На основу члана 40. став 2 и члана 55. став 3 тачка 1, а у складу са чланом 181. став 1 Закона
о спорту ( Сл. Гласник РС 10/16) , члана 35. и 68 Статута Тениског клуба „Крушевац“, Скупштина
тениског клуба „Крушевац“ на седници дана 15.04.2022. године усвојила је:
СТАТУТ
ТЕНИСКОГ КЛУБА КРУШЕВАЦ
ПРЕАМБУЛА
Скупштина клуба сагласно констатује да је на седници Скупштине дана 15.04.2022. године
усвојен Статут Клуба којима је извршено усклађивање Статута са одредбама Закона о спорту ( Сл.
Гласник РС 10/16).
Члан 1
Спортско удружење Тениски клуб „Крушевац“ (у даљем тексту клуб) је добровољна,
невладина, неполитичка и непрофитна спортска организација, основана и организована слободно,
као удружење грађана у складу са Законом о спорту ради организованог и континуираног бављења
тениским спортом.
Члан 2

Клуб је правно лице основано у облику спортског удружења.
Члан 3
Назив спортског удружења је на српском језику и ћиричним писмом у складу са чланом 43.
Закона о спорту ( Сл. Гласник РС 10/16).
Потпуни назив спортског удружења је Тениски клуб „Крушевац“ Крушевац.
Скраћени назив Клуба је ТК „Крушевац“ Крушевац.
Седиште Клуба је у Крушевцу, улица Ћирила и Методија бб.
Достављање поште је на адреси седишта Клуба.
Члан 4
Клуб је спортско удружење, односно правно лице са правима и обавезама и
одговорностима утврђеним Законом о спорту и овим Статутом и регострована у надлежној
државној организација по Закону о спорту ( Агенција за привредне регистре- АПР).
Члан 5
Клуб има печат округлог облика пречника 30мм, на коме је исписан назив Клуба, а у средини
је стизилизован амблем Клуба.
Клуб има штамбиљ правоуганог облика на коме је исписан назив и седиште клуба и
остављен простор за број и датум.

Клуб има заштићен знак – амблем.
Члан 6
Рад клуба је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.
Члан 7
Клуб је члан Тенсиког савеза Србије, Тениских ветерана Србије.
Клуб се може одлуком управног одбора учланити у одговарајуће савезе у области спорта.
Члан 8
Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу
организацију и рад, доноси и реализује програме развоја конкретног спорта, организује такмичења
за која је надлежан и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима клуба и надлежног
Савеза.
Члан 9
Стручни рад у клубу обављају спортски стручњаци у складу са Законом о спорту, правилима
надлежног гранског савеза и Клуба.
Члан 10
Клуб се уписује у регистар Агенције за привредне регистре у складу са Законом о спорту.
ЧЛАНОВИ КЛУБА, ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 11
Чланови Клуба су удружени спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да
извршавају задатке и циљеве који проистичу из статута Клуба.
Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским
правилима и прописима.
Члан 12
Чланови Клуба се деле на редовне, помажуће, почасне и чланове повериоце.
Редовни чланови умају право да учествују у избору органа Клуба и да буду бирани у те
органе, помажући чланови имају право да учествују у раду Скупштине Клуба и да износе своје
ставове, мишљења и предлоге, почасни чланови имају активно бирачко право, чланови повериоци
су физичка лица која су извршила позајмицу новчаних средстава Клубу.
У органе Клуба могу бити бирани редовни чланови из свих наведених категорија.
Почасни чланови не плаћају чланарину.

