
На основу чл. 23. Статута фудбалског клуба „Црвена звезда“ из Београда, Управни 
одбор фудбалског клуба, на својој седници 31.12. 2010. године, донео је

П Р А В И Л Н И К

Секције ветерана фудбалског клуба „Црвена звезда“ из Београда

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Секција ветерана фудбалског клуба „Црвена звезда“ из Београда (у даљем тексту: 
Секција)  је  организовани  облик  удруживања  и  повезивања  чланова  фудбалског 
клуба  „Црвена  звезда“  (у  даљем  тексту:  Клуб)  који  су  престали  са  активним 
играњем фудбала, а раније су наступали за сениорске и јуниорске тимове Клуба, 
односно више година обављали друштвено спортске активности у Клубу.

Члан 2

Секција остварује следеће активности:

-подстицање  организованог  учешћа  Секције  у  активностима  Клуба  и  општим 
друштвено спортским активностима,
-развијање  међусобне  спортске  сарадње  и  пријатељских  односа  са  секцијама 
других клубова,
-неговање здравих спортских облика изражавања привржености Клубу,
-пружање потребне стручне помоћи и искустава у стручно спортском раду Клуба,
-информисање чланова Секције о раду и активностима Секције и њених органа, као 
и о раду и резултатима Клуба,
-популарисање  свих  публикација  које  издаје  Клуб,  посебно  у  вези  омасовљења 
чланства у Клубу,
-организовање и спровођење фудбалских сусрета тима ветерана Клуба са другим 
екипама ветерана у земљи и иностранству,
-пружање  помоћи  у  решавању  здравствених,  социјалних  и  других  проблема  и 
захтева чланова Секције, посебно када је то производ њиховог минулог спортског 
рада.

У секцији се организују и друге активности у складу са Статутом Клуба и овим 
Правилником.
Секција остварује своју друштвену и спортску активност у оквиру Клуба. 



ЧЛАНСТВО СЕКЦИЈЕ
Члан 3

Чланом Секције ветерана може постати лице које испуни следеће услове:

-да је учлањено у ФК Црвена звезда из Београда,
-да је за сениорске или јуниорске селекције Клуба играло јавне утакмице или да је 
вишегодишњи спортски радник у Клубу, и
-да прихвата Статут Клуба и Правилник Секције ветерана.

Члан 4

Члан Секције има права и дужности:

-да  покреће  иницијативе  и  предлаже  разматрање  питања  од  интереса  за 
остваривање циљева и задатака Секције и циљева и задатака Клуба,
-да буде биран и да бира делегате органа Клуба у складу са општим актима Клуба, 
као  и  да  бира  и  буде  биран  у  органе  и  радна  тела  Секције  у  складу  са  овим 
Правилником, и
-да буде редовно и потпуно информисан о раду и активностима Секције и Клуба.

СРЕДСТВА СЕКЦИЈЕ

Члан 5

Средства Секције састоје се из средстава која органи Клуба издвајају за активност 
Секције.

ОРГАНИЗАЦИЈА СЕКЦИЈЕ

Члан 6

Конференција је највиши орган управљања у Секцији.
Конференцију сачињавају сви чланови Секције.

Члан 7

Конференција непосредно и искључиво:

-предлаже Правилник о активности и раду Секције ветерана,
-доноси финансијски план Секције,
-бира и  разрешава председника,  потпредседнике,  секретара и  чланове Извршног 
одбора Секције.



О кандидату за Председника Секције врше се консултације у надлежним органима 
Клуба.

Члан 8

Конференцију сазива Извршни одбор Секције.
Извршни  одбор  је  дужан  да  сазове  Конференцију  када  то  затражи  најмање  20 
чланова Секције или Управни одбор Клуба.

Члан 9

Конференција може доносити пуноважне одлуке ако је присутно више од половине 
њених чланова.
Одлука је усвојена ако се за њу изјасни више од половине присутних чланова.
Све одлуке о Конференцији се доносе јавним гласањем.

Члан 10

Предлог  Правилника  као и  друге  предлоге  из  надлежности  Конференције  може 
поднети Конференцији сваки члан Секције.

ИЗВРШНИ ОДБОР СЕКЦИЈЕ

Члан 11

Извршни  одбор  Секције  је  орган  Конференције  који  непосредно  извршава  овај 
Правилник и друге одлуке и закључке Конференције.
Извршни одбор предлаже Конференцији финансијски план.
Извршни одбор извршава финансијски план Конференције.
Изврни одбор делегира чланове Секције за обављање појединих стручно спортских 
дужности у Клубу и другим друштвено спортским организацијама на захтев Клуба.

Члан 12

Извршни одбор има председника, потпредседника, секретара и осам чланова који 
се бирају из редова чланова Секције.

Члан 13

Председник Извршног одбора сазива седнице Извршног одбора, предлаже дневни 
ред и председава седницама Извршног одбора, потписује одлуке и закључке које 



доноси Извршни одбор, представља Секцију,  координира рад комисија и других 
радних тела Извршног одбора и врши друге послове које му одреди Конференција.

Председник Извршног одбора је истовремено и председник Секције ветерана.

Потпредседник  Извршног  одбора  замењује  председника  у  случају  његове 
одсутности и врши друге послове које му одреди председник, односно Извршни 
одбор.

Секретар је пословни, организациони и извршни орган секције. Секретар помаже 
председнику Извршног одбора у припремању и организовању седница и стара се о 
извршавању  закључака  Извршног  одбора,  стара  се  о  вођењу  записника  на 
седницама Извршног одбора и врши друге послове које му повери Извршни одбор, 
председник  и  потпредседник  Извршног  одбора.  За  свој  рад  секретар  одговара 
Извршном одбору, председнику и потпредседнику Извшног одбора-

КОМИСИЈА И ДРУГА РАДНА ТЕЛА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 14

За  разматрање  и  припремање  предлога  одлука  које  доноси  Конференција  или 
Извршни одбор,  спровођења одлука  Конференције  и  Извршног  одбора као и  за 
проучавање  одређених  питања,  образују  се,  као  стална  радна  тела,  следеће 
комисије Извршног одбора:

1.Комисија  за  организовање  и  спровођење  фудбалских  сусрета  тима  ветерана 
Клуба  са  другим  екипама  ветерана  у  земљи и  иностранству,  чија  се  делатност 
одвија на принципима фудбалске струке у складу са старосном доби ветерана,
2.Комисија за здравствену и социјалну помоћ члановима Секције чија се делатност 
одвија на основу мерила и критеријума о здравствено социјалном стању чланова 
Секције, 
3.Комисија за финансијска питања прати остваривање и трошење средстава којима 
располаже Секција и учествује у припреми финансијског плана Секције.

Извршни одбор може својом одлуком образовати и друге комисије или радна тела.

Члан 15

Председника и чланове Комисије и других радних тела бира Извршни одбор.

Одлуком о избору утврђује се и број чланова Комисије или другог радног тела.



Председник и чланови комисија и других радних тела бирају се из реда чланова 
Секције.  Извршни  одбор  може  одлучити  да  се  највише  једна  трећина  чланова 
Комисије или другог радног тела изабере из реда других чланова Клуба иако нису 
чланови Секције.

НАЧИН РАДА ИЗВРШНОГ ОДБОРА, КОМИСИЈА И ДРУГИХ РАДНИХ ТЕЛА

Члан 16

Извршни  одбор,  Комисије  и  друга  радна  тела  раде  у  седницама.  Седницама 
председава Председник и предлаже дневни ред.
Сваки  члан  Извршног  одбора,  односно  Комисије  или  другог  радног  тела  може 
предложити допуну дневног реда.

Члан 17

Извршни одбор  може  пуноважно  одлучивати  ако  седници  присуствује  више  од 
половине његових чланова.
Одлуке  Извршног  одбора  су  пуноважне  ако  за  њих  гласа  више  од  половине 
присутних чланова.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на седницама Комисија или других 
радних тела.

Члан 18

Председник Извршног одбора,  односно председник Комисије или другог  радног 
тела  може на  седницу позвати  чланове  Клуба  или  других  клубова  у  спортском 
друштву Црвена звезда.
Председник,  потпредседник,  Председник  Скупштине,  чланови  Управног  одбора, 
чланови Наџорног одбора и Генерални секретар Клуба имају право да присуствују 
седницама  Извршног  одбора  Секције  и  да  учествују  у  његовом раду,  без  права 
одлучивања.

САРАДЊА СЕКЦИЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 19

У остваривању своје активности, односно остваривању циљева и задатака Клуба, 
Секција и њени органи и тела сарађују са одговарајућим органима и телима Клуба, 
других  клубова  спортског  друштва  Црвена  звезда  и  са  друштвено  спортским 
организацијама.



ЈАВНОСТ РАДА

Члан 20

Рад Секције и њених тела је јаван. Секција и њена тела су дужни да обавештавају 
јавност  о  свом  раду  и  да  предузимају  мере  ради  објективног  и  благовременог 
обавештавања чланова Секције и јавности о свом раду и раду Клуба.
На  седницама  органа  и  тела  Секције  може се  одлучити  да  се  поједина  питања 
разматрају   и  без  присуства  јавности  ако  би  се  њиховим  јавним  разматрањем 
нанела  ненадокнадива  штета  интересима  Клуба,  односно  Секције,  или  када  се 
разматрају поједини социјални или здравствени проблеми чланова а  ти чланови 
нису сагласни да се ова питања разматрају јавно.

ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА СЕКЦИЈЕ

Члан 21

Сваки  изабрани  носилац  функције  у  Секцији  лично  је  одговоран  за  њено 
изражавање и може бити опозван или смењен.
Сваки члан Секције има право да поднесе оставку на функцију и да је образложи.

Члан 22

Дисциплинска одговорност чланова Секције остварује се у складу са Статутом и 
другим општим актима Клуба.

Члан 23

Сви органи и радна тела Секције остварују права и дужности на основу Статута и 
других општих аката Клуба и овог Правилника.
На рад Секције, остваривање њених циљева и задатака, као и на рад и активност 
чланова Секције непосредно се примењује Статут и друга општа акта Клуба.

Члан 24

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 
Председник 

Клуба
Дана ..........., 2010. године                 Владан Лукић


