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На пснпву шлана 51. Закпна п сппрту („Сл. гласник РС“ бр.79/20) и пснпву шлана 3. и шланпва    

9. дп 17. Закпна п удружеоима и фпндацијама („Сл гласник РС“ бр. 52/01,42/05) и шлана 4. 

Статута Фудбалскпг савеза Републике Српске пд 19.04.2021.гпдине, Скупщтина Фудбалскпг 

клуба „Гласинац 1936” Спкплац на сједници пдржанпј 04.11.2021. гпдине,  дпнпси 

С Т А Т У Т 
ФУДБАЛСКПГ КЛУБА „ГЛАСИНАЦ 1936“ СПКПЛАЦ 

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Статутпм уређује се назив и сједищте Фудбалскпг клуба „Гласинац 1936“ Спкплац (у 

даљем тексту: Клуб), ппдрушје на кпјем ће дјелпвати, дјелатнпст Клуба, сврха и прпграмски 

циљеви псниваоа Клуба, услпви и нашин ушлаоеоа у Клуб, престанак шланства у Клубу, 

пргани управљаоа Клуба, нашин оихпвпг избпра, услпви и нашин пппзива, трајаое мандата, 

нашин пдлушиваоа и пдгпвпрнпсти, нашин дпнпщеоа пдлуке п престанку рада Клуба, нашин 

стицаоа кприщтеоа и распплагаоа средствима Клуба, јавнпг рада, нашин дпнпщеоа Статута 

и измјена и дппуна Статута, пешат, заступаое и представљаое Клуба, псниваое правних лица 

за пбављаое привредних и других дјелатнпсти ппд услпвима утврђеним закпнпм и др. 

Члан 2. 

Клуб је дпбрпвпљна, патриптска, сампстална, друщтвена, непрпфитна, сппртска и 

ванстранашка прганизација грађана Спкпца и Истпшнпг Сарајева, пснпвана кап удружеое, 

ради прганизпванпг бављеоа фудбалпм, на нашин утврђен важећим закпнским прпписима и 

пвим Статутпм.  

Члан 3. 

Назив Kлуба је: Фудбалски клуб „Гласинац 1936“ Спкплац. 

Скраћени назив клуба је: ФК „Гласинац 1936“ Спкплац. 

Назив клуба у међунарпднпј кпресппденцији, на енглескпм језику је: Football club „Glasinac 

1936“ Sokolac. 

Сједиште Клуба је: Ул. Милана Шарца бб. 

Члан 4. 

Клуб има статус правнпг лица, са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима утврђеним Закпнпм. 

Уписан је у судски регистар, у складу са шланпм 70. Закпна, има свпј жирп рашун и 

сампсталнп распплаже свпјим финансијским средствима и импвинпм у складу са Закпнпм и 

пвим Статутпм. 

Члан 5. 

Клуб има свпј печат. 

Пешат је пкруглпг пблика, прешника 30мм, прпстпр унутар круга исписан је ћирилишним 

текстпм: Фудбалски клуб „Гласинац 1936“ Спкплац, пд кпга се ка сппљнпм кругу пдвајају 

шетири крака и стише се утисак фудбалске лппте типа  „тангп“. У сампм центру пешата утиснут 

је лпгптип ћирилишнпг слпва „Г“ и бијели круг кпји представља лппту. 
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Штамбиљ Клуба је шетверпугапнпг пблика, садржи назив и сједищте Клуба исписанп 

ћирилишним писмпм. 

Члан 6. 

Клуб има амблем. 

Амблем Клуба има пблик щтита са ппљем црвенп - плаве бпје. На врху щтита је круна на 

кпјпј се налази крст са шетири ћирилишна слпва С, исппд круне трпбпјка црвене, плаве и 

бијеле бпје. У щтитнпм ппљу налази се фудбаласка лппта у кпјпј је исписана гпдина 1936 и 

ћирилишнп слпвп „ Г“ кпје задире у пба ппља, кап и исписанп име Клуба ФК „Гласинац 1936“ 

у лушнпм пблику пдпздп према гпре. Круна и пбпд су златнп-жуте бпје. 

Члан 7. 

Клуб има заставу. 

Застава ФК „Гласинац 1936” је правугапнпг пблика размјере 1:2 црвенп плаве бпје, са 

текстпм: Фудбалски клуб „Гласинац 1936” Спкплац. 

Бпја Клуба је црвенп-плава, а резервна бпја је плава. 

Члан 8. 

Службени језици су језик српскпг нарпда, језик бпщоашкпг нарпда и језик хрватскпг нарпда. 

Службена писма су ћирилица и латиница. 

Члан 9. 

Нашелп пдлушиваоа у Клубу је дпгпвараое и сппразумијеваое на принципима 

сампсталнпсти, мпралних и ппзитивних нашела и ппредјељеоа за ппједине пдлуке са правпм 

на издвпјенп мищљеое и пптпуну слпбпду лишнпг става. 

Члан 10. 

Међуспбни сппрпви свих субјеката у Клубу, ппвпдпм права, пбавеза и пдгпвпрнпсти кпји се 

пстварују  у  клубу, рјещавају се дпгпвпрнп, пднпснп путем арбитражне кпмисије. 

Члан 11. 

Клуб је удружен у Фудбалски савез Републике Српске у складу са пдредбама Статута 

Фудбалскпг савеза Републике Српске. 

Члан 12. 

Клуб мпже на принципима равнпправнпсти и једнакпсти пстваривати сарадоу са другим 

српдним друщтвима и прганизацијама из земље и инпстранства, шија је дјелатнпст ппвезана 

са фудбалским сппртпм, ради пствариваоа заједнишких интереса и циљева. 

Члан 13. 

Клуб представља и заступа предсједник Управнпг пдбпра (предсједник Клуба) или у слушају 

оегпве спријешенпсти другп лице кпје за тп пвласти Управни пдбпр. 

Члан 14. 

Крсна слава Клуба је Свети Никпла - Никпљдан  19. децембра.  
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II ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И САДРЖАЈ АКТИВНПСТИ КЛУБА 

Члан 15. 

Оснпвна активнпст Клуба је пбласт бављеоа фудбалпм, а сппредна је у разним пбластима 

рада и дјелпваоа у циљу јашаоа материјалне пснпве у наведенпм сппрту. 

Члан 16. 

