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На основу чл. 45. и 63. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“
ванредни бр. 18/2017 и 7/2019, у даљем тексту: „Статут“), спортског удружења (националног
гранског спортског савеза) са регистрованим седиштем у Београду, на адреси Теразије 35 и
матичним бројем 07024118 (у даљем тексту: „ФСС“), као и члана 198. ст. 4. и 5. Закона о
привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије број 36/2011, 99/2011, 83/2014,
5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019, у даљем тексту: „ЗПД“) Извршни одбор ФСС (у даљем тексту:
„Извршни одбор“) на седници одржаној дана 1.4.2021. године донео је следећу:

ОДЛУКУ
О КОНСТИТУИСАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
(у даљем тексту: „Одлука“)
Циљ оснивања и трајање
Члан 1
Конституише се комисија за управљање (у даљем тексту: “Комисија за управљање” или
„Комисија“) као комисија ФСС-а.
Комисија за управљање се конституише у циљу обављања функције скупштине
привредног друштва Спортски центар ФСС доо Стара Пазова, са седиштем на адреси Фудбалска
1, 22300 Стара Пазова, матични број: 20536764 (у даљем тексту: “Спортски центар ФСС”), чији је
једини члан ФСС.
Члан 2
Комисија за управљање се конституише на период од 4 године.
По истеку периода за који је конституисана, Извршни одбор задржава право да одлучи
о продужетку рада Комисије.
Састав Комисије
Члан 3
Комисија има 5 чланова од којих један члан мора бити законски заступник ФСС-а док је
један од преостала 4 члана председник Комисије.
О избору и разрешењу председника и осталих чланова Комисије одлучује Извршни
одбор посебном одлуком сходно члановима 45. и 63. Статута ФСС.
Мандат председнику и осталим члановима Комисије траје 4 године, при чему исто лице
може бити више пута бирано за члана, или председника Комисије ако Извршни одбор сходно
члану 2. ове одлуке продужи рад Комисије.
У случају престанка функције председника, или једног од чланова Комисије пре истека
мандата, избор новог председника, односно члана Комисије извршиће Извршни одбор.

Члан 4
Накнаде чланова Комисије утврђује Извршни одбор посебном одлуком.
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Седнице Комисије
Члан 5
Седнице Комисије сазива председник Комисије. У случају спречености председника
Комисије, седницу може да сазове члан Комисије који има својство законског заступника ФСС.
Седницама Комисије председава председник Комисије, а у случају одсутности председника
Комисије, седницама председава члан Комисије који има својство заступника ФСС.
Седница Комисије сазива се писаним позивом упућеним сваком члану Комисије на
адресу електронске поште члана Комисије, коју је члан Комисије дужан да достави Извршном
одбору на дан његовог именовања за члана Комисије.
Позив за седницу доставља се сваком члану Комисије најкасније три дана пре дана
одржавања седнице Комисије.
Позив за седницу садржи нарочито:
1)
2)
3)
4)

дан слања позива;
време и место одржавања седнице;
предлог дневног реда седнице и
материјале за седницу.

На седници се може расправљати и одлучивати о питањима на дневном реду, а о другим
питањима или на предлог председника Комисије или законског заступника ФСС или било која
три члана од преостала три члана Комисије под условом да сви присутни чланови пристану да о
тако предложеном питању расправљају и одлучују.
Седница се може одржати и без сазивања, искључиво на предлог председника
Комисије, ако јој присуствују председник Комисије, законски заступник ФСС и најмање један од
преостала три члана Комисије и под условом да сви присутни чланови пристану да на седници
расправљају и одлучују без одговарајућег рока за анализу евентуалних материјала и уопште
припрему за учешће у раду на седници Комисије.
За одржавање седнице Комисије неопходно је присуство већине од укупног броја
чланова.
Седницама морају присуствовати председник Комисије и законски заступник ФСС-а, у
суптотном се не може донети пуноважна и законита одлуке.
Свака одлука Комисије може се донети и ван седнице, ако је потпишу сви чланови
Комисије.

Одлучивање
Члан 6
Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова.
Да би се одлука сматрала донетом и да би могла да производи дејство, неопходно је да
за исту гласају и председник Комисије и законски заступник ФСС-а.
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Члан 7
Свака одлука Комисије уноси се у записник који води записничар.
Записничара именује председник Комисије.
Записник са седнице Комисије потписују председник Комисије, законски заступник ФССа, записничар, као и сви остали чланови Комисије који су учествовали у њеном раду.
Свака примедба, као и ускраћивање гласа о предметном питању морају бити
констатовани записником са посебном назнаком лица које има примедбу, односно које је глас
ускратило.

Члан 8
У случају да одлука Комисије не може да буде донета услед недостатка кворума или
непостојања потребне већине која се захтева за конкретну одлуку или неприсуствовања
председника Комисије или законског заступника ФСС, нова седница Комисијe са истим дневним
редом биће сазвана у року од 3 дана.
Изузетно од правила из члана 5 става 8 ове Одлуке председник Комисије може, у случају да
законски заступник ФСС-а одсуствује и са поновљене седнице, самостално са осталим
члановима да доноси одлуке о:
1.
2.
3.
4.
5.

установљавању пословне политике Спортског центра ФСС;
именовању директора Спортског центра ФСС и одређивању његове накнаде за рад;
усвајању извештаја директора Спортског центра ФСС;
именовању ревизора и утврђивању накнаде за његов рад;
стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином, под
условом да нису располагања имовином велике вредности и
6. друге одлуке које спадају у редовно пословање Спорстког центра ФСС.
У случају да председник Комисије одсуствује и са поновљене седнице, законски заступник
ФСС-а може самостално са осталим члановима да доноси одлуке о:
1. изменама оснивачког акта;
2. разрешењу директора Спортског центра ФСС;
3. усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски
извештаји били предмет ревизије;
4. повећању и смањењу основног капитала;
5. покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног
поступка од стране друштва;
6. именовању ликвидационог управника и усвајању ликвидационих биланса и извештаја
ликвидационог управника;
7. статусним променама и променама правне форме;
8. стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике
вредности и
9. другим питањима која се односе на постојање друштва и располагање имовином
велике вредности.
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Одговорност чланова
Члан 9
Сви чланови Комисије имају посебне дужности према ФСС-у и Спортском центру ФСС и
одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују ФСС или Спортском центру ФСС.
На сва питања у вези накнаде штете и повреде посебних дужности из претходног става ове
Одлуке примењиваће се релевантне одредбе Закона о спорту (Службени гласник Републике
Србије број 10/2016) и ЗПД-а.

Завршне одредбе
Члан 10
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“.

Заменик председника
Марко Пантелић, с.р.
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