
Значај навијача за ФК Црвена звезда веома је добро познат кроз историју клуба, а самим 
тим и њихов допринос стварању и ширењу идеала и бренда Црвене звезде.

Још од самог оснивања клуба 1945.године, Црвеној звезди је пришло много навијача. Већ 
1948.године формирана је прва секција навијача Црвене звезде „Чланови – Пријатељи“ која је 
бројала 120 уписаних чланова. Од оснивања клуба па до данас, број навијача је у сталном порасту 
као и њихова подршка клубу која никада није изостала. Са поносом истичемо да смо 
најпопуларнији спортски клуб Балкана и један од највећих европских клубова.

Клубови навијача Црвене звезде одиграли су веома важну улогу у организовању навијача 
кроз историју Црвене звезде. ФК Црвена звезда сматра данас своје навијачке клубове 
потребнијим и важнијим него икада у својој историји. Мисија навијачких клубова је ширење и 
промовисање вредности Црвене звезде, грађанског поноса, социјалне интеграције, спортског 
духа, солидарности, демократије, националних и других вредности које одражавају посвећеност 
клуба према друштву као целини.

Развој нових технологија је скратио раздаљине између људи и омогућио бржу и лакшу 
комуникацију између навијача Црвене звезде, како међусобно, тако и са ФК Црвена звезда.

Снажно ширење Звездиног спортског покрета, све већи број наших навијача, како у Србији, 
тако и широм света, довели су до потребе да клуб усвоји прописе који регулишу рад клубова 
навијача као и да регулише однос између навијача и клуба.

Имајући у виду значај клубова навијача и полазећи од чувене реченице Слободана Ћосића, 
једног од оснивача Клуба која гласи „Клуб вреди онолико, колико вреде његови навијачи“, 
Управни одбор ФК Црвена звезда на седници одржаној дана 05.05.2011. доноси:



П Р А В И Л Н И К
О УРЕЂЕЊУ ЗВАНИЧНИХ

КЛУБОВА НАВИЈАЧА
ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

1. КЛУБОВИ  НАВИЈАЧА

Члан 1.

Клубови навијача Фудбалског клуба Црвена звезда (у даљем тексту: Фудбалски клуб) су 
самостална и независна удружења, која се формирају у складу са Законом о удружењима, 
осталим прописима и Статутом Фудбалског клуба.

Члан 2.

Циљ навијачког клуба је да доприноси промовисању, одржавању и унапређењу имиџа 
Фудбалског клуба широм света, као и да промовише његове историјске вредности и ствара осећај 
заједништва између званичног клуба навијача и општих циљева Фудбалског клуба.

Члан 3.

Члан званичног клуба навијача је свако лице које се учланило у клуб навијача и које је 
пристало да се придржава правила и Статута Фудбалског клуба.

Члан званичног клуба навијача може да буде члан и симпатизер Фудбалског клуба.

2. ОДНОС  ЗВАНИЧНОГ КЛУБА НАВИЈАЧА СА ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

Члан 4.

Званични клубови навијача Фудбалског клуба се организују на основу члана 13. Статута 
Фудбалског клуба усвојеног на Скупштини која је одржана 22. октобра 2010. године, који гласи:



„Чланови Клуба се могу организовати у клубове навијача, секције и друге облике 
окупљања ради остваривања циљева и задатака Клуба у складу са Статутом, Правилником о 
чланству и Правилником о изборима у ФК Црвена звезда.“

Члан 5.

Фудбалски клуб неће интервенисати у стварању или распуштању било ког клуба навијача, 
нити ће се мешати у њихове свакодневне активности, осим у случајевима предвиђеним овим 
Правилником.

Фудбалски клуб ће, колико је то могуће, понудити помоћ у административном делу посла 
око успостављања и регистрације клубова навијача, пружајући релевантне моделе организовања 
и потребне информације.

Члан 6.

Службени назив је “званични клуб навијача ФК Црвена звезда”.