Циљеви и задаци Клуба су: 

- пкупљаое щтп већег брпја грађана у циљу оихпвпг ушлаоиваоа у Клуб и 

прганизпваоем сталнпг васпитнпг рада у складу са циљевима и задацима 

утврђеним пвим Статутпм, ради активнпг бављеоа фудбалским сппртпм и 

укљушиваое у рад и управљаое Клубпм, 

- сарадоа са прганима управе, грађанима, предузећима и другим правним лицима 

ради пкупљаоа пмладине и оихпвпг ушлаоиваоа у Клуб, 

- сарадоа са медијима ради пбавјещтаваоа јавнпсти п раду,сппртским резултатима и 

прпблемима Клуба, 

- сарадоа са другим сппртским прганизацијама и оихпвим заједницама ради 

усклађиваоа заједнишких интереса и развијаоа међуспбних сппртских пднпса, 

- прганизпваоем фудбалске щкпле и других пблика рада пмладине и пдраслих за 

бављеое фудбалскм сппртпм, укљушиваоем фудбалских струшоака, психплпга, 

спциплпга, спцијалних радника, педагпга, здравствених радника и радника за 

уздизаое ппщте физишке кпндиције, 

- прганизпваоем тренинга фудбалера и оихпвпг псппспбљаваоа за ппстизаое щтп 

бпљих сппртских и такмишарских резултата, 

- прганизпваоем првенствених, куп пријатељских и међунарпдних утакмица према 

расппреду надлежних фудбалских пргана ФС РС И ФС БиХ или ппзивпм других 

клубпва, 

- ушествпваоем на фудбалским турнирима у земљи и инпстранству, на пријатељским 

утакмицама пп ппзиву пвих клубпва, 

- пбезбјеђиваоем материјалних средстава ради финансираоа дјелатнпсти Клуба, из 

прихпда пд прганизпваних утакмица и турнира, пстварене накнаде за ушествпваое  

на утакмицанма и турнирима кпји прганизују други клубпви у РС, БиХ и 

инпстранству, накнаде пд ТВ пренпса, накнаде пд реклама, прихпда пд шланарине, 

средствима пствареним пд дпнација или на други нашин, 

- издаваоем прпграма утакмица и других публикација везаних за дјелатнпсти Клуба, 

прпдајпм пригпдних сувенира са пзнакама Клуба, 

- стараоем п пбразпваоу и струшнпм усаварщаваоу струшних кадрпва у сарадои са 

пдгпварајућим струшним прганизацијама на нивпу ФС РС и ФС БиХ, 

- пппуларисаоем фудбалскпг сппрта и Клуба путем прппагандних дјелатнпсти 

средстава јавнпг инфпрмисаоа, приредби, сппртскпг и забавнпг карактера и 

ушлаоиваоем щтп већег брпја шланпва у Клуб. 

Члан 17. 

Клуб и сви шланпви Клуба, у пбављаоу сппртских активнпсти и сппртских дјелатнпсти, 

нарпшитп се ангажују на афирмацији сппртскпг духа, ппдстицаоу фер плеја, унапређиваоу 
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васпитнп-пбразпванпг и струшнпг рада у сппрту, ппдстицаое дпбрпвпљнпг рада у сппрту, 

бпрби прптив лажираоа, сузбијаоу насиља и дппинга у сппрту. 

Клуб и шланпви клуба пстварују свпје циљеве и пбављају сппртске активнпсти и дјелатнпсти у 

складу са Закпнпм и сппртским правилима Фудбалскпг савеза Републике Српске. 

Клуб и шланпви Клуба су пбавезни да пбезбиједе да бављеое сппртпм буде хуманп, 

слпбпднп, дпбрпвпљнп, здравп и безбједнп, фер, тплерантнп и етишки прихватљивп, 

пдгпвпрнп, независнп пд злпупптреба и циљева кпји су супрптни сппртскпм духу и дпступни 

свим грађанима ппд једнаким услпвима без пбзира на узраст, нивп физишке сппспбнпсти, 

степена евентуалне инвалиднпсти, ппла и другпг лишнпг свпјства. 

Члан 18. 

Клуб је прганизатпр, ппкрпвитељ или ушесник на такмишеоима у фудбалскпм сппрту у земљи 

или инпстранству. 

Клуб ушествује на дпмаћим и међунарпдним сппртским такмишеоима у складу са Закпнпм п 

сппрту и сппртским правилима надлежних наципналних и међунарпдних фудбалских  

сппртских савеза. 

Клуб у прганизпваоу такмишеоа дужан је да псигура оегпвп несметанп и безбједнп 

пдржаваое и при прганизпваоу предузме мјере прпписане Закпнпм и правилима Клуба и 

Савеза. 

На такмишеоима мпгу да ушествују самп лица кпја испуоавају услпве у складу са Закпнпм и 

правилима Савеза. 

Организатпр сппртске приредбе пбавезан је да испуни све пбавезе из шлана 140. Закпна п 

сппрту. 

Обавезе прганизатпра сппртских приредби и ушествпваое на оима регулисане су 

правилникпм п сппртским приредбама и такмишеоима Фудбалскпг савеза Републике 

Српске. 

Члан 19. 

Наступ и рад у репрезентативним селекцијама је дпбрпвпљан и загарантпвана је слпбпда 

избпра репрезентације у складу са Закпнпм п ратификацији Сппразума п усппстављаоу 

специјалних паралелних пднпса између Републике Српске и Републике Србије, Закпнпм п 

сппрту, Закпнпм кпјим се уређује пбласт држављанства и правилима међунарпдних 

сппртских аспцијација. 

III ПРГАНИЗАЦИЈА КЛУБА 

а. ЧЛАНСТВП У КЛУБУ 

Члан 20. 

Чланствп у клубу је дпбрпвпљнп. 

Члан клуба мпже ппстати сваки грађанин Републике Српске, БиХ и щире, без пбзира на 

наципналну и вјерску припаднпст, живптну дпб, акп пптпище приступницу кпјпм се пбавезује 

да прихвата права и дужнпсти из пвпг Статута, щтп се дпказује шланскпм картицпм и 

маркицпм Клуба за текућу гпдину. 

Приступницу у име шланпва млађих пд 18 гпдина пптписују оихпви рпдитељи или старатељи. 
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Члан клуба дпбија шланску карту. 

Припаднпст матишнпј прганизацији је пснпв за ушещће у активнпстима. 

Чланствп у клубу мпже бити ппјединашнп и кплективнп. 

Ппјединачни чланпви клуба су: 

- активни шланпви, 

- ппмажући шланпви, 

- ппшасни шланпви,  

- лица у раднпм пднпсу, 

Кплективни чланпви клуба су: 

- предузећа 

- прганизације 

- удружеоа 

кпја стишу свпјства шланпва Клуба плаћаоем кплективне гпдищое шланарине дпнатпрства. 

Члан 21. 

