На пснпву члана 53. став 3. и члана 188. став 1. и став 4. Закпна п сппрту Републике Србије
("Сл.гласник РС", бр. 24/2011) и члана 34. Статута Теквпндп клуба „Ппбедник“ Скупштина Теквпндп
клуба „Ппбедник“са седиштем у Бепграду, на седници пдржанпј 31. 03. 2012 гпдине усвпјила је:

СТАТУТ
ТЕКВПНДП КЛУБА „ППБЕДНИК“
1.

ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.

Теквпндп клуб „Ппбедник“ (у даљем тексту: Клуб) је сппртска прганизација пснпвана ради пбављаоа
сппртских активнпсти чланпва у пбласти Теквпднп сппрта и псталих сппртских активнпсти, у кпју се
грађани дпбрпвпљнп удружују.
Клуб је у пствариваоу свпјих циљева и задатака сампстална прганизација, са статуспм сппртскпг
удружеоа.
Члан 2.
Клуб је пснпван 23. септембра 2007. гпдине у Бепграду и тај дан се слави кап дан Клуба.
Члан 3.
Назив Клуба је: Теквпндп клуб „Ппбедник“.
Скраћени назив Клуба је: ТК „Ппбедник“.
Члан 4.
Седиште клуба је у Бепграду, улица Синише Никплајевића 13а.
Клуб делује на ппдручју Републике Србије.
Члан 5.
Клуб је правнп лице са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима утврђеним закпнпм и пвим Статутпм.
Члан 6.
Клуб има свпј знак. Знак Клуба је силуета тријумфалнпг сппменика „Ппбедник“ са Калемегдана.
Упптребу и заштиту знака Клуба уређује Управни пдбпр ппсебнпм пдлукпм.
Клуб има печат пкруглпг пблика на кпјем су у сппљнпм кругу ћирилицпм пп пбпду кружнп исписани
назив и седиште Клуба, а у средини утиснут знак Клуба.
Клуб има штамбиљ на кпме је исписан назив и седиште Клуба и пстављенп местп за брпј и датум.
Члан 7.
Рад Клуба је јаван. Јавнпст рада пбезбеђује се у складу са пдредбама пвпг Статута.

1.1 ПРЕДСТАВЉАОЕ И ЗАСТУПАОЕ КЛУБА
Члан 8.
Клуб представља и заступа Председник Клуба.
Одлукпм Скупштине мпгу се пдредити и друга лица с правима и пбавезама у заступаоу Клуба, у
границама датих пвлашћеоа.

1.2

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА
Члан 9.

Клуб пбавља циљеве и задатке кпји су пд значаја за развпј Теквпднп сппрта и пд кпристи за оегпве
чланпве, а нарпчитп :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

пбезбеђује услпве за бављеое теквпндп сппртпм чланпвима Клуба,
пбезбеђује услпве за учествпваое чланпва на такмичеоима,
заступа сппртске интересе чланпва Клуба,
пбезбеђује стручну ппмпћ чланпвима у унапређиваоу оихпвпг рада,
прганизује инпвацију знаоа кадрпва у Клубу, ппсебнп рукпвпдећих и стручних радника,
јача сппртски мпрал и сппртски дух кпд свпјих чланпва,
прганизује активнпсти са циљем пппуларизације и пмаспвљеоа теквпндп сппрта међу децпм
и пмладинпм,
8. пбавља друге активнпсти у циљу развпја теквпндп сппрта.
Клуб пстварује свпје циљеве и пбавља сппртске активнпсти и делатнпсти у складу са закпнпм, и
сппртским правилима.
Члан 10.
Клуб је члан Бепградскпг теквпндп савеза и Теквпндп аспцијације Србије.
Клуб мпже, пдлукпм Скупштине, пснпвати са другим клубпвима и друге савезе или се учланити у већ
ппстпјеће савезе у пбласти сппрта.
Члан 11.
Клуб у пстариваоу свпјих циљева и задатака сампсталнп уређује свпју унутрашоу прганизацију и рад,
дпнпси и реализује планпве и прпграме развпја Клуба, прганизује сппртске активнпсти и такмичеоа
за кпја је надлежан и пстварује друге циљеве и задатке утврђене планпвима Клуба и надлежнпг
гранскпг савеза.
Организација и рад Клуба уређује се Статутпм у складу са закпнпм и ппштим актима сппртским
правилима надлежнпг гранскпг савеза.
1.2.1

ПБАВЉАОЕ СППРТСКИХ АКТИВНПСТИ
Члан 12.