Управни одбор Фудбалског клуба у писаној форми потврђује да је удружење стекло статус 
званичног клуба навијача (у даљем тексту: клуб навијача).

Име клуба мора да упућује на Фудбалски клуб и по могућству на географску област у којој 
се налази седиште клуба. Није дозвољено коришћење назива области који неки други званични 
клуб навијача Фудбалског клуба већ користи, као ни сличног назива који би могао да доведе до 
забуне код наших присталица и јавности.

Имена која нису у складу са вредностима грађанског поноса, социјалне интеграције, 
спортског става, солидарности, демократије, толеранције, националних и других вредности које 
одражавају посвећеност клуба према друштву као целини нису дозвољена.

Ако клуб навијача жели да користи име особе у свом називу, потребна је писмена дозвола 
дотичне особе, односно породице у случају преминуле особе. У случају да се користи име играча 
или тренера, препоручује се да то буде неко ко је био у блиским односима са клубом као играч, 
тренер или функционер али више није активан.



Члан 7.

Клубови навијача који желе да користе лого, симболе или друга обележја регистрована 
као власништво Фудбалског клуба треба да добију писмену сагласност од Фудбалског клуба за 
њихову употребу, као и стандардна графичка решења обележја клубова навијача.

Члан 8.

Да би био признат као званични клуб навијача Фудбалског клуба, клуб навијача мора да 
буде конституисан у складу са Статутом Фудбалског клуба и овим правилником.

3. ОЗВАНИЧЕЊЕ ЗВАНИЧНОГ КЛУБА НАВИЈАЧА

Члан 9.

Да би добио статус „званичног клуба навијача“, клуб навијача мора да поднесе писани 
захтев Служби за чланство Фудбалског клуба.

Члан 10.

Да би био признат као „званични клуб навијача ФК Црвена звезда“, председник клуба 
навијача мора да буде члан Фудбалског клуба у складу са Статутом и Правилником о чланству 
Фудбалског клуба.

Најмање половина чланова клуба навијача мора да буду чланови Фудбалског клуба.

Клуб навијача Фудбалског клуба са седиштем у Републици Србији, Републици Српској и 
Црној Гори мора да има најмање 50 чланова клуба навијача.

Клуб навијача са седиштем ван Републике Србије, Републике Српске и Црне Горе мора да 
има најмање 20 чланова клуба навијача.

Ниједан члан или симпатизер Фудбалског клуба не може да буде члан више клубова 
навијача истовремено.



Члан 11.

У складу са Статутом Фудбалског клуба, Фудбалски клуб даје одобрење за оснивање клуба 
навијача.

Ово одобрење мора да поштује критеријуме именовања нових клубова навијача само у 
оним градовима или областима где клуб навијача није већ укључен у Регистар клубова навијача 
Фудбалског клуба, или у областима где званични клуб навијача већ постоји, све док то не утиче 
негативно на већ постојећи клуб навијача.

Члан 12.

Када Управни одбор Фудбалског клуба одобри именовање клуба навијача за званични 
клуб, Фудбалски клуб ће упутити званично Писмо добродошлице у Фудбалски клуб које је потврда 
да је клуб навијача уписан у Регистар званичних клубова навијача.

У Писму добродошлице биће додељен званични акредитив клубу навијача са именом и 
бројем званичног клуба навијача који му је додељен. Ови акредитиви ће се обнављати на годину 
дана најкасније седам дана пре одигравања прве утакмице у националоном првенству Србије 
уколико су сви  захтеви из овог Правилника испуњени.

Након што је уписан у Регистар Клубова навијача, званични клуб навијача може да ужива у 
свим предностима и привилегијама предвиђеним Статутом и другим актима Фудбалског клуба у 
циљу његовог укључења у живот Фудбалског клуба.

4. РЕГИСТАР ЗВАНИЧНИХ КЛУБОВА НАВИЈАЧА

Члан 13.

