина питања нису стављена у делокруг
Управног одбора,
§ обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, овим Статутом и актима
УВФКБ.
Члан 40.
Обављање појединих послова из своје надлежности Скупштина по потреби, када то није у
супротности са Законом, подзаконским актима и другим општим актима УВФКБможе
поверити Управном одбору УВФКБ.
Члан 41.
Мандат члана Скупштине престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку,
2. ако буде опозван због непридржавања одредби Статута и других општих аката УВФКБ,
3. услед престанка рада члана УВФКБ кога представља.
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4. Уколико члан Скупштине поднесе оставку или буде опозван пре истека мандата,
надлежни орган ће изабрати другог члана на период до истека мандата члана који је
поднео оставку, односно који је опозван.
Члан 42.
Скупштину сазива Председник УВФКБ. Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног
одбора, Надзорног одбора или најмање 1/4чланова Скупштине, уз назнаку предмета
расправе.
Уколико Председник не сазове Скупштину по захтеву из ст.1 овог члана, Скупштину може
сазвати Орган, односно чланови Скупштине који су њено сазивање тражили.
Члан 43.
Скупштина има председника Скупштине, а то је ПредседникУВФКБ.
Председник Скупштине УВФКБ:
§ сазива седнице Скупштине и председава седницама,
§ обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, овим Статутом и актима
УВФКБ.
§ У случају спречености, Председника Скупштине замењује најстарији члан Скупштине
УВФКБ.
Рад Скупштине се уређује Пословником.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник,
односно председавајући и записничар. Записник треба да садржи: број присутних чланова,
резултатегласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача.
Члан 44.
Скупштина пуноважно одлучује ако се одлуке донесу већином гласова присутних чланова.
Члан скупштине може да се изјасни са: „за“, „против“ и „уздржан“.

IX

УПРАВНИ ОДБОР
Члан 45.

Управни одбор је орган управљања.
§ Чланове Управног одбора бира Скупштина.
§ Управни одбор броји 7(седам) чланова, чији мандат траје колико и мандат Скупштине
УВФКБ.
§ Председник УВФКБ је 7-ми члан Управног одбора.
§ Члан Управног одбора може бити поново биран на исту функцију.
Члан 46.
Мандат члана Управног одбора престаје пре истека мандата ако:
§ члан поднесе оставку
§ ако због лошег рада или непридржавања статута, односно неуредног присуствовања
седницама Управног одбора, Скупштина разреши те функције
§ услед престанка рада члана од кога је био изабран.
Председник има право да сам мења до 2 члана Управног одбора без сазивања скупштине.
Члан 47.
Управни одбор:
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

§
§

утврђује предлог Статута
припрема седнице Скупштине УВФКБ утврђујући предлоге одлука,
усваја општа акта УВФКБ осим аката које доноси Председник,
доноси свој програм и план рада, координира рад свих облика деловања УВФКБ,
одлучује о инвестицијама које нису утврђене плановима и програмима УВФКБ,
одлучује о питањима материјално финансијског пословања и набавки у УВФКБ
одлучује о удруживању УВФКБ у спортске савезе и спортска друштва,
одлучује о оснивању правних лица,
образује радна тела за поједине послове из своје надлежности,
као другостепени орган одлучује о појединачним правима и обавезама и
одговорностима из радног односа радника стручних служби УВФКБ,
као другостепени орган одлучује о одлукама дисциплинске кокмисије,
Управни одбор периодично обавештава Скупштину УВФКБ о свом раду.
Скупштина УВФКБ има право да укине односно обустави од извршења акт односно
одлуку Управног одбора, ако установи да исти нису донети у складу са законом, актима
УВФКБ односно утврђеном политиком УВФКБ.
Управни одбор УВФКБ , председник УВФКБ могу донети одлуку о замени и
кооптирању чланова , о чему подносе извештај на првој наредној седници Скупштине
на усвајање.
Бира и разрешава Генералног секретара
Управни одбор доноси пословник о свом раду.
Члан 48.