Члан 13
Одлуку о пријему у чланство Клуба и престанку својства члана Клуба доноси Управни одбор
већеном од укупног броја чланова.
Члан 14
Редовни чланови Клуба су лица која се активно ( регистрована су за Клуб у складу са
спортским правилима) баве спортском активношћу за коју је клуб регистрован ( у даљем тексту:
спортисти) стручњаци ангажовани у Клубу ( спортски стручњаци и стручњаци у спорту) лица
изабрана у органе клуба, радници у радном односу са Клубом.
Члан 15
Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно и/или
привремено помажу клуб у остваривању његових статутарних циљева и задатака.
Помажући чланови имају право на коришћење објеката Клуба и услуга стручних радника
клуба под условима утврђеним одлуком Управног одбора Клуба.
Члан 16
За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју
Клуба, као и лице које има знатне заслуге за унапређење тениског спорта.
Члан 17
Чланови повериоци су физичка лица која су извршила позајмицу новчаних средстава Клубу,
бесповратно или са правом повраћаја али без обавезе плаћања камате или неког другог интереса.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА
Члан 18
Права и обавезе чланова Клуба су да:
1) У оквиру клуба покреће и разматра питања у вези са делатношћу Клуба у циљу
унапређења спорта
2) Непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, сугестије и
мишљење ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др
3) Иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања рада у
Клубу
4) Користе стручну и другу помоћ, подршку и услуге које врши клуб у оквиру своје делатности
5) Бирају представнике у органима и облицима организовања рада у Клубу и управљају
пословима Клуба
6) Дају Клубу информације и податке које он од њих тражи ради обављања Законом и
Статутом предвиђених послова и задатака
7) Уредно плаћају чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Клуба
8) У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух
9) Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом,
другим актима Клуба и одлукама органа Клуба

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Учествују у стручним активностима Клуба
Остварују увид у рад Клуба и његових ораган
Учествује у утврђивању плана и прогарама рада Клуба
Исуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба
Својим радом и активностимадоприносе остваривању циљева и задатака Клуба
Чувају спортски и друштвени углед Клуба
Извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба
Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба
Члан 19

Неко лице може бити примљено за редовног члана клуба ако:
1. Потпише приступницу
2. Изјаву о приступању односно учлањењу у спортско удружење за малолетно лице које није
навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља
односнои старатеља
3. Да изјаву у писменом облику да у целини прихвата Статут и друга општа акта Клуба
4. Уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног одбора
5. Има способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба
Клуб води књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања Клубом
Дисциплинска одговорност
Члан 20
Члану клуба се могу изрећи следеће дисциплинске мере:
1. Опомена
2. Новчана казна
3. Искључење из Клуба
Члану клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу
законским прописима који уређују радне односе.
Престанак чланства
Члан 21

Својство члана Клуба престаје:
1.
2.
3.
4.

Смрћу члана
На писмени захтев члана
Одлуком надлежног органа Клуба
Престанком рада Клуба

Члан 22
Управни одбор Клуба простом већином гласова доноси Одлуку о престанку својства члана
Клуба када се утврди да члан не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Клуба
или уколико члан задоцни са плаћањем чланарине упркос опомени.

На одлуку Управног одбора клуба o престанку својства члана Клуба члан Клуба може
поднети жалбу Скупштини Клуба, чија Одлука је коначна.
Бивше чланове који су изгубили својство члана Клуба због неплаћања чланарине Управни
одбор Клуба може простом већином гласова поново примити уколико плате заосталу чланарину.
Члан 23
Ако члан својим деловањем или неизвршавањем обавеза теже нарушава углед и интересе
Клуба Дисциплинска комисија Клуба ће му након спроведеног поступка изрећи меру искључења из
Клуба.
На одлуку Дисциплинске комисије о искључењу из Клуба из става 1 овог члана , члан има
право жалбе Управном одбору Клуба.
Члан 24
Чланови чије је чланство у Клубу угашено односно који су изгубили својство члана Клуба,
немају право на повраћај уплаћене чланарине и одричу се права на повраћај по било ком основу.
Члан 25
Дисциплинска комисија је састављена од 3 члана које бира простом већином чланова
Управни одбор.
Начин рада дисциплинске комисије одредиће Клуб посебним правилником.
Члан 26
Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка својства
члана Клуба.
Престанком својства члана Клуба престаје мандат и у органима и радним телима Клуба.
Члан 27

Спортиста може у Клубу да се бави спортским активностима аматерски или професионално
у складу са спортским правилима.
Професионални спортиста је лице које се бави спортским активностима у виду занимања и
оквиру Клуба.