Статус активнпг члана шине шланпви свих категприја кпји активнп тренирају, такмише се и 

прплазе крпз друге едукативне прпграме у Клубу, а стише се ушлаоиваоем у Клуб, 

пптписиваоем уписнице и плаћаоем шланарине. Активни шланпви су и шланпви кпји 

ушествују у прганизацији такмишеоа и другим дјелатнпстима кап щтп су пргани и кпмисије 

Клуба. 

Члан 22. 

Ппмажући чланпви савјетпдавнп ушествују у раду Клуба, плаћају шланарину, те ушествују у 

раду пргана Управљаоа кпји материјалнп, финансијски и на други нашин ппмажу рад Клуба. 

Члан 23. 

Ппчасни члан мпже ппстати свакп физишкп и правнп лице заслужнп за ппдизаое угледа 

Клуба на пснпву гпдищоег изузетнпг рада у Клубу и ван оега, те развпј фудбалскпг сппрта у 

цјелини. 

Зваое ппшаснпг шлана Клуба дпдјељује скупщтина Клуба на приједлпг Управнпг пдбпра 

Клуба. 

Ппшаснпм шлану Клуба дпдијељује се ппсебна диплпма са правпм да мпже дпживптнп 

присуствпвати свим утакмицама и приредбама кпје прганизује Клуб. 

Члан 24. 

Лица у раднпм пднпсу су шланпви кпји прпфесипналнп пбављају пдређене ппслпве у Клубу 

на пснпву пдлуке Управнпг пдбпра. 

Члан 25. 

Чланпви клуба пстварују свпја права, пбавезе и пдгпвпрнпсти на пснпву пвпг Статута и других 

ппщтих аката Клуба: 

- стишу и распплажу средствима Клуба, 

- фпрмирају пргане управљаоа и друге пргане и пблике дјелпваоа у Клубу, утврђују 

оихпв дјелпкруг, бирају и разрјещавају  шланпве тих пргана, 
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- утврђују међуспбна права, пбавезе и пдгпвпрнпсти Клуба кап и оихпвих шланпва, 

- пстварују свпја права да буду пбавјещтени п питаоима пд знашаја за друщтвенп-

екпнпмски пплпжај Клуба, 

- ушесвују у активнпстима кпје прганизује Клуб, дају приједлпге и ппкрећу иницијативу 

за разматраое ппјединих питаоа пд интереса за фудбалски сппрт, 

- пппуларищу Клуб и свпјим ппнащаоем дппринпсе угледу Клуба, 

- редпвнп плаћају шланарину, 

- ппд пдређеним услпвима кпристе ппрему, прпстприје, пбјекте и друга средства 

Клуба, 

- да буду псигурани за слушај ппвреде кпју мпгу задпбити за вријеме свпјих сппртских 

активнпсти, тренинга и такмишеоа. 

Члан 26. 

Пријем у шланствп Клуба се врщи: 

- перипдишним уписпм младих сппртиста пд стране пвлащтенпг шлана Клуба, 

- регистрацијпм активних шланпва пп правилима ФС РС, 

- прихватаоем ппнуде заинтереспванпг лица за ппмажућег шлана пд стране Управнпг 

пдбпра, 

- прпглащаваоем за ппшаснпг шлана пд стране Скупщтине Клуба, 

- пријемпм у радни пднпс пдлукпм Управнпг пдбпра. 

Члан 27. 

Чланствп у клубу престаје иступаоем, искљушеоем или смрћу. 

Иступаое је лишни став ппјединца а врщи се на пснпву дпбијаоа исписнице, а у складу са 

правилима Фудбалскпг савеза РС и БиХ. 

Искљушеое је мјера кпју изрише Управни пдбпр, шлану кпји свпјим ппступцима щтети угледу 

Клуба или крщи пдредбе Статута. На пдлуку п искљушеоу мпже се улпжити жалба Скупщтини 

Клуба. 

Иступаое услед смрти. 

Одлуку п престанку шланства дпнпси Управни пдбпр, а верификује Скупщтина Клуба. 

Члан 28. 

Клуб у пквиру удружеоа Клубпва Фудбалскпг савеза РС (БиХ) пстварује ппсебне пптребе и 

интересе Клуба, пстварује заједнишке активнпсти пд интереса за рад Клуба, изграђује 

ставпве, даје мищљеое и приједлпге и врщи избпр пргана удружеоа. 

Члан 29. 

Тренер у фудбалскпм клубу је струшнп лице кпје пбавља тренерску дужнпст ппд услпвима и 

на нашин утврђен прпписима Фудбалскпг савеза РС и БиХ и других теритпријалних савеза. 

б. УПРАВЉАОЕ У КЛУБУ 

Члан 30. 

Чланпви Клуба управљају свим ппслпвима Клуба, лишним изјащоаваоем и путем свпјих 

представника у прганима Клуба. 
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Члан 31. 

Грађани кап шланпви Клуба пстварују права у Клубу, утврђиваоем смјерница и ставпва за 

рад свпјих представника, уппзнаваоем са извјещтајима п раду пргана, пппзиваоем свпјих 

представника кпје су изабрали, пствариваоем и других пблика пдгпвпрнпсти пргана Клуба и 

рукпвпдећих радника Клуба, кпнтрплпм, кап и на други нашин пдређен ппщтим актпм Клуба. 

Члан 32. 

Сви пргани Клуба кпји врще функције управљаоа ппслпвима у Клубу, пстварују те функције 

пплазећи пд принципа кплективнпг рада пдлушиваоа и пдгпвпрнпсти. 

Сви шланпви пргана клуба су равнпправни у правима и дужнпстима, кпји се пднпсе на 

врщеое функције пргана и ппјединашнп су лишнп и заједнишки пдгпвпрни за врщеое тих 

функција. 

Никп пд шланпва пргана Клуба нема правп да врщи ппслпве и пвлащћеоа из надлежнпсти 

тпг пргана укпликп му тп није ппвјеренп. 

Сваки шлан пргана Клуба снпси пуну пдгпвпрнпст за изврщеое ппслпва и задатака тпг пргана 

и за ппступке кпје тај прган дпнпси. 

Други пблици и врсте кплективне и лишне пдгпвпрнпсти утврђују се другим ппщтим актпм. 

Члан 33. 

Чланпви Клуба мпгу се прганизпвати у секције и друге пблике удруживаоа. 

Члан 34. 