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби. Управни одбор сазива
председник. Управни одбор се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора, најмање три
члана Управног одбора и Генералног секретара.
Члан 49.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Управни одбор доноси опште акте из своје надлежности већином гласова од укупног броја
чланова.
Рад Управног одбора уређује се пословником.
Члан 50.
Управни одбор бира као стална радна тела:
§ комисију за такмичење,
§ комисију за дисциплинску,
§ комисију за безбедност,
§ комисију за регистрације
§ по потреби и друге комисије и радна тела

X

ОДБОР ЗА ХИТНА ПИТАЊА
Члан 51.

Одбор за хитна питања је орган УВФКБ.
• чланове Одбора за хитна питања бира Управни одбор.
• Одбор за хитна питања има3 (три) члана тј. Председника и два члана,
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•

XI

Одбор за хитна питања одлучује о питањима из надлежности Управног одбора између
две седнице Управног одбора, а које захтевају хитно одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК
Члан 52.

Председник представља и заступа УВФКБ, води пословање УВФКБ и руководи радом стручне
службе УВФКБ.
У остварењу послова из свог делокруга, Председник је самосталан и има неограничена
овлашћења у правном промету са трећим лицима у унутрашњем и спољно-трговинском
промету.
Овим Статутом се утврђује да у обављању својих функција, Председник има сва права,
обавезе, одговорности и овлашћења која су Законом о привредним друштвима, Законом о
удружењима, Законом о спорту, прописима о радним односима и другим прописима
предвиђена за пословодни орган УВФКБ.
Члан 53.
Председника УВФКБ именује и разрешава Скупштина на период од 5 (пет) годинаи може бити
поново биран за највише још један мандатни период. У случају да је неопходно извршити
избор вршиоца дужности председника УВФКБ у времену између два заседања Скупштине
УВФКБ, овлашћује се Управни одбор да може извршити избог или именовање. На првој
седници Скупштине подноси се извештај.
Председнику престаје функција пре истека времена на који је изабран: оставком или
разрешењем.
За Председника УВФКБ може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:
§ у погледу стручне спреме - VIIили VIстепен стручне спреме,
§ пет година радног искуства,
§ да нема сметњи предвиђених Законом.
Члан 54.
Председник:
§ организује, контролише и усклађује процес рада и пословања у УВФКБ-у,
§ стара се о извршавању одлука и закључака Скупштине,
§ предлаже Управном одбору пословну политику и предузима мере зареализацију
утврђене пословне политике,
§ самостално доноси одлуке и одговара за законитост рада УВФКБ,
§ одлучује о инвестицијама које су утврђене планским актима УВФКБ
§ доноси акт о систематизацији радних местау УВФКБ,
§ поставља и разрешава руководеће раднике у стручној служби УВФКБ,
§ извршава одлуке Скупштине, Управног одбора и Надзорног одбора,
§ обавља послове са иностранством,
§ обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, овим Статутом
§ и актима УВФКБ
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Председник је самосталан у обављању послова из свог делокруга, а за свој рад одговара
Скупштини УВФКБ и Управном одбору, а све у складу са Статутом УВФКБ-а, као и надлежним
органима ван УВФКБ и у складу са Законом и колективним уговором.

XII

НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 55.

Надзорни одбор је орган УВФКБ.
• Чланове Надзорног одбора бира Скупштина
• Надзорни одбор има 3 (три) члана, чији мандат траје колико и мандат Скупштине
УВФКБ.
• Надзорни одбор врши надзор над употребом материјалних средстава и законитошћу
пословања и са резултатима надзора упознаје Скупштину УВФКБ, Управни одбор и
Председника УВФКБ кроз годишњи извештај.
• Надзорни одбор обавља и друге послове у складу са Законом