Члан 28
Клуб и спортиста закључују у складу са законом, уговор којим регулишу међусобна права,
обавезе и одговорности.
Члан 29
Спортиста је обавезан да најмање једанпут годишње подвргне утврђивању опште и посебне
здравствене способности у складу са одлукомнадлежног органа клуба и спортским правилима.
Члан 30
Спортиста не сме да користи допнг нити му стручна лица у Клубу смеју дати допинг под
претњом искључења из Клуба.
Спортиста који користи допинг поред последице искључења из Клуба, у обавези је да
надокнади Клубу материјалну инематеријалну штету коју Клуб претрпи као последицу коришћења
допинга од стране његовог члана.
Спортски чланови Клуба имају право да у свако доба иступе из удружења уз поштовање
отказног рока од 6 месеци по правилима националног гранског савеза.
Спортиста не може једнострано да иступи из спортског удружења у случају када се уговором
обавезао да ће остати члан до истека одређеног рока, осим ако је одлуком надлежног суда или
одлуком спортског арбиртражног суда односно сталног спортског суда или међународне спортске
арбиртраже уговор раскинут, поништен или је утврђена његова ништавост.
Чланство у спортском удружењу се не може преносити или наследити.
Члан 31
Тренер или друго лице ангажовано у Клубу који спортисту изложи спортским активностима
које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање чини тежу повреду својих обавеза за
коју му се може изрећи мера искључења из Клуба, односно престанка радног односа или раскид
уговора.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА
Члан 32
Циљеви Клуба су :
1. Да учествује у утврђивању политике развоја тениског спорта и унапређењу врхунског
тениског спорта;
2. Да спроводи дефинисану политику и ставове ТК „Крушевац“ ради унапређења тенсиког
спорта и постизања високих спортских резултата.
3. Да доприноси развоју врхунског тениског спорта и унапређењу система такмичења.
Члан 33
Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој тениског спорта и од користи за
његове чланове, а нарочито:

1. Заступа заједничке интересе чланова Клуба пред Градским, државним и спортским
органима и организацијама;
2. Обезбеђује услове за развој врхунског спорта у спортској грани коју негује Клуб;
3. Предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљења тениског спорта и
праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у области тениског
спорта;
4. Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређењу њиховог рада;
5. Организује иновацију знања кадрова у Клубу посебно руководећих и стручних радника;
6. Ради на јачању спортког морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила
понашања у њиховим међусобним односима;
7. Подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања( годишњих, јубиларних и
др) за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу тениског спорта;
8. Усклађује активности чланова Клуба
9. Учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су потребни
Клубу
10. Издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба.
Члан 34
Клуб може, ради постизања циљева и задатака предвиђених претходним чланом Статута
основати предузеће, установу, агенцију или други законом прописан облик организовања у
земљи и иностранству, самосталмо или са другим правним или физичким лицем.
УПРАВЉАЊЕ КЛУБОМ И ОРГАНИ КЛУБА
Члан 35
Клубом управљају чланови преко својих представника у органима Клуба
Члан 36
Органи Клуба су:
1.
2.
3.
4.
5.

Скупштина
Управни одбор
Надзорни одбор
Председник Клуба, односно Потпредседник Клуба
Директор Клуба
Комисија Клуба је:
Дисциплинска комисија
СКУПШТИНА КЛУБА
Члан 37
Скупштина је највиши орган.
Скупштина се сазива најмање једном годишње.