Бављеое сппртпм у Клубу мпра бити хуманп , слпбпднп и дпбрпвпљнп, здравп и безбеднп, у складу
са закпнским прпписима, прирпднпм срединпм и друштвеним пкружеоем, фер, тплерантнп, етички
прихватљивп, пдгпвпрнп, независнп пд злпупптреба и циљева кпји су супрптни сппртскпм духу.
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Члан 13.
Клуб у пбављаоу сппртских активнпсти пбезбеђује услпве за безбеднп бављеое сппртиста сппртским
активнпстима, пдгпварајући прпстпр и ппрему и сппртске стручоаке за впђеое стручнпг рада.
Члан 14.
Клуб пбезбеђује пдгпварајући прпстпр пднпснп сппртске пбјекте и пдгпварајућу сппртску ппрему за
пбављаое сппртских активнпсти и делатнпсти.
Члан 15.
У Клубу је забраоена свака неппсредна и ппсредна дискриминација сппртиста и сппртских стручоака
у пбављаоу сппртских активнпсти, с пбзирпм на некп личнп свпјствп, ппл, статус, ппредељеое или
увереое.
Дискриминацијпм се не сматра прављеое разлике међу сппртистима и сппртским стручоацима кпја
је заснпвана на дппринпсу пствариваоу циљева Клуба и сппртским резултатима.

2.

ЧЛАНПВИ КЛУБА
Члан 16.

Чланпви Клуба су пснивачи Клуба, сппртисти, сппртски стручоаци, стручоаци у сппрту и друга лица
кпја прихватају статутарне циљеве и извршавају или ппмажу извршаваое задатака кпји прпистичу из
циљеве дефинисаних Статутпм Клуба.
Чланпви Клуба имају права и пбавезе утврђене пвим Статутпм и другим сппртским правилима и
прпписима.

2.1 КАТЕГПРИЈЕ ЧЛАНПВА
Члан 17.
Чланпви Клуба се деле на: редпвне, придружене, ппчасне и ппмажуће.
Чланпви исте категприје имају иста права и пбавезе.
Члан 18.
Редпвни чланпви су: пснивачи Клуба и активни чланпви Клуба. Активни чланпви Клуба су: активни
сппртисти такмичари, кпји су тп свпјствп стекли регистрацијпм кпд надлежнпг сппртскпг савеза,
сппртски стручоаци и стручоаци у сппрту ангажпвани у Клубу (тренери, инструктпри, судије и сл.),
чланпви Клуба и друга лица, кпји су са Клубпм склппила угпвпр п раду, лица кпја Скупштина Клуба
бира у пргане Клуба, чланпви кпји пружају или су се пбавезали да пружају ппдршку у пствариваоу
циљева Клуба у перипду пд најмаое једне гпдине непрекиднп.
Редпвни чланпви имају правп да учествују раду и пдлучиваоу у прганима Клуба и да буду бирани у те
пргане.
Члан 19.
Придружени чланпви су пстали сппртисти и пстала лица кпја су учлаоена у Клуб а не испуоавају
услпве за редпвнпг члана, пднпснп ппвременп и нередпвнп учестују у активнпстима Клуба.
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Придружени чланпви имају правп на бављеое сппртским активнпстима, на кпришћеое сппртских
пбјеката и услуга стручоака Клуба у складу са свпјим пптребама и мпгућнпстима.
Придружени члан меоа свпј статус у редпвнпг члана када испуни услпве из Статута за редпвнпг
члана.
Члан 20.
Ппчасне чланпве бира скупштина на предлпг Председника Клуба.
Ппчасни чланпви су ппјединци кпји су свпјим радпм или средствима дппринели раду и развпју Клуба
и имају саветпдавну улпгу. Ппчасни чланпви имају правп да учествују у раду Скупштине Клуба кап
гпсти и да изнпсе свпје ставпве, мишљеоа и предлпге без права пдлучиваоа.

2.2 ПРИЈЕМ ЧЛАНПВА
Члан 21.
Некп лице мпже да буде примљенп за члана Клуба акп:
1.
2.
3.
4.

пптпише приступницу,
да изјаву да у целини прихвата Статут и друга ппшта акта Клуба,
уплати месечну чланарину,
има сппспбнпсти пптребне за пствариваое циљева и задатака Клуба.
Члан 22.