XIII ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 56.
Као највиши административни и пословодни орган УВФКБ,има својство заступника УВФКБ-аи
обавља следеће послове:
§ води администрацију УВФКБ,
§ запошљава, разрешава, даје инструкције и надгледа рад радника запослених у
Стручној служби УВФКБ,
§ предлаже Управном одбору доношење Правилника о организацији и систематизацији
радних места,
§ стара се о спровођењу одлука које донесу органи УВФКБ,
§ координира рад свих органа и тела УВФКБ,
§ стара се о припреми седница органа УВФКБ,
§ присуствује седницама Скупштине УВФКБ и Управног одбора УВФКБ,
§ надгледа вођење књиговодства УВФКБ, стара се да активности УВФКБ буду у оквиру
предвиђеног буџета и доставља финансијске извештаје Управном одбору УВФКБ,
§ заступа и представља УВФКБ,
§ комуницира са медијима и даје информације о активностима УВФКБ,
§ одобрава службена путовања и потписује одговарајуће налоге,
§ обавља остале дужности и задатке који су предвиђени Статутом и другим актима
УВФКБ.
У вршењу надзора над законитошћу рада УВФКБ, генерални секретар има овлашћења која на
основу закона има директор предузећа.
Секретар за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору.
Члан 57.
За Генералног секретара УВФКБ може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:
§ у погледу стручне спреме –VII или VI степен стручне спреме,
§ пет година радног искуства,
§ има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова, познаје
текуће проблеме развоја спорта и има искуство у активностима у спорту.
§ поседује најмање пасивно знање једног страног језика,
§ да нема сметњи предвиђених Законом.
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Одлуке Одбора за хитна питања биће верификоване на првој наредној седници Управног
одбора. Генерални секретар присуствује седницама Одбора за хитна питања без права
одлучивања.

XIV СРЕДСТВАУВФКБ, ФОНДОВИ И РЕЗЕРВЕ
Члан 58.
УВФКБ стиче имовину, материјална и финансијска средства под условима, на начин и у складу
са прописима Републике Србије.
Имовина и средства која УВФКБ има на дан усвајања овог Статута представља друштвени
капитал.
УВФКБ управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дата на коришћење
у складу са прописима и њиховом наменом.
Промена намене спортског објекта УВФКБ врши се у складу са Законом.
О давању на коришћење објеката и средстава УВФКБ одлучује Председник.
Члан 59.
За остваривање циљева и задатака утврђених овим Статутом, УВФКБ у складу са Законом,
средства стиче из следећих извора:
• маркетинга,
• поклони и спонзорски прилози,
• чланарина и донаторство
• паушала,
• накнадом за услуге и накнадом од обављања делатностиу складу са Законом;
• из буџета;
• камате,
• из других извора, а у складу са прописима
Члан 60.
УВФКБ може стицати средства непосредним обављањем привредне или ванпривредне
делатности у складу са одлуком Управног одбора и Законом.
Члан 61.
Пословни резултат УВФКБ исказује се и утврђује у складу са прописима.
О распоређивању добити и начину покрића евентуалног губитка идлучује Скупштина УВФКБ, у
складу са Законом и осталим прописима.
Члан 62.
Из остварене пословне добити УВФКБ може формирати фонд обавезне резерве ради покрића
евентуалних губитака и других потреба.
УВФКБ може формирати и друге фондове у складу са Законом.
О формирању фондова одлуку доноси Управни одбор на предлог Председника Клуба.
Одлуком о формирању фонда ближе се уређују извори средстава за фонд, као и услови и
начин располагања средствима фонда.
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XV

ЈАВНОСТ РАДАИ ОБАВЕШТАВАЊЕ У УВФКБ, ПОСЛОВНА
И СЛУЖБЕНА ТАЈНА
Члан 63.