Секција је прганизпвани пблик удруживаоа и ппвезиваоа шланпва Клуба ради: 

- прганизпваоа и пствариваоа активнпсти на укљушиваоу нпвих шланпва Клуба, 

спрпвпђеое циљева и задатака Клуба, развијаоу међуспбне сппртске сарадое и 

пријатељских пднпса са прганизпваним шланпвима других клубпва и пдржаваое 

здравих сппртских пблика изражаваоем приврженпсти Клубу, 

- ппдстицаое прганизпванпг ушещћа шланпва у ппщтим друщтвеним активнпстима, 

- прганизпваое пригпдних сппртских и забавних приредби, усмених нпвина и 

трибина. 

Члан 35. 

Чланпви Клуба прганизпвани у секције имају права и дужнпсти да: 

- ппкрећу иницијативе и предлажу разматраое питаоа пд интереса за пствариваое 

циљева и задатака клуба, 

- буду редпвнп и пптпунп инфпрмисани п ради у активнпстима Клуба, 

- спрпвпде циљеве и задатке Клуба утврђене Статутпм и другим ппщтим актима 

Клуба, 

- пп пптреби распплажу дијелпм прихпда Клуба пстваренпг пд шланарине кпју плаћају 

шланпви удружени у секцију, 

- бирају свпје представнике у Скупщтину Клуба. 

Члан 36. 

Секција ветерана Клуба пкупља бивще фудбалере и тренере Клуба. 
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Члан 37. 

Секција се мпже пбразпвати удруживаоем шланпва Клуба на теритприји насељенпг мјеста, 

ппщтине или предузећа. Секције мпгу пбразпвати шланпви Клуба кпји су на привременпм 

раду у инпстранству. 

Члан 38. 

Секција се сматра пбразпванпм, када кпнституище пргане утврђене свпјим ппщтим актпм и 

дпстави ппщти акт и пбавјещтеое п саставу тих пргана Клубу. 

IV ПРГАНИ И РАДНА ТИЈЕЛА КЛУБА 

Члан 39. 

Органи Клуба су: 

- Скупштина 

- Управни пдбпр  

- Назпрни пдбпр 

- Секретар 

Члан 40. 

Мандат представника у прганима Клуба траје шетири (4) гпдине са мпгућнпщћу ппнпвнпг 

избпра. 

Мандат представника у Клубу пријевременп престаје усљед: 

- спријешенпсти представника да пбавља дужнпст, 

- ппднпщеоем пставке или пппзивпм.   

Нпвпизабранпм представнику у пргану Клуба изабранпг на мјестп представника кпјем је 

пријевременп престап мандат, мандат траје дп истека мандата Скупщтине Клуба тпг сазива. 

a. СКУПШТИНА КЛУБА 

Члан 41. 

Скупщтина је највищи прган Клуба, а шини је 21 шлан. 

Мандат Скупщтине је шетири (4) гпдине. 

Засједаоа Скупщтине мпгу бити редпвна и ванредна. 

Редпвна засједаоа се пдржавају једнпм гпдищое, а ванредна пп пптреби. 

Члан 42. 

Редпвнп засједаое Скупщтине сазива предсједник Скупщтине, на пснпву пдлуке Управнпг 

пдбпра, Надзпрнпг пдбпра и трећине шланпва Скупщтине, најмаое један пут гпдищое. 

Засједаое се заказује писменим путем, најмаое 7 дана прије пдржаваоа, са назнакпм 

мјеста пдржаваоа и ппшетка рада, кап и са приједлпгпм дневнпг реда и пдгпварајућим 

пбразлпженим материјалима, кпји се мпрају дпставити на сједници Скупщтине у писанпј 

фпрми или мејлпм пп сазиваоу. 

Ванреднп засједаое сазива предсједник Скупщтине пп лишнпј пдлуци или пп пдлуци 

Управнпг или Надзпрнпг пдбпра те на захтјев најмаое једне пплпвине шланпва Скупщтине. 
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Укпликп предсједник не сазпве Скупщтину у рпку пд 60 дана пд дана ппднпщеоа захтјева, 

Скупщтину имају правп сазвати предлагаши. 

Када Управни пдбпр пдлушује п сазиваоу ванредне Скупщтине пптребна је двптрећинска 

већина гласпва свих шланпва Управнпг пдбпра. 

На ванреднпм засједаоу Скупщтина расправља и пдлушује самп п питаоима  збпг кпјих је 

сазвана. 

Члан 43. 

Скупщтина се бира: 

- пд активних фудбалера и тренера три шлана, 

- пд шланпва Клуба пкупљених у секцију ветерана Клуба два шлана, 

- пд шланпва Клуба пкупљених у секцијама Клуба и псталих шланпва Клуба 16 

(шеснаест) шланпва. 

Члан 44. 

Чланпви у Скупщтини имају следећа права и дужнпсти: 

- да ушествује у пдлушиваоу на сједницама Скупщтине и у раду других пргана и тијела 

у кпје буде изабран, 

- да ппднпси приједлпге ппщтих и других аката, 

- да предлаже разматраое ппјединих питаоа, 

- да тражи да буде инфпрмисан п раду свих пргана Клуба, 

- да пбавјещтава шланпве Клуба,кпји су га предлпжили п раду пргана и тијела у кпје је 

изабран, свпм раду и раду Клуба, 

- да редпвнп присуствује сједницама и састанцима пргана и тијела шији је шлан, 

- да пстварује друга права и дужнпсти утврђена пвим Статутпм и ппщтим актима 

Клуба. 

Члан 45. 

Скупщтина пунпправнп пдлушује када засједаоу присуствује вище пд пплпвине укупнпг брпја 

шланпва. 

Акп у заказанп вријеме за ппшетак засједаоа Скупщтина нема квпрум, ппшетак засједаоа се 

пдгађа за 30 минута, а акп и тада нема пптребан квпрум, Предсједник ће у рпку пд 15 дана 

сазвати нпву Скупщину. 

Скупщтина дпнпси пдлуке прпстпм већинпм присутних шланпва, јавним или тајним 

гласаоем. 

Члан 46. 

Сваке шетири гпдине се редпвнп сазива избпрна Скупщтина Клуба. 

На избпрнпј Скупщтини се: 

- врщи избпр шланпва Скупщтине, 

- бира предсједник и пптпредсједник Скупщтине, 

- бира Управни и Надзпрни пдбпр, 

- бира секретар Клуба 
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Члан 47. 

Одлуке Скупщтине су пбавезујуће за све шланпве и пргане Клуба. 

Члан 48. 

Предсједник предсједава засједаоем Скупщтине, прати и ппмаже унутращое прганизпваое 

и развпј Клуба, утише на рад пргана и кпмисије Клуба и врщи друга права и дужнпсти 

предвиђене Статутпм. Предсједника замјеоује пптпредсједник у оегпвпј пдсутнпсти са свим 

правима и пбавезама, ппмаже му у раду и врщи ппслпве  кпје му предсједник ппвјери. 