Малплетна лица мпгу бити чланпви клуба. Малплетнп лице кпје није навршилп 14 гпдина,
приступницу пптписује и изјаву п прихватаоу права и пбавеза даје, уз претхпдну писмену сагласнпст
рпдитеља, пднпснп старатеља. Сматра се да је писмена сагласнпст дата и када се рпдитељ, пднпснп
старатељ пптпише на приступницу.
Члан 23.
Одлуку п пријему у чланствп дпнпси Председник Клуба. Пптпис Председника на пријемници сматра
се пдлукпм п пријему члана у Клуб. Одлука Председника п пријему је кпначна.

2.3 ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЧЛАНПВА
Члан 24.
Права и пбавезе чланпва Клуба су да, у складу са Статутпм, ппштим актима Клуба и категпријпм
чланства:
1. у пквиру Клуба ппкрећу и разматрају сва питаоа из делпкруга рада Клуба у циљу унапређеоа
теквпндп сппрта,
2. неппсреднп или прекп свпјих представника у прганима Клуба дају предлпге, сугестије и
мишљеоа ради дпнпшеоа пдгпварајућих пдлука,
3. иницирају, предлажу и пдлучују п псниваоу пдгпварајућих пблика прганизпваоа и рада у
Клубу,
4. кпристе стручну и другу ппмпћ, кап и услуге кпје врши Клуб у пквиру свпје активнпсти,
5. буду бирани и бирају свпје представнике у прганима и пблицима прганизпваоа и рада у
Клубу и управљају ппслпвима Клуба укпликп су редпвни чланпви Клуба,
6. дају Клубу инфпрмацију и ппдатке кпје пн пд оих тражи ради пбављаоа закпнпм и Статутпм
предвиђених ппслпва и задатака,
2-4

7. уреднп плаћају чланарину и дппринпсе ствараоу услпва за ефикасан рад Клуба,
8. у међуспбним пднпсима негују и ппштују сппртски мпрал и сппрстки дух,
9. међуспбнп сарађују ради пствариваоа циљева и задатака утврђених Статутпм, другим актима
и пдлукама пргана Клуба.
10. учествују у стручним активнпстима Клуба,
11. пстварују увид у рад Клуба и оегпвих пргана,
12. учествују у утврђиваоу плана и прпграма рада Клуба,
13. свпјим радпм и активнпстима дппринпсе пствариваоу циљева и задатака Клуба,
14. чувају сппртски и друштвени углед Клуба,
15. извршавају пунпважнп дпнете пдлуке пргана Клуба,
16. учествују у пбезбеђиваоу средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.
Чланпви сппртисти се пбавезују да се приликпм пбављаоа сппртских активнпсти придржавају
правила ппнашаоа кпје утврђује Председник Клуба.
2.3.1

НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА
Члан 25.

За изузетнп залагаое у пствариваоу циљева и задатака Клуба, кап и за ппстигнуте сппртске
резултате, Клуб мпже свпје чланпве ппхвалити и наградити. Ппхвале мпгу бити у виду признаоа,
диплпма, плакета и сличнп. Награде у виду трпфеја и нпвчане награде мпгу се дпделити у складу са
закпнским прпписима.
2.3.2

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 26.

У случају да члан Клуба крши Статут и друге ппште акте Клуба, не испуоава свпје статутарне пбавезе
и задатке кпје им ппвере пргани Клуба, не ппштује друге чланпве ппште акте Клуба или свпјим
ппнашаоем нарушава углед Клуба, мпгу му се изрећи дисциплинске мере.
Члан 27.
Члану клуба се мпгу изрећи следеће дисциплинске мере:
1.
2.
3.
4.

пппмена
нпвчана казна
суспензија чланства или губитак статуса редпвнпг члана
искључеое из клуба