Рад УВФКБ је јаван. Сви чланови имају право да буду информисани о раду и пословању
УВФКБ. Јавност рада се остварује путем Скупштине и Билтена који једном годишње издаје
Скупштина.
Члан 64.
Чланови органа и тела УВФКБ су обавезни да свим члановима, заинтересованим правним и
физичким лицима, државним органима и средствима јавног информисања, путем Билтена,
или на други начин учине доступним податке о раду и пословању УВФКБ, осим података које
Скупштина, својом одлуком, огласи пословном или службеном тајном.
Овим Статутом се утврђује да пословну, односно службену тајну УВФКБ представља свака
исправа, податак и информација о УВФКБ и раду УВФКБ чије би саопштавање могло угрозити
или отежати остваривање програма и планова, циљева и задатака УВФКБ, или чије
неовлашћено изношење трећим лицима може нанети штету.
Члан 65.
Оцену о степену тајности података и информација у смислу претходног члана Статута дају
Председници органа УВФКБ и Председник, одговарајућим писменим или усменим
упозорењем и тако одређују који се подаци и информације сматрају пословном тајном.
Дужност свих чланова УВФКБ и запослених радника УВФКБ је да чувају пословну и службену
тајну УВФКБ, чак и у периоду од 5 година по престанку радног односа или чланства у УВФКБ.
Члан 66.
Проглашену пословну односно службену тајну могу саопштавати надлежним државним
органима искључиво Председник Управног одбора и Председник УВФКБ, односно лице које
они за то изричито овласте.
Председник Управног одбора и Председник УВФКБ могу саопштавати пословне и службене
тајне лицима, органима и организацијама којима се исте могу саопштити на основу прописа
или на основу овлашћења и одговорности функција које врше или положаја на коме се
налазе. Председник ће по потреби донети посебан акт о пословној тајни.

XVI ИЗМЕНЕИ ДОПУНЕСТАТУТА
Члан 67.
Иницијативу за измене и допуне Статута могу дати: органи УВФКБ или чланови појединци.
Иницијатива се доставља Управном одбору. Ако Управни одбор прихвати иницијативу,
покренуће поступак за измене и допуне Статута, а ако нађе да не постоје разлози за то,
одбациће иницијативу и о томе обавестити даваоца иницијативе.
Измене и допуне Статута доноси Скупштина на исти начин на који је Статут донет.
Општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.

XVII ПРЕСТАНАК РАДА
УВФКБ престаје са радом када Скупштина о томе донесе одлуку, односно када надлежни
државни орган донесе решење о престанку рада УВФКБ.
Одлуку о престанку рада доноси Скупштина када се 2/3 укупног броја чланова, писменим
путем, изјасни за престанак рада. У случају престанка рада УВФКБ Председник је дужан да у
14

року од 15дана од дана престанка рада, извести о томе надлежне органе, ради брисања
УВФКБ из регистра.
Члан 68.
У случају престанка рада УВФКБ, имовином располаже Скупштина. Имовина се путем
лицитације излаже јавној продаји, од прикупљених средстава се врши намирење обавеза, а
остатак средстава остаје члановима УВФКБ по одлуци Скупштине.

XVIII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

У случају да надлежни државни органи у поступку регистрације захтевају измену појединих
одредби овог Статута из формалних разлога, овим Статутом се утврђује да је управни одбор
овлашћен да одлучи о одговарајућим изменама и допунама Статута у складу са тим захтевом.
Управни одбор је дужан да акт о изменама и допунама Статута из става 1. овог члана достави
на верификацију Скупштини УВФКБ на првој наредној седници.
Члан 69.
Органи УВФКБ конституисани одлуком Скупштине 31.10.2012.године, на дан ступања на
правну снагу овог Статута настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно
именовани.
Члан 70.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку у коме је Статут донет, уколико
самим Статутом за одређене случајеве није другачије прописано.
Члан 71.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања које се врши истицањем Статута
на огласној табли УВФКБ.
Члан 72.
Статут је усвојен изјашњавањем чланова УВФКБ, а проглашен је на седници Скупштине дана
05.02.2017. године.
Председник УВФКБ
_________________
Танић Драган
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