Истп лице мпже бити биранп највище два пута узастппнп за предсједника пднпснп 

пптпредсједника Скупщтине, са мпгућнпщћу ппнпвнпг избпра. 

Гласаое на Скупщтини је јавнп укпликп не дпнесе другашију пдлуку. 

Укпликп је предсједник пдсутан, Скупщтинпм предсједава пспба пвлащтена пд стране 

Управнпг пдбпра. 

Члан 49. 

Скупщтина има следећа права и пбавезе: 

- дпнпси Статут Фудбалскпг клуба „Гласинац 1936“, ппслпвник п свпм раду и друга 

ппщта акта, 

- утврђује ппслпвну пплитику и смјернице за развпј Клуба, 

- дпнпси планпве и прпграме развпја Клуба, 

- бира и разријещава предсједника, пптпредсједника, Скупщтине Клуба, те шланпве 

Управнпг пдбпра, те шланпве Надзпрнпг пдбпра Клуба и других пргана, 

- пдлушује п критеријима за стицаое права генералнпг сппнзпра кап и других 

сппнзпра и дпнатпра, 

- дпнпси финансијски план и заврщни рашун, 

- пдлушује п удруживаоу са другим сппртским прганизацијама, 

- пдлушује п престанку рада Клуба, 

- дпнпси критерије за издаваое бесплатних улазница и прппусница, 

- дпнпси критерије за уступаое права за ТВ пренпс, 

- пдлушује п задужеоу Клуба, 

- именује секретара Клуба, 

- врщи и друга права и дужнпсти предвиђена Статутпм и другим ппщтим актима 

Клуба. 

б. УПРАВНИ ПДБПР КЛУБА 

Члан 50. 

Управни пдбпр је највищи прган Скупщтине кпји пбавља управне ппслпве Клуба. 

Управни пдбпр рукпвпди радпм Клуба на пснпву Закпна, Статута, пдлука и закљушака 

Скупщтине. 

Члан 51. 

Управни пдбпр Клуба се састпји пд укупнп (3) три  шлана. 

Мандат Управнпм пдбпру је (4) шетири гпдине са мпгућнпщћу ппнпвнпг избпра. 
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Предсједник Управнпг пдбпра (предсједник Клуба) бира се на првпј сједници Управнпг 

пдбпра и пн је једнинп лице пвлащћенп за представљаое и заступаое Клуба. 

Члан 52. 

Управни пдбпр Клуба има следећа права и пбавезе: 

- стара се п изврщеоу ппщтих аката, пдлука и пплитике кпју утврђује Скупщтина 

Клуба, 

- утврђује приједлпг финансијскпг плана и стара се п оегпвпм изврщеоу, 

- утврђује приједлпг заврщнпг рашуна, 

- пдлушује п кприщтеоу средстава резерве предвиђених финансијским планпм, 

- закљушује угпвпре са фудбалерима и угпвпре п стипендираоу, 

- пдређује цијене улазница за фудбалске и друге приредбе, кап и висину накнаде за 

услуге кпје врщи Клуб, 

- пдпбрава на пснпву утврђених критерија уступаое права за ТВ пренпс, 

- пдлушује п нашину и фпрми пбављаоа ппсредних и неппсредних привредних 

дјелатнпсти крпз псниваое предузећа, 

- пдлушује п избпру шланпва за пргане управљаоа предузећа, 

- пдлушује п називу предузећа, ппслпвнпм улпгу, правима и пбавезама псниваша, 

ппшетку и трајаоу предузећа, расппдјеле дпбити, 

- пдлушује п ппхвалама, јавним признаоима и наградама, 

- пдлушује п прганизпваоу вансппртских активнпсти у складу са циљевима и задацима 

Клуба, 

- утврђује брпј фудбалера у складу са прпгрампм развпја и рада Клуба, 

- пдлушује п закљушиваоу и раскиду угпвпра са играшима, п пријему играша у Клуб и 

издаваоу исписница, 

- пдлушује п закљушеоу угпвпра са тренерима и другим струшнп сппртским 

радницима, пднпснп п оихпвпм пријему у Клуб ради пбављаоа струшнп-сппртских 

ппслпва у Клубу, 

- именује щефа струшнпг щтаба, 

- пдлушује п прганизпваоу утакмица и турнира и ушещћу Клуба на истим, 

- пдлушује п дпдјели стипендија, плаћаоу щкпларина, куппвина ушила и другим 

издацима у вези са щкплпваоем фудбалера и струшнп сппртских радника у складу са 

ппщтим актпм, 

- разматра извјещтаје и приједлпге кпмисија и других радних тијела у Клубу и п оима 

даје свпје мищљеое Скупщтини, 

- пдлушује п даваоу нпвшаних награда за изузетнп залагаое и пстварене резултате у 

складу са финансијским планпм и оегпвим мпгућнпстима, 

- пдлушује п службеним путпваоима, 

- врщи и друге ппслпве кпје му стави у задатак Скупщтина у складу са пвим Статутпм и 

ппщтим актима Клуба. 

Члан 53. 

Управни пдбпр се састаје пп пптреби. Управни пдбпр мпже дпнијети пдлуку из надлежнпсти 

Скупщтине, али се пна мпра пптврдити на првпм засједаоу Скупщтине Клуба. 
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Сједнице сазива предсједник Управнпг пдбпра на свпју иницијативу или на приједлпг 

шланпва Управнпг пдбпра. 

Сједнице Управнпг пдбпра су углавнпм јавне, а јавнпст рада се утврђује на ппшетку 

засједаоа. 

Управни пдбпр из свпг састава бира пптпредсједника Клуба, кпји у пдсуству мијеоа 

предсједника. 

Члан 54. 

Управним пдбпрпм рукпвпди предсједник. 

Предсједник се стара п раду Управнпг пдбпра, впди рашуна да рад буде у складу са Уставпм, 

Закпнима и другим прпписима, те Статутпм и другим актима Клуба. 

За свпј рад предсједник пдгпвара Управнпм пдбпру и Скупщтини Клуба. 

У пдсуству предсједника, оегпву дужнпст пбавља пптпредсједник Управнпг пдбпра. 

Члан 55. 

У ванредним пкплнпстима, п ппјединашнпм питаоу, шланпви Управнпг пдбпра мпгу да се 

изјасне на телефпнскпј сједници и тп телефпнски, пптписаним телефакспм или прекп мејла. 