Скупштину чине 27 чланова од којих сваки члан Скупштине располаже једним гласом.
Члан 38
Скупштина Клуба одлучује о:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Усвајању, односно изменама и допунама Статута Клуба
Усвајању Пословника о раду Скупштине
Политици Клуба и даје смернице за рад органа у остваривању политике Клуба;
Доношењу програма рада и развоја Клуба;
Усвајању годишњег извештаја о раду Клуба, Управног одбора, Надзорног одбора и других
органа и тела Клуба;
Усвајању финансијских извештаја (биланс стања и биланс успеха)
Бира и разрешава Председника и Потпредседника Клуба
Бира и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора Клуба
Одлучује о статусним променама, спајању Клуба и престанку рада Клуба у складу са
Законом о спорту. Скупштина клуба, на предлог Управног одбора, 2/3 већином од укупног
броја гласова доноси одлуку остатусним променама.
Одлучује о удруживању у спортска друштва, савезе и друге облике удруживања;
Врши друга права и дужности утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима
Клуба.

За вршење одређених послова скупштина може образовати комисије. Одлуком о
образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.
Члан 39
Седница Скупштине Клуба одржава се по потреби (ванредна скупштина) а најмање једном
годишње (редовна скупстина).
Седнице Скупштине сазива и руководи радом на њима Директор као законски заступник, а
у случају његове спречености или дуже одсутности Председник односно Потпредседник Клуба.
Сви органи Клуба су дужни да у току и припреми седнице Скупштине изврше послове и
задатке које им одреде Директор, Председник, односно Потпредседник Клуба.
Одлике органа Клуба уписују се у Књигу одлука Клуба.
Члан 40
Председника и Потпредседника Клуба бира Скупштина из редова својих чланова на време
од 5 година без ограничења у погледу поновног избора истих лица.
Сазивање седнице скупштине врши Директор и Потпредседник по својој иницијативи, а
сазивање може тражити и 1/3 чланова Скупштине или 2/3 чланова Управног одбора, уз
предлагање дневног реда, а ако Директор и Потпредседник не сазову седницу, њу могу сазвати
предлагачи.
Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева
за одржавање скупштине, с тим да између подношења уредног захтева за одржавање

скупштине и одржавања седнице скупштине не сме да протекне више од 30 дана, а само
изузетно, из разлога утврђених статутом, рокови за сазивање и одржавање могу бити и
двоструко дужи.
Позив за седницу Скупштине садржи нарочито место и време одржавања седнице
Скупштине и предлог дневног реда.
Позивање на седницу Скупштине врши се преко огласне табле Клуба.
Члан 41
Скупштина може радити и пуноважно одлучивати ако је на седници присутно више од
половине чланова Скупштине.
Одлука се сматра донешеном ако се за њу изјасни већина присутних чланова Скупштине.
Скупштина доноси одлуку о усвајању Статута или изменама и допунама Статута, о статусним
променама, о избору и разрешењу Председника, Потпредседника и Директора 2/3 већином од
присутних чланова, док одлуку о престанку рада Клуба доноси 2/3 већином од укубног броја
чланова.
Гласање на седници је јавно.
Члан 42
Радом Скупштине руководи Директор као законски заступник Клуба.
О току седнице Скупштине води се записник, који потписују Директор или Потпредседник,
као председавајући, записничар и два оверивача Записника.Записник садржи: број присутних
чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. Сваки члан
Скупштине има право увида у Записник.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 43
Управни одбор је орган управљања Клуба.
Члан 44
Управни одбор броји 5 чланова.
Члан 45
Чланове Управног одбора бира Скупштина клуба на предлог Председника Клуба,
Потпредседника Клуба и Директора Клуба.
Избор за члана Управног одбора није везан за чланство у Скупштини Клуба.
Члан 46
Директор и Потпредседник Клуба су чланови Управног одбора, а Председник може бити
његов члан.