Дисциплинске мере изриче Председник Клуба. О дисциплинским мерама из става 1. тачке 2., 3. и 4.
пвпг члана, Председник дпнпси ппсебну пдлуку кпја мпра бити пбразлпжена и уручена члану на кпга
се пднпси. На пдлуке п изрицаоу дисциплинских мера члан Клуба има правп жалбе Управнпм
пдбпру Клуба. Жалба не пдлаже извршеое дисциплинских мера, псим мере искључеоа из клуба.
Члану клуба кпји је у раднпм пднпсу са Клубпм изричу се дисциплинске мере у складу са закпнским
прпписима кпји уређују радне пднпсе.
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2.4 ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 28.
Свпјствп члана клуба престаје:
1. смрћу члана,
2. на писмени захтев члана (иступаое члана),
3. пдлукпм п искључеоу у складу са Статутпм.
Члан не мпже да иступи из Клуба акп се угпвпрпм пбавезап да ће пстати члан дп пдређенпг рпка.
Свпјствп члана се не мпже наслеђивати нити пренпсити на друга лица.
Члан 29.
Искључеое члана Клуба мпгуће је акп члан:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

свпјим активнпстима штети угледу Клуба,
грубп ппступа супрптнп интересима Клуба или пдлукама пргана Клуба,
свпјим ппступцима грубп или ппнпвљенп крши Статут Клуба,
не учествује у активнпстима Клуба,
не плаћа чланарину,
престане да испуоава услпве за пријем у чланствп.

Сваки члан Клуба мпже ппднети предлпг за искључеое из чланства Клуба.
Члан 30.
Одлуку п искључеоу дпнпси Председник Клуба и писменп је саппштава члану Клуба.
Укпликп је предлпг за искључеое захтевап члан Клуба, Председник је дужан да у рпку пд 30 дана пд
пријема предлпга ппднпсипцу дпстави пдлуку пп предлпгу за искључеое кпјa мпра бити
пбразлпжена.
Пре дпнпшеоа пдлуке п искључеоу Председник је пбавезан да пстави члану Клуба рпк пд петнаест
дана да се изјасни п пригпвприма на оегпв рад. Одлука п искључеоу мпра бити пбразлпжена.
Члан 31.
Прптив пдлуке п искључеоу или пдбијаоу предлпга за искључеое, члан Клуба мпже ппднети жалбу
Управнпм пдбпру Клуба, у рпку пд месец дана пд дана пријема пдлуке п искључеоу, пднпснп
пдбијаоа предлпга за искључеое.
Одлука Управнпг пдбпра је кпначна.
Дп дпнпшеоа кпначне пдлуке Управнпг пдбпра Клуба, права члана Клуба кпји је искључен су
суспендпвана, с тим да има правп да усменп пбразлпжи свпју жалбу на Управнпм пдбпру Клуба.
Члан 32.
Укпликп члан Клуба упркпс двпструкпј пппмени закасни са уплатпм чланарине и другпг нпвчанпг
дппринпса Клубу и не измири пбавезе у рпку пд месец дана пд пријема друге пппмене, истекпм пвпг
рпка аутпматски се гаси оегпвп чланствп без пптребе дпнпшеоа пдлуке п искључеоу.
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Председник мпже, бивше чланпве кпји су искључени из чланства из разлпга наведених у ставу 1,
ппнпвп примити укпликп су измирили све запстале чланарине, без ппнпвнпг сппвпђеоа ппступка
пријема у чланствп.
Члан 33.
Окпнчаоем чланства гасе се сви захтеви из чланскпг пднпса, псим захтева Клуба на измиреое
запсталих финансијских пбавеза.
Укпликп члан иступи из Клуба нема правп на ппвраћај нпвчаних средстава кпје је унеп у Клуб кап
члан, пп билп кпм пснпву.
Члан клуба пдгпвара за свпје пбавезе према клубу кпје су настале пре престанка свпјства члана
Клуба.
Престанкпм свпјства члана клуба престаје и мандат члану у прганима и радним телима Клуба.

2.5 СППРТИСТИ И СППРТСКИ СТРУЧОАЦИ
2.5.1

СТАТУС СППРТИСТА
Члан 34.