Такп дпнесене пдлуке и закљушци се пптврђују на сљедећпј сједници и уписују у записник. 

Члан 56. 

Уз кплективну пдгпвпрнпст, сваки шлан Управнпг пдбпра снпси и лишну пдгпвпрнпст за свпј 

рад. Нашин рада Управнпг пдбпра се уређује Ппслпвникпм п раду. 

Члан 57. 

Управни пдбпр  ради у сједницама. 

Управни пдбпр пунпправнп пдлушује када сједници присуствује вище пд пплпвине оегпвих 

шланпва. У квпрум се не рашунају шланпви Управнпг пдбпра кпји су пставци. 

Члан 58. 

Ради изврщаваоа пдређених задатака из пквира дјелатнпсти Клуба, те ради праћеоа и 

спрпвпђеоа пплитике Клуба, а све у циљу унапређеоа укупнпг рада у Клубу ппстпје 

кпмисије кап стални пргани Управнпг пдбпра, пдбпри и друга радна тијела сталнпг или 

привременпг карактера. 

Члан 59. 

Стални пргани Управнпг пдбпра су: 

- струшна кпмисија, 

- кпмисија за материјалнп-финансијскп ппслпваое, 

- кпмисија за прганизацију маркетинга и прппаганде, 

- кпмисија за праганизацију сппртских такмишеоа, 

- здравствена кпмисија, 

- кпмисија за пмладинске щкпле, 

- кпмисија за кприщтеое сппртских пбјеката и прганизацију приредби, 

- дисциплинска кпмисија, 

- арбитражна кпмисија. 
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Члан 60. 

Чланпве сталних кпмисија Клуба из шлана 59. пвпг Статута, бира Управни пдбпр из реда 

шланпва Клуба. Кпмисије се састпје пд 3-5 (три до пет) шланпва. Предсједнике сталних 

кпмисија бира Управни пдбпр из реда шланпва Клуба или шланпва Скупщтине Клуба. За 

пптпредсједнике сталних кпмисија бирају се шланпви Управнпг пдбпра изузев дисциплинске 

кпмисије.  

Арбитражну кпмисију именује Управни пдбпр на приједлпг предсједника Надзпрнпг пдбпра. 

Мандат шланпва кпмисија траје 4 (четири) гпдине. 

Члан 61. 

Ближе пдредбе п дјелпкругу рада, правима и пбавезама кпмисија Клуба пдређује се 

ппсебним актпм Клуба. Извјещтај п раду кпмисије ппднпсе предсједници кпмисија Управнпм 

пдбпру Клуба, а пп пптреби и Скупщтини Клуба. 

Члан 62. 

Ппред сталних кпмисија у Клубу се мпгу пп пптреби пбразпвати пдбпри. Правп на 

пбразпваое пваквих тијела имају Скупщтина и Управни пдбпр Клуба. 

в. НАДЗПРНИ ПДБПР КЛУБА 

Члан 63. 

Надзпрни пдбпр је сампстални скупщтински прган Клуба. 

Скупщтина бира три шлана Надзпрнпг пдбпра на перипд пд шетири гпдине са мпгућнпщћу 

ппнпвнпг избпра. 

Чланпви Надзпрнпг пдбпра не мпгу истпвременп бити и шланпви других пргана и тијела 

Клуба. 

Надзпрни пдбпр ради у сједницама кпје сазива предсједник Надзпрнпг пдбпра једнпм 

гпдищое или пп пптреби. 

У слушају спријешенпсти, а пп указанпј пптреби, сједницу мпже заказати и истпм 

предсједавати и шлан надзпрнпг пдбпра пп писменпм пвлащтеоу предсједника надзпрнпг 

пдбпра. 

Члан 64. 

Надлежнпсти Надзпрнпг пдбпра су: 

- прати пствариваое система управљаоа у Клубу, 

- прати спрпвпђеое закпна и других прпписа,ппщтих аката Клуба, 

- кпнтрплище закпнитпст и правилнпст трпщеоа средсатава Клуба, 

- прати кпнтрплище раципналну упптребу ппреме и средстава кпјима Клуб 

распплаже, 

- ппкреће иницијативе и даје приједлпге надлежним прганима Клуба ради птклаоаоа 

ппвреде права,птклаоаоа неправилнпсти у распплагаоу средствима Клуба, кап и у 

птклаоаоа других неправилнпсти кпје упше у свпм раду, 

- у складу са Закпнпм ппднпси пријаве надлежним правпсудним и другим прганима 

прптив ушиналаца кривишних дјела, прекрщаја и привредних преступа, 
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- предлаже надлежним прганима ппкретаое дисциплинскпг ппступка прптив 

пдгпвпрних лица у Клубу. 

Члан 65. 

Сви шланпви и тијела Клуба пбавезни су Надзпрнпм пдбпру пмпгућити увид у свпј рад и 

ппслпваое. Гпдищои пбрашун ппслпваоа Клуба не мпже се усвпјити без претхпднпг 

мищљеоа Надзпрнпг пдбпра. 

Надзпрни пдбпр п свпјим налазима пбавјещтава Управни пдбпр, а извјещтај ппднпси 

Скупщтини Клуба. 

г. СЕКРЕТАР КЛУБА 

Члан 66. 

За укупну кппрдинацију рада Клуба Скупщтина бира секретара. 

Мандат секретара траје 4 (четири) гпдине, са мпгућнпщћу ппнпвнпг избпра. 

Секретар свпју функцију пбавља вплпнтерски или хпнпрарнп и за свпј рад пдгпвпран је 

Скупщтини и Управнпм пдбпру Клуба. 

Члан 67. 

Скупщтина Клуба разријещава дужнпсти секретара у слушају да пн крщи пдредбе пвпг 

Статута и Закпна. 

Члан 68. 

Секретар је сампсталан у свпм раду, задатак му је да припрема материјале за Скупщтину, 

Управни пдбпр и кпмисије Клуба. 

Секретар ппмаже предсједнику Скупщтине и Управнпг пдбпра у изврщаваоу пдлука, 

закљушака и ставпва Скупщтине и Управнпг пдбпра, те пбавља и друге ппслпве пдређеое 

пвим Статутпм и другим актима. 

Члан 69. 

Секретар има сљедећа права и пбавезе: 

- Изврщава пдлуке и закљушке Скупщтине и Управнпг пдбпра Клуба, 

- Припрема и изврщава ппслпве и задатке неппхпдне за рад Скупщтине, 

- У складу са Закпнпм шува и кпристи пешат и щтамбиљ Клуба, 

- Дужан је да присуствује сједницама Скупщтине и Управнпг пдбпра и да ушествује у 

оихпвпм раду, 

- Врщи друге ппслпве и задатке пд интереса за Клуб. 

V ДУЖНПСТИ, ЗАДАЦИ И ПДГПВПРНПСТИ ФУДБАЛЕРА, ТРЕНЕРА И СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ, ПРГАНИЗАЦИПНИ И СТРУЧНИ РАД СА ДЈЕЦПМ И РАДНИ ПДНПС 

ПРПФЕСИПНАЛНПГ СППРТИСТЕ 

Члан 70. 

Оснпвни нпсипци струшни педагпщкпг рада са фудбалерима у Клубу су тренери ангажпвани у 

Клубу на пснпву угпвпра на пдређенп вријеме. 
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Ради щтп пптпунијег дефинисаоа рада са фудбалерима, рукпвпђеоа у раду те струшне 

прганизације и права, пбавеза и пдгпвпрнпсти, кпја из тпга прпизлази, прганизаципни и 

струшни рад у Клубу се дијели на следеће неппсредне изврщипце и тп: 

- секретар, 

- тренери првпг тима, јунипра, кадета, пипнира и пјетлића, 

- тренери пмладинске щкпле, 

- радник на пдржаваоу сппртских терена и пбјеката. 

Члан 71. 

Фудбалери су дужни да пбављују сппртску активнпст играоа Фудбала у виду привременпг 

занимаоа, усаврщаваоа свпје сппртске лишнпсти, редпвнп и марљивп изврщавају пбавезе 

на припремама, тренинзима и такмишеоима, да дисциплинпванп и дпстпјанственп у складу 

са правилима сппртске етике приступају фудбалскпј игри и пбхпђеоу на терену, да раде на 

струшнпм пбразпваоу и васпитнп дјелују у пппуларизацији свестране сппртске лишнпсти, кап 

и да ппступају пп упуствима тренера. 

Уппредп са пбављаоем пвих дужнпсти и задатака фудбалери пстварују свпју пптпуну 

друщтвену и сппртску лишнпст ушеоем и псппспбљаваоем за стицаое квалификација за 

прпфесипналнп занимаое пп престанку играоа фудбала. 

Члан 72. 

Струшна служба клуба врщи ппслпве кпји се пднпсе на припремаое и прганизпваое свих 

активнпсти Клуба, врщеое струшнп сппртских и тренерских ппслпва,припремаое прпграма и 

планпва рада,изврщеое ппщтих и других аката,врщеое струшнп административних ппслпва 

и слишнп. 

Члан 73. 

Струшни рад и струшни рад са дјецпм дп 14 гпдина у Клубу мпгу да пбављају искљушивп 

сппртски струшоаци, пднпснп лица кпја имају пдгпварајуће сппртскп зваое и кпја ппсједују 

пдгпварајућу лиценцу, у складу са Закпнпм п сппрту. 

Самп непсуђивана лица за кривишна дјела сексуалне злпупптребе и искприщћаваоа дјеце и 

радое насиља у ппрпдици  и ппрпдишнпј заједници на щтету дјетета мпгу пбављати струшнп-

васпитни рад са дјецпм, а п шему су дужна дпставити ппдатке пд надлежнпг пргана кпји впди 

ту евиденцију. 

Сппртски струшоаци, из става 1 пвпг шлана,су пбавезни да се струшнп усаврщавају у складу са 

Закпнпм п сппрту и ппщтим актима Клуба.  

Сппртски струшоаци дужни су да планирају и евидентирају струшни рад кпји пбављају у 

Клубу и Савезу. 

Управни пдбпр Клуба утврђује план струшнпг пбразпваоа, псппспбљаваоа и усаврщаваоа 

сппртских струшоака и струшоака у сппрту ангажпваних у Клубу. 

Клуб ангажује сппртске струшоаке закљушеоем угпвпра раду или угпвпра п струшнпм 

ангажпваоу, у складу са Закпнпм. 

Тренер у фудбалскпм Клубу је струшнп лице кпје пбавља тренерску дужнпст ппд услпвима и 

на нашин утврђен прпписима Фудбалскпг савеза РС и БиХ и других теритпријалних савеза. 
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Члан 74. 

Сппртиста мпже да се бави фудбалпм кап сппртскпм активнпщћу у Клубу аматерски или 

прпфесипналнп. 

Прпфесипнални сппртиста је лице кпје се бави фудбалпм кап јединим или пснпвним 

занимаоем. 

Клуб и сппртиста такмишар закљушују, у складу са Закпнпм, угпвпр кпјим регулищу међуспбна 

права, пбавезе и пдгпвпрнпсти. 

Клуб је у пбављаоу сппртских активнпсти пбавезан да пбезбједи услпве за безбиједнп 

бављеое сппртиста сппртским активнпстима, сппртске струшоаке за впђеое струшнпг рада, 

планираое и евиденцију струшнпг рада. 

У такмишеоима у кпјима ушествује Клуб, мпгу да наступају самп сппртисти уреднп 

регистрпвани и кпјима је утврђена здравствена сппспбнпст у складу са Закпнпм п сппрту. 

Клуб је дужан да закљуши угпвпр п псигураоу свпјих врхунских сппртиста и врхунских 

сппртских струшоака пд ппследица несрећнпг слушаја за вријеме пбављаоа сппртске 

активнпсти. 

Члан 75. 

Фудбалери, тренери и пстали радници Струшне службе су лишнп пдгпвпрни за савјеснп 

изврщаваое пбавеза у раднпм пднпсу и за ппвреду радне дисциплине у раду. 

Фудбалери, тренери и радници струшних служби пдгпварају Клубу дисциплински и 

материјалнп. 

Члан 76. 

Опщтим актпм уређује се питаое дисциплинске пдгпвпрнпсти и мјера фудбалера, тренера и 

радника струшних служби, дисциплински пргани и ппступак, утврђује и ппвреде радних 

пбавеза и сппртске дисциплине  према Клубу за кпје су надлежни дисциплински пргани. 

Члан 77. 

Свакп изабранп лице у Клубу, лишнп је пдгпвпрнп за свпј рад и мпже бити пппзванп или 

смијеоенп. Изабранп лице има правп да ппднесе пставку и да је пбразлпжи. 

Опщтим актпм Клуба утврђује се ппвреда дужнпсти, услпви пдгпвпрнпсти, ппступак 

изрицаоа пдгпварајуће мјере изабраним лицима. 

VI ИМПВИНА И СРЕДСТВА ЗА РАД КЛУБА 

Члан 78. 

Импвина и средства за рад Клуба шине некретнине, ппкретне ствари, материјална дпбра, 

правна и нпвшана средства кпјима Клуб управља и сампсталнп распплаже у складу са 

Закпнпм и пвим Статутпм. 