Члан 47
Чланови Управнох одбора бирају се на време од 5 година и могу бити бирани поново
Мандат члана Управног одбора Клуба престаје пре истека времена на које је изабран:
1. Подношењем оставке у писаном облику
2. Разрешењем од стране Скупштине Клуба због непридржавања Статута и других општих
аката Клуба, лошег рада или због нередовног присуства седницама Управног одбора;
3. Из других Законом утврђених разлога.
Члан 48
Управни одбор:
1. Утврђује предлог Статута Клуба и предоге општих аката које доноси Скупштина Клуба,
предлог програма рада Клуба и предлог финансијског плана Клуба;
2. Одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и др. од значаја за Клуб;
3. Доноси Општа акта Клуба чије доношење није у надлежности Скупштине Клуба;
4. Одлучује о ангажовању спортских стручњака и именује тренере у Клубу;
5. Одлучује о стицању и престанку чланства у Клубу;
6. Утврђује програм спортске сарадње;
7. Одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа и
именованих лица клуба
8. Додељује награде и признања
9. Бира представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан;
10. Доноси Правилник о дисциплинској одговорности чланова Клуба
11. Уређује унутрашњу организацију Клуба
12. Именује дисциплинску комисију Клуба
13. Одлучује о удруживању Клуба у друштва и савезе;
14. Даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Клуб, као и примање
позајмица са обавезом враћања према повериоцима Клуба.
15. Одлучује са којим спортистима и спортским стручњацима ће Клуб закључити уговоре,
утврђује садржину тих уговора, рок на који се уговор закључује, услове и начин раскида
уговора, међусобне обавезе и сл.
16. Одлучује о организовању спортских приредби које Клуб организује као и о учешћу Клуба
на спортским приредбама и манифестацијама
17. Одлучује овисини чланарине за текућу годину, висина накнада које Клуб наплаћује
18. Усваја финансијски план Клуба
19. Врши друге пословеКлуба које су му Статутом стављени у надлежност или који нису у
надлежности Скупштине Клуба.
Члан 49
Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потребу.
Управни одбор сазива Директор као законски заступник клуба.

Управни одбор се сазива на захтев Надзорног одбора и најмање три члана Управног
одбора.
Члан 50
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Управни одбор доноси опште акте из своје надлежности већином гласова од укупног броја
чланова.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 51
Надзорни одбор броји 3 члана са мандатом од 5 година.
Надзорни одбор врши контролу законитости рада и финансијског пословања Клуба и
редовног годишњег финансијског извештаја.
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и скупштине .
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК КЛУБА
Члан 52
Председника Клуба бира Скупштина из реда истакнутих спортских радника, на предлог
Управног одбора Клуба.
Председник Клуба се бира на време од 5 година и може бити поново изабран на исту
функцију, без ограничења.
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.
Члан 53
Председник Клуба и Потпредседник Клуба:
1.
2.
3.
4.

Представља Клуб
Руководи радом Клуба у вези са спортским активностима
Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Клуба
Предлаже Скупштини лица за избор и разрешење чланова Управног одбора,
Потпредседника и Директора.
5. Организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и
другим органима и институцијама;
6. Остварује спортску сарадњу;
7. За своје послове подноси извештај Управном одбору.
У случају дуже одсутности Председника Клуба, ову функцију врши Потпредседник Клуба.

ДИРЕКТОР КЛУБА
Члан 54
Клуб има лице овлашћено за заступање.
Заступника спортског удружења- Директора Клуба бира Скупштина Клуба из редова чланова
Управног одбора, а на предлог чланова Управног одбора.
Мандат Директора траје 5 година, а по истеку мандата исто лице може бити бирано без
ограничења.
Скупштина Клуба на предлог Управног одбора може разрешити постојећег и именовати
другог Директора Клуба.
Члан 55
Директор Клуба, као законски заступник:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Стара се и одговара за законитост рада Клуба
Организује и води активности и пословање Клуба
Брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига
Спроводи одлуке органа Клуба
Заступа Клуба у имовинским и другим правним пословима и наредбодавац је за извршење
финансијског плана Клуба
Организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за
њихово унапређење
Одобрава службена путовања у земљи и иностранству и издаје решење и налог за
службено путовање
Одређује накнаду за послове у Клубу
Стара се о припремама седница органа Клуба и извршавању одлука и других аката тих
органа
У односу на запослене и радно ангажована лица у Клубу има положај, односно овлашћења
директора у правном лицу у складу са законом којим се уређују радни односи
Има права, овлашћења и одговорности директора у правном лицу.
Учествује у раду Скупштине, Управног и Надзорног одбора Клуба
Предлаже Управном одбору Правилнике Клуба
Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Клуба

Мандат директора престаје истеком временског периода на који је именован, уколико не буде
поново изабран.
Орган који именује заступника може га разрешити и пре истека мандата на који је именован,
без навођења разлога.
Директор у свако доба може дати оставку писаним путем.
Оставка директора производи дејство у односу на спортско удружење даном подношења, осим
ако у њој није наведен неки каснији датум и региструје се у складу са законом којим је уређен
поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Ако је директор да оставку, у обавези је да нстави да предузима послове који не трпе одлагање
до именовања новог заступника, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у апр.
Када спортско удружење остане без директора као законског заступника, а нови не буде
регистрован у регистру у дањем року од 60 дана, сваки члан удружења може тражити да суд у
ванпарничном поступку постави привременог заступника спортског удружења.
Ако је спортско удружење остало без јединог законског заступника, а нови заступник не буде
регистрован у даљем року од 6 месеци, спортско удружење престаје да постоји и брише се из
регистра.
ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ КЛУБА
Члан 56
Чланови Управног одбора клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрукују Клубу ако је та одлука донесена грубом непажњом или са намером да се штета
проузрокује.
Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење и записник.
Члан 57
Чланови Надзорног одбора одговорни су солидарно Клубу за штету коју у вршењу
овлашћења проузрокују намерно или грубом непажњом.
Чланови Надзорног одбора могу бити одговорни за штету проузроковану одлуком чланова
Управног одбора, ако су за ту одлуку знали а о томер нису обавестили Скупштину Клуба.
Одредбе Статута о одговорности чланова Управног одбора сходно се примењују и на
одговорност чланова Надзорног одбора.
Директор Клуба одговара Клубу за штету коју проузрокује у вршењу овлашћења под
условима и на начин одређен Законом о спорту и овим Статутом.
СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА
Члан 58
Клуб може стицати средства и остваривати приход од прилога, чланарине, донација и
поклона, субвенција, добити предузећа чији је оснивач, позајмица од правних и физичких лица,
наслеђа, камата на улоге, закупнине, дивиденди, услуга, спонзорства и других комерцијалних,
маркетиншких, пословних и привредних делатности и активности у складу са законом.
Средства из става 1 овог члана својина су Клуба.
Клуб има рачун преко кога послује самостално.
Клуб може непосредно да обавља привредну или другу делатност којом стиче добит у
складу са законом којим се уређује класификација делатности.

Клуб нема право да остварену добит од привредне или друге делатности расподељује
својим оснивачима, члановима, члановима органа спортског удружења, директорима,
запосленима или са њима повезаним лицима.
Члан 59
Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Управни одбор Клуба.
ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА
Члан 60
Рад Клуба је јаван, ускладу са законом и овим Статутом.
Клуб има Интернет презентацију која представља службено гласило.
Рад на седницама органа Клуба је јаван, осим у случајевима када се разматрају документа
или подаци поверљиве природе, када се искључује или ограничава јавност.
Клуб редовно информише и упознаје чланове и јавност са одлукама, ставовима и
предлозима усвојеним на седницама органа и тела, као и са актуелним дешавањима у Клубу.
ОПШТИ АКТИ КЛУБА
Члан 61
Општи акти Клуба су:
1. Статут
2. Правилници
3. Одлуке
Члан 62
Иницијативу за доношење Статута, односно за његове измене и допуне може дати Управни
одбор, Директор и Потпредседник Клуба.
Иницијативу за доношење статута, односно његове измене или допуне разматра Управни
одбор у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати иницијативу Управни
одбор утврђује предлог Статута и доставља га Скупштини на јавну расправу односно усвајање.
У року од 30 дана од окончања јавне расправе Управни одбор клуба утврђује коначан
предлог Статута односно предлог измен или допуна и доставља га Скупштини на усвајање.
О неприхватању иницијативе Управно одбор обавештава подносиоца, који може
предложити Скупштини да покрене поступак измене и допуне Статута.
Члан 63
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора Клуба могу дати
Надзорни одбор, Директор и Потпредседник.