ФК Црвена звезда ће водити Регистар званичних клубова навијача Фудбалског клуба у 
коме ће бити евидентирани следећи подаци:

- Седиште званичног клуба навијача и контакт адреса која садржи поштанску адресу клуба 
и e-mail адресу.

Званични клуб навијача има своје седиште. Више клубова навијача не може да има исто 
седиште. Није дозвољено оснивање експозитуре и филијала званичног клуба навијача.

- Подаци о члановима органа званичног клуба навијача;



- Списак чланова званичног клуба навијача и подаци о њима (име и презиме, јединствени 
матични број грађана или сличан идентификациони број у земљи чији је држављанин, адреса, 
контакт телефон, e-mail адреса, датум рођења);

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗВАНИЧНОГ КЛУБА НАВИЈАЧА

Члан 14.

Званични клуб навијача Фудбалског клуба мора да има следеће органе:

- председник званичног клуба навијача као заступник чланова клуба навијача;

- секретар званичног клуба навијача.

Мандат свих органа званичног клуба навијача је четири године.

6. ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ЗА ОРГАНЕ ЗВАНИЧНИХ КЛУБОВА НАВИЈАЧА

Члан 15.

Органи клуба навијача се бирају на Скупштини чланова клуба навијача Фудбалског клуба.

Скупштина клуба навијача се одржава сваке године а изборна је сваке четврте године.

Сви чланови званичног клуба навијача позивају се на седницу Скупштине писаним позивом 
најкасније 30 дана пре одржавања Скупштине;

Члан 16.

Скупштина ради пуноважно ако је присутно 50 одсто укупног броја чланова. Уколико на 
Скупштину дође мање од 50 одсто од укупног броја чланова за седам дана се заказује нова 



Скупштина. Поновљења скупштина пуноважно ради ако је присутно највише 30 одсто укупног 
броја чланова званичног клуба навијача.

Гласање на скупштини званичног клуба навијача је тајно.

На гласању је изабран онај кандидат који има највише гласова. У случају да два или више 
кандиата имају исти број гласова гласање се између њих понавља све док неко не добије више 
гласова.

Изборни процес ће бити једнак за све клубове навијача;

7. ГЛАСАЊЕ

Члан 17.

У случају личног гласања, члан званичног клуба навијача ће од изборне комисије добити 
гласачки листић.

Члан званичног клуба навијача приликом преузимања гласачког листића мора да покаже 
доказ о идентитету са сликом – личну карту, пасош или возачку дозволу.

Гласање се врши убацивањем гласачког листића у гласачку кутију.

По завшетку гласања, гласачки листићи ће бити прегледани.

Пребројавање гласова ће бити обављено у присуству свих кандидата који желе да му 
присуствују. Гласачке кутије ће бити отворене, гласачки листићи један по један извађени и 
отворени а гласови пребројани.

Цео изборни процес ће надгледати Фудбалског клуба путем заступника клуба кога 
одређује Председник Фудбалског клуба, као и сви представници које су кандидати одредили.

Члан 18.

Служба за чланство Фудбалског клуба има посебан задатак да координише и развија 
односе са клубовима навијача као и да води Регистар званичних клубова навијача.



8. УСЛОВИ РАДА ЗВАНИЧНОГ КЛУБА НАВИЈАЧА

Члан 19.

Сви клубови навијача Фудбалског клуба преузимају обавезу да својим активностима 
омогуће да клуб навијача функционише, као и да једном годишње, по могућству у периоду од јуна 
до августа, обавесте Фудбалски клуб путем званичног дописа о свим активностима које је клуб 
навијача имао од последњег извештаја или оснивања као и свим кадровским променама у клубу 
навијача. Овај допис мора да буде потписан од стране председника и секретара клуба навијача.

Члан 20.

Клубови навијача Фудбалског клуба пристају да учествују, колико то њихова средства 
дозвољавају, у свим активностима Фудбалског клуба, а посебно оним која се  одвијају се на 
територији коју покривају, иако то не подразумева било какву обавезу.

Члан 21.