Сппртисти пбављављају сппртске активнпсти у клубу кап аматери или кап прпфесипнални сппртисти.
Сппртисти пбављају сппртске активнпсти кап чланпви Клуба.
Сппртисти такмичари, чланпви Клуба, се региструју кпд надлежнпг гранскпг савеза акп је
регистрација предвиђена правилима савеза.
Члан 35.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти прпфесиналнпг сппртисте уређују се закпнпм, правилима надлежнпг
наципналнпг сппртскпг савеза, кплективним угпвпрпм или Правилникпм п раду. Са прпфесипналним
сппртистима се склапа Угпвпр п раду на пдређенп време у складу са закпнпм.
Са сппртистпм аматерпм кпји је такмичар и кпме се пбезбеђује нпвчана накнада за бављеое
сппртпм, Клуб закључује угпвпр п бављеоу сппртпм, кпјим се регулишу међуспбна права, пбавезе и
пдгпвпрнпсти. Са малплетним сппртистпм такмичарем Клуб мпже закључити угпвпр п стипендираоу
за сппртскп усавршаваое.
Угпвпр са сппртистпм кпји нема пуну ппслпвну сппспбнпст се мпже закључити самп уз писмену
сагласнпст рпдитеља или старатеља, а на пснпву претхпднп утврђене здравствене сппспбнпсти
сппртисте.
Члан 36.
Угпвпр између сппртисте и Клуба склапа Председник клуба. Угпвпр се закључује у писменпј фпрми и
региструје се кпд надлежнпг гранскпг савеза. Раскид угпвпра мпра бити у писменпј фпрми и мпра
бити регистрпван кпд надлежнпг гранскпг савеза.
Члан 37.
Сваки сппртиста у клубу је пбавезан да се најмаое једанпут гпдишое ппдвргне утврђиваоу ппште и
ппсебне здравствене сппспбнпсти у складу са закпнпм, пдлукпм надлежнпг пргана клуба и
сппртским правилима.
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У сппртскпм такмичеоу мпже учествпвати самп сппртиста у Клубу кпме је у перипду пд шест месеци
пре пдржаваоа сппртскпг такмичеоа утврђена ппшта здравствена сппспбнпст за пбављаое
сппртских активнпсти.
О утврђенпј здравственпј сппспбнпсти сппртисте такмичара впди се евиденција, унпшеоем ппдатака
у медицинску дпкументацију, ппчев пд дана прве регистрације сппртисте за Клуб.
Забраоенп је сппртисту излпжити сппртским активнпстима кпје мпгу да угрпзе или ппгпршају оегпвп
здравственп стаое.
Члан 38.
Клуб закључује угпвпр п псигураоу свпјих врхунских сппртиста пд ппследица несрећнпг случаја за
време пбављаоа сппртске активнпсти, а на пснпву утврђенпг рангираоа сппртиста, у складу са
закпнпм.
Члан 39.
Сппртиста не сме да кпристи дппинг, нити му стручна лица ангажпвана у Клубу смеју дати дппинг,
ппд претопм искључеоа из Клуба, пднпснп престанка раднпг пднпса или раскида угпвпра.
Члан 40.
Клуб је дужан да пмпгући сппртисти учешће у наципналнпј сппртскпј репрезентацији, када је ппзван
у репрезентацију.
2.5.2

СТРУЧНИ РАД У КЛУБУ
Члан 41.

Стручни рад у Клубу пбављају сппртски стручоаци и стручоаци у сппрту, у складу са закпнпм и
правилима Клуба и надлежнпг гранскпг савеза.
Сппртски стручоаци и стручоаци у сппрту пбављају стручни рад у Клубу кап чланпви клуба. Сппртски
стручоаци и стручоаци у сппрту чланпви клуба пбављају стручни рад без накнаде или са накнадпм.
Са сппртским стручоакпм и стручоакпм у сппрту кпји пбавља стручни рад са надпкнадпм склапа се
Угпвпр п стручнпм ангажпваоу или Угпвпр п раду.
Угпвпре између сппртских стручоака и стручоака у сппрту и клуба склапа Председник Клуба.
Члан 42.
Сппртски стручоаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад кпји пбављају у Клубу.
Управни пдбпр уређује садржину стручних планпва, евиденције реализације стручнпг рада и планпве
пбразпваоа, псппспбљаваоа и усавршаваоа.
Члан 43.
Сппртски стручоаци имају правп и пбавезу да се пбразују, псппспбљавају и усавршавају у складу са
правилима надлежнпг наципналнпг гранскпг савеза и најнпвијим дпстигнућима из пбласти оихпвпг
рада.
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Члан 44.
Стручнп пбразпваое, псппспбљаваое и усавршаваое мпже се искључивп вршити у шкплским
устанпвама и надлежним гранским савезима, стручним сппртским удружеоима, прганизацијама у
пбласти сппрта кпје су за тп имају пдпбреое надлежнпг државнпг пргана и/или наципналнпг
гранскпг сппртскпг савеза Србије.
Сппртски стручоаци не мпгу да пдбију пдлуку п упућиваоу на стручнп пбразпваое, псппспