На основу члана 23. Статута ФК Црвена звезда, Управни одбор ФК Црвена звезда
на седници одржаној 31.12.2010. доноси

ПРАВИЛНИК
О ЧЛАНСТВУ У ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овај правилник уређује питања у вези са чланством у ФК Црвена звезда (у даљем
тексту: Црвена звезда), која се односе на: категорије чланова, пријем у чланство, регистар
чланова, права и обавезе чланова, престанак чланства, мировање чланства, као и правно
следбеништво чланства.
Члан 2.
Учлањење у Црвену звезду је добровољно.
Члан Клуба може бити свако лице, без обзира на држављанство, националност,
расу, пол, узраст, језик, вероисповест, страначку припадност, политичко или друго
уверење, образовање, социјално порекло, имовно стање или које друго лично својство.
Члан Клуба плаћа годишњу чланарину.
Чланство у Клубу се не може преносити или преузимати.
Члан 3.
Чланство у Клубу се стиче учлањавањем.
Учлањавање у Клуб се врши потписивањем приступнице и уплатом годишње
чланарине а поступак је регулисан Правилником о чланству ФК Црвена звезда (у даљем
тексту: Правилник о чланству).
Члан Клуба остварује права и дужности у складу са Статутом, Правилником о
чланству и другим општим актима Клуба.

КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНОВА
Члан 4.
У Црвеној звезди постоје следеће категорије чланова:
− редовни члан ФК Црвена звезда;
− редовни јуниор члан ФК Црвена звезда;
− почасни члан ФК Црвена звезда.
Редовни члан ФК Црвена звезда је лице које испуњава услове предвиђене Статутом
и чланом 2. овог правилника и које плаћа годишњу чланарину.
Редовни јуниор члан ФК Црвена звезда је малолетно лице које испуњава услове
предвиђене Статутом и чланом 2. овог правилника и које плаћа чланарину за јуниоре.
Јуниор члан има сва права и обавезе члана осим права да бира и буду биран у органе
клуба.
Почасни чланови су истакнути појединци које Управни одбор Клуба именује за
почасне чланове у складу са Статутом Клуба и овим правилником имајући у виду њихове
спортске успехе, посебан допринос раду и развоју Црвене звезде као и посебан допринос
развоју спорта.
ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
Члан 5.
Учлањавање у Црвену звезду врши лице које успуњава услове предвиђене Статутом
и овим правилником, које попуни приступницу.
Учлањавање је добровољно и лично.
Приступница садржи следеће податке:
− Име и презиме;
− Јединствени матични број грађана за држављане Републике Србије;
− Адресу пребивалишта;
− Датум, место и годину рођења;
− Контакт телефон и е-маил адресу;
Попуњавањем приступнице, лице које постаје члан Црвене звезде, прихвата права и
обавезе која имају чланови а која су предвијена следећим актима:

− Статутом Клуба;
− Правилником о чланству ФК Црвена звезда;
− Правилником о изборима у ФК Црвена звезда;
− Правилником о дисциплинској одговорности члана ФК Црвена звезда;
− Кодексом навијача.
Члан је обавезан да плаћа годишњу чланарину чију висину одређује за сваку
наредну годину Управни одбор Клуба.
Члан који не уплати чланарину за наредну годину губи статус активног члана.
Сматра се да му мирују права и обавезе. Члан коме мирују права и обавезе може своје
чланство увек да активира уплаћивањем годишње чланарине. Такав члан не мора поново
да попуњава приступницу.
.
РЕГИСТАР ЧЛАНОВА
Члан 6.
Црвена звезда води Регистар чланова у који се уписују подаци из приступнице о
сваком члану, као и нови подаци до којих Клуб долази током времена, а за које члан да
сагласност да се нађу у Регистру.
Подаци из регистра чланова се не могу објавити, нити достављати трећим лицима
без сагласности члана на кога се подаци односе.
ПРАВА ЧЛАНОВА
Члан 7.
Члан ФК Црвена звезда има следећа права:
− да учествује у остваривању циљева и задатака Клуба;
− да учествује у управљању Клубом непосредно или преко овлашћених
представника у Скупштини Клуба;
− да бира и буде биран у органе и тела Клуба ако је навршио 18 година живота
и испунио услове из члана 9. Статута и Правилника о чланству;
− да покреће иницијативе према свим органима Клуба преко Сервиса за
чланство;

− да буду редовно информисани о раду и резултатима рада Клуба;
Почасни чланови Клуба имају сва права и обавезе које имају редовни чланови.
ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА
Члан 8.
Члан ФК Црвена звезда има следеће обавезе:
− да плаћа чланарину и користи погодности које му припадају по општим
актима Клуба;
− да се придржава Статута и других општих аката Клуба;
− да се у Клубу уздржава од сваке политичке активности и да се не бави
активностима које су у супротности са циљевима и интересима Клуба;
− да својим деловањем и понашањем доприноси угледу Клуба;
− да поштује одлуке органа Клуба;
− да активно учествује у остваривању циљева, Програма и планова Клуба;
− да благовремено обавештава Клуб о променама у вези са својом
пребивалиштем као и другим подацима која су у интересу за Клуб;
Почасни члан Црвене звезде ослобођен је обавезе плаћања чланарине.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 9.
Чланство у Црвеној звезди престаје услед:
− добровољног иступања члана;
− смрти члана;
− искључења члана;
− престанка рада ФК Црвена звезда.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли
Клуба.

Председник Клуба
Владан Лукић