Званични клуб навијача ће се сматрати активним ако одржава редовну комуникацију са 
Фудбалским клубом и ако поред обавезног годишњег ажурирања својих података, информише 
Фудбалски клуб о свим догађајима који представљају његове активности.

Члан 22.

Клуб навијача Фудбалског клуба мора да обавештава Клуб о:

- одржавању редовне годишње Скупштине клуба навијача путем званичног дописа 
потписаног од стране председника и секретара клуба навијача Фудбалског клуба;

- промени броја чланова Фудбалског клуба у клубу навијача, најмање једном месечно;

- свакој промени седишта, броја телефона или e-mail адресе клуба навијача Фудбалског 
клуба;

- утакмицама којима су присуствовали у току сезоне, било фудбалских или било које друге 
спортске секције Клуба.

- било којим другим манифестацијама и догађајима у којима је клуб навијача учествовао.



Клубови навијача Фудбалског клуба који не испуне горе наведене услове, неће се сматрати 
активним и могу бити уклоњени из Регистра званичних клубова навијача Фудбалског клуба 
одлуком Управног одбора Фудбалског клуба.

9. ГУБИТАК СТАТУСА ЗВАНИЧНОГ КЛУБА НАВИЈАЧА

Члан 23.

Разлози за губутак статуса званичног клуба навијача Фудбалског клуба су:

- клубови навијача крше важеће прописе, законске и клупске прописе, или

- не поштују или ниподаштавају вредности опште прихваћене друштвене вредности и имиџ 
Фудбалског клуба, или

- подстичу било какав облик насиља, или

- злоупотребљавају било које бенефиције учињене од стране Фудбалског клуба, или

- узрокују и провоцирају оштећења имовине, права и интереса Фудбалског клуба.

Клубови навијача који учине прекршај из става 1, овог члана могу да буду брисани из 
Регистра званичних клубова навијача Фудбалског клуба, било привремено или трајно у зависности 
од озбиљности прекршаја и/или његовог понављања.

Одлуку да се брише из регистра клуба навијача, донеће Управни Одбор Фудбалског клуба 
у року од 15 дана од дана давања изјаве клуба навијача поводом прекршаја који му се ставља на 
терет.

10. ПОГОДНОСТИ КОЈЕ УЖИВАЈУ КЛУБОВИ НАВИЈАЧА

Члан 24.

Клубови навијача имају право да резервишу улазнице за утакмице Фудбалског клуба.

Захтев за резервацију доставља се Служби за чланство Фудбалског клуба најкасније 10 
дана пре одржавања утакмице на формулару за резеревацију карата за клубове навијача. 
Фудбалски клуб ће учинити све да у складу са обавезама које има према члановима Фудбалског 



клуба, власницима сезонских карата, гостујућим навијачима као и законским обавезама о броју 
гледалаца који може да присуствује утакмици испуни захтев за резервацијом карата али нема 
обавезу да испуни ове захтеве. Број и врста улазница су увек условљене тренутном доступношћу.

Клуб ће најкасније седам дана дана пре почетка меча потврдити клубу навијача да ли је 
резервација карата потврђена. Уколико је резервација потврђена, клуб навијача добија упутство 
на који начин ће преузети карте за утакмицу.

Члан 25.

Званични клубови навијача имају право постављања обележја на стадиону са именом, 
логом и датумом оснивања.

Званични клуб навијача заинтересован за ову врсту представљања мора да има обележја 
израђена у складу са правилима о стандардизацији графичких решења обележја клубова 
навијача.

Члан 26.

Фудбалски клуб нуди свим клубовима навијача две различите туре за обилазак Музеја и 
стадиона Фудбалског клуба. Посета мора бити организована са неопходном предходном најавом.

- Посета Музеју и стадиону.

Чланови званичног клуба навијача могу да остваре специјалан попуст за групне посете у 
групама већим од 20 чланова (попуст од 15%). Ова посета укључује посету Музеју и стадиону.

- Организована посета Музеју и стадиону.

Организоване туре, и посете у групама већим од 20 људи, уз водича посетиће места 
споменута у тачки 1. Ова тура такође укључује и посету свлачионици, медиа центру и тунелу из 
којег посетиоци могу изаћи на терен и сести на клупе играча. Чланови клуба навијача остварују 
попуст од 10%. Тура траје око 45 минута и то не укључује време које се проведе у музеју.



11. АКТИВНОСТИ И АКЦИЈЕ

Члан 27.

Званични клубови навијача Фудбалског клуба ће организовати активности и акције које 
сматрају подесним.

Члан 28.

Фудбалски клуб сматра годишњу Скупштину клуба навијача најважнијом активношћу клуба 
навијача, а овом догађају је пожељно присуство представника Фудбалског клуба.

Члан 29.

Представници Фудбалског клуба ће, у складу са следећим условима, присуствовати 
следећим скуповима:

- сусретима представника званичних клубова навијача Фудбалског клуба из целог света.

- регионалним скуповима званичних клубова навијача Фудбалског клуба.

Клубови навијача који желе да њиховим активностима присуствују представници 
Фудбалског клуба морају да доставе свој предлог и календар активности у писаној форми Служби 
за чланство Фудбалског клуба најкасније до 30. септембра за наредну годину.

За ванредне догађаје на којима се очекује присуство представника Фудбалског клуба 
обавештење мора да буде достављено писаним путем најмање месец дана унапред.

Фудбалски клуб може да разматри захтеве за учешће својих представника на 
активностима званичних клубива навијача и после наведеног рока, али није у обавези да 
учествује. Предлог мора да садржи: тип догађаја, дан, месец, време и место, програм активности 
и приближан број људи који ће присуствовати.

Клуб ће проучити све примљене предлоге и сачинити календар догађања у којима ће 
учествовати.



Члан 30.

Фудбалски клуб задржава право одлучивања у којим догађањима ће учествовати и слати 
представнике, као и ко ће представљати клуб на сваком догађању према својим потребама и/или 
могућностима. На догађањима којима присуствује, Фудбалски клуб ће одобрити протокол.

На свим скуповима и догађањима на којима учествује, представник Фудбалског клуба ће 
се сматрати највишим ауторитетом на том догађају, заједно са локалним представницима града 
или места одржавања и/или представницима одговарајућих установа, ако су присутни.

Фудбалски клуб ће благовремено обавестити клуб навијача о именима представника, иако 
задржава право да замени представнике у сваком тренутку ако се укаже потреба.

12. СУСРЕТ ЗВАНИЧНИХ КЛУБОВА НАВИЈАЧА ИЗ ЦЕЛОГ СВЕТА

Члан 31.

Једном годишње, један од клубова навијача ће, заједно са Фудбалским клубом 
организовати Сусрет клубова навијача Фудбалског клуба из целог света.

Члан 32.

Фудбалски клуб и клуб навијача који је домаћин организоваће овај скуп у циљу 
обезбеђивања квалитета и квантитета догађаја и активности, присуства максималног броја 
навијача, максималне медијске пропраћености догађаја и промоције духа Звезде.

Фудбалски клуб мора да одобри сваки споразум о спонзорству овог скупа.

Клуб навијача који је заинтересован да буде домаћин сусрета клубова навијача из целог 
света мора да поднесе захтев Служби за чланство Фудбалског клуба у писменој форми, најкасније 
четири месеца пре одржавања овог скупа.

Званични клуб навијача мора да обезбеди документацију која потврђује његове 
организационе способности, минималну потребну инфраструктуру за поменути догађај, 
неопходну институционалну подршку и нацрт програма догађаја.



Управни одбор Фудбалског клуба ће на предлог Службе за чланство донети одлуку о томе 
који је званични клуб навијача бити домаћин сусрета званичних клубова навијача Фудбалског 
клуба из целог света.

После објављивања одлуке званични клуб навијача који је домаћин сусрета клубова 
навијача Фудбалског клуба из целог света, заједно са Фудбалским клубом и локалним властима 
формираће Организациони Одбор са циљем спровођења свих оних задатака неопходних за успех 
овог скупа.

Сусрет званичних клубова навијача из целог света може да укључи и форуме, конгресе и 
конференције о питањима од тренутног интереса за Фудбалски клуб и клубове навијача.

13. РЕГИОНАЛНИ СКУПОВИ КЛУБОВА НАВИЈАЧА

Члан 33.

Сви клубови навијача могу да организују не више од једног регионалног скупа клубова 
навијача годишње уз учешће представника Фудбалског клуба. Служба за чланство Фудбалског 
клуба мора да буде обавештена у писаној форми о одржавању регионалних скупова најкасније до 
децембра текуће године за наредну годину. Програм догађаја мора бити обезбеђен више од 
месец и по дана раније.

Регионални скупови се организују за званичне клубове навијача из једне државе, 
природне или географске целине, као и из једне или више административних целина.

Препоручује се да званични клуб навијача који је домаћин обезбеди максималну подршку 
од осталих клубова навијача у региону у коме се организује регионални скуп. Препоручује да се 
ови скупови одржавају тако да се поклапају са важним годишњицама клуба навијача домаћина. 
Регионалним скуповима ће присуствовати представници одређени од стране Фудбалског клуба, 
по могућству из Управног Одбора Фудбалског клуба.

Региони могу организовати ове скупове колико год често желе, иако се препоручује да то 
буде на сваке две године.

Да би Фудбалски клуб могао да обезбеди најбоље могуће присуство пожељно је да се 
скупови подударају са утакмицама које Фудбалски клуб игра у гостима. У градовима у којима 
Фудбалски клуб не гостује, Фудбалски клуб ће размотрити најпогодније датуме за одржавање 
ових скупова.

Ни под којим условима Фудбалски клуб није у обавези да учествује у организацији 
регионалних скупова. Фудбалски клуб може да одлучи да помогне на начин који сматра 
прикладним организацију и промоцију регионалних скупова.



14. ОСТАЛИ СКУПОВИ

Члан 34.

Фудбалски клуб ће се трудити да представници Фудбалског клуба присуствују и осталим 
јавним активносима званичног клуба навијача, у складу са могућностима Фудбалског клуба.

15. ЈУБИЛЕЈИ

Члан 35.

Уколико клуб навијача слави 10, 20, 30 и 50 година постојања скупу ће присуствовати 
председник или један од потпредседника Фудбалског клуба.

Члан 36.

Редовним прославама које се одржавају сваких пет година од датума оснивања званичног 
клуба навијача присуствоваће чланови Управног одбора Фудбалског клуба у зависности од 
географске близине и евентуалног подударања са гостовањима Фудбалског клуба.

Члан 37.

У случају других годишњица, Фудбалски клуб ће, узимајући у обзир поменуте факторе 
(број људи који ће присуствовати, старешинство клубова навијача, подударање са гостовањима, 
активност клуба навијача итд), урадити све у својој моћи да пошаље представника Фудбалског 
клуба.

16. ОТВАРАЊЕ ПРОСТОРИЈА КЛУБА НАВИЈАЧА

Члан 38.

У случају отварања нових просторија званичног клуба навијача, Фудбалски клуб ће 
настојати да пошаље своје представнике, по могућству из реда управе Клуба, у зависности од 
географске близине и евентуалног подударања са гостовањем Фудбалског клуба.



17. ПРИЗНАЊА, ДЕБАТЕ, КОФЕРЕНЦИЈЕ, РАЗГОВОРИ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ

Члан 39.

Фудбалски клуб ће одлучити о свом учешћу и адекватној репрезентацији у складу са 
својим могућностима и по сопственом нахођењу.

18. ТУМАЧЕЊЕ ПРОПИСА

Члан 40.

Све недоумице и/или питања која проистичу из примене ових прописа, биће решавана од 
стране Правне комисије Фудбалског клуба.

20. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања.

ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

Владан Лукић

Председник