Члан 79. 

Клуб пстварује прихпде из сљедећих извпра: 

- шланарине, 

- прихпда из бучета Опщтине Спкплац, Града Истпшнп Сарајевп, Републике Српске и 

Бпсне и Херцегпвине, 
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- властити маркетинг, 

- дпбрпвпљни прилпзи и ппклпни физишких и правних лица, 

- прихпди пд импвине на управљаоу и распплагаоу, 

- прихпди пд реализације прпјеката аплицираних кпд дпмаћих и међунарпдних 

институција, 

- други прихпди у складу са Закпнпм. 

Члан 80. 

О распплагаоу  средствима Клуба стара се Управни пдбпр и предсједник Клуба. 

За закпнитп кприщтеое средстава пдгпвпран је предсједник Управнпг пдбпра и секретар у 

границама пвлащтеоа кпја се утврђују нпрмативним актима. 

За пптписиваое пбразаца платнпг прпмета пвлащтени су предсједник Управнпг пдбпра и 

секретар, кап и лица кпја пвласти предсједник Управнпг пдбпра Клуба. 

Члан 81. 

Клуб управља средствима и импвинпм у складу са прпписима п материјалнп-финснсијскпм 

ппслпваоу. 

Члан 82. 

Клуб пбавезнп впди ппслпвне коиге и саставља финансијске извјещтаје у складу са 

прпписима кпјима се уређује пбласт рашунпвпдства и ревизије. 

Члан 83. 

Прихпди и расхпди се утврђују финансијским планпм Клуба. 

Пп заврщетку гпдине ради се заврщни рашун Клуба. Извјещтај се, пп приједлпгу Управнпг 

пдбпра, дпставља Скупщтини на усвајаое. 

VII ЈАВНПСТ РАДА КЛУБА 

Члан 84. 

Рад Фудбалскпг Клуба „Гласинац 1936“ Спкплац је јаван. 

Обавјещтаваое јавнпсти и инфпрмисаое шланства п раду Клуба и оегпвих пргана пстварује 

се путем саппщтеоа са сједница пргана Клуба, акција щирег знашаја, маспвних акција и 

манифестација и другпг, прекп званишне интернет странице и друщтвених мрежа и путем 

щтампаних и електрпнских медија. 

Обавјещтаваое, у пквиру свпг дјелпкруга рада врще предсједник Скупщтине, предсједник и 

пптпредсједник Управнпг пдбпра, секретар или лице кпје за тп пвласти Управни пдбпр 

Клуба, кап и неппсредни рукпвпдипци ппјединих акција и манифестација. 

Члан 85. 

Клуб мпже у пквиру активнпсти утврђених Статутпм и у циљу уппзнаваоа јавнпсти са 

активнпстима и радпм Клуба, а нарпшитп у сврху прппагираоа планираоа у јавнпсти да 

прганизује ппједине акције маркетинщке прирпде. 

Клуб мпже издавати свпј прппагандни материјал и литературу. 
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VIII ИЗМЈЕНЕ И ДППУНЕ СТАТУТА 

Члан 86. 

Иницијативу за измјене и дппуне Статута мпгу дати предсједник Клуба, Управни пдбпр или 

једна трећина шланпва Скупщтине Клуба. 

Текст предлпжених измјена и дппуна Статута, са мищљеоем, ппднпси Управни пдбпр на 

редпвнпм засједаоу Скупщтине клуба. 

Измјене и дппуне Статута дпнпси Скупщтина на редпвнпм засједаоу прпстпм већинпм 

присутних шланпва. 

IX ППШТА АКТА КЛУБА 

Члан 87. 

Унутращои пднпси у Клубу уређују се Статутпм и другим ппщтим актима Клуба. 

Ппред Статута други ппщти акти Клуба су: 

- Ппслпвник п раду Скупштине, 

- Ппслпвник п раду Управнпг пдбпра, 

- Правилник п материјалнп-финансијскпм ппслпваоу, 

- Правилник п унутрашопј прганизацији и систематиазацији ппслпва, 

- Други ппшти акти. 

Члан 88. 

Ппступак за дпнпщеое, измјену и дппуну ппщтих аката Клуба ппкреће и пдлуку дпнпси 

Скупщтина Клуба. 

Приједлпг за ппкретаое ппступка за дпнпщеое измјена и дппуна ппщтег акта Клуба мпже 

ппкренути шлан Скупщтине, предсједник Клуба, Управни пдбпр и секретар Клуба. 

Члан 89. 

Опщта акта Клуба, оихпва измјена и дппуна пбјављују се у на пгласнпј табли Клуба и у 

средствима инфпрмисаоа Клуба. 

X ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА 

Члан 90. 

Клуб престаје са радпм пдлукпм Скупщтине Клуба кап и у слушајевима предвиђеним 

Закпнпм. 

Одлуку п престанку рада Клуба дпнпси Скупщтина Клуба двптрећинскпм већинпм пд  

укупнпг брпја свпјих шланпва. 

Члан 91. 

У слушају престанка рада, Скупщтина дпнпси план ликвидације кпјим се утврђује пппис 

импвине, права и пбавезе. 

Изврщеое плана предвпди Предсједник скупщтине (ликвидатор) или неки други шлан Клуба 

кпјег изабере Скупщтина за ликвидатпра, кпји заступа Клуб у ппступку ликвидације и у 

ппступку ппднпщеоа захтјева за пријаву престанка рада надлежним прганима. 
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ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ КЛУБА  

Впјинпвић Мпмир 

У слушају престанка рада Клуба, ппстпјећа импвина, накпн измиреоа ппвјерилаца припада 

лпкалнпј заједници. 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 92. 

Аутпхтпнп тумашеое пдредби Статута је у надлежнпсти Скупщтине Клуба. 

Између два засједаоа Скупщтине, Управни пдбпр даје мищљеое п знашеоу ппјединих 

пдредби Статута. 

Члан 93. 

Сва акта Клуба мпрају се дпнијети и ускладити са пдредбама Статута у рпку пд щест мјесеци 

пд дана оегпвпг дпнпщеоа. 

Члан 94. 

Овај Статут ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се на пгласнпј табли Клуба и 

званишнпј интернет страници Клуба www.ofkglasinacsokolac.com. 

Члан 95. 

Усвајаоем пвпг Статута престаје да важи Статут Омладинскпг фудбалскпг клуба „Гласинац 

2011“ Спкплац пд 02.06.2011.гпдине. 
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Спкплац,  04.11.2021. гпдине 

 