Члан 64
Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од објављивања, осим ако је одлуком о
њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу.
Одлуком о доношењу општег акта клуба одређује се начин њиховог објављивања.
Члан 65
Општи акти клуба морају бити у сагласности са Статутом.
Појединачни акти које доносе органи Клуба морају бити у складу са општим актима Клуба.
ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ
Члан 66
Клуб води евиденцију својих чланова, спортских резултата и спортских стручњака у складу
са законом.
Клуб се уписује у регистар коју води Агенција за привредне регистре.
Спортски стручњаци су у обавези да воде евиденцују о свом стручном раду на начин
одређен одлуком надлежног органа Клуба.
ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 67
Клуб престаје са радом у складу са одредабама члана 86-93 Закона о спорту.
1. Ако се број чланови смањи испод броја потребног за оснивање, а надлежни орган не
донесе одлуку о пријему нових чланова
2. Ако надлежни орган Клуба донесе одлуку о престанку удружења
3. Статусном променом и променом облика који води престанку удружења
4. Ако је изречена мера забране обављања спортске делатности због неиспуњења услова.
5. Ако је правоснажном одлуком суда утврђено да је регострација била ништава
6. Ако је забрањен рад
7. Ако се утврди да је Клуб престао са радом
8. Стечајом, ликвидацијом у складу са законом
Спортско удружење престаје са радом брисањем из регистра.
Одлуку из претходног става тачка 2 овог члана о престанку рада Клуба доноси Скупштина када
се 2/3 укупног броја редовних чланова Клуба у писаном облику изјасни за престанак рада Клуба. О
доношењу одлуке о престанку рада обавештава се АПР ради брисања из регистра.
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
Члан 68
Дисциплинска комисија Клуба је радно тело Клуба које одлучује о прекршајима утврђеним
Дисциплинским правилником и другим општим актима Клуба.

Члан 69
Дисциплинску копмисију чине Председник Клуба и 2 члана које бира и разрешава Управни
одбор на период од 4 године, већином од укупног броја чланова.
Члан 70
Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу ДИсциплинског правилника и других
општих аката Клуба.
Дисциплинска комисија своје одлуке доноси већином гласова, у писаној форми и мора бити
образложена.
Против одлука Дисциплинске комисије допуштена је жалба Управном одбору клуба у року
од 15 дана од дана пријаме одлуке.
У поступку пред дисциплинском комисијом, јавност је искључена.
Дисциплинска комисија покреће поступак, на основу дисциплинске пријаве.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 71
Сви спорови између Клуба и чланова Клуба решавају се мирним путем у складу са Законом
о спорту и овим Статутом.
Скупштина Клуба одлучује о жалбама на одлуке Управног одбора којима је одлучено о
правима и обавезама чланова Клуба, ако овим Статутом није другачије решено.
Решавање спорова ,оже бити поверено и „ad hoc“ Арбитражи илки сталном Арбитражном
суду при Спортском савезу Србије, у складу са законом.
Сви наведени субјекти дужни су да се уздрже од вођења судских поступака у питањима у
којима је могуће користити арбитражу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 72
О питањима која нису уређена овим Статутом, непосредно се примењују одредбе Закона о
спорту.
Измене и допуне овог Статута врше се статутарном одлуком Скупштине Клуба, која се
доноси на начин и у поступку за доношење Статута.
Члан 73
Овим одредабама Статута Клуба извршено је усклађивање са Законом о спорту те даном
ступања на нсгу овог Статута, престаје да важи Статут Клуба од 30.03.2012. године.

Члан 74
Овај Статут ступа на даном регистрације и објављивања код Агенције за привредне
регистре.

Председник Скупштине

Директор Клуба

____________________

_______________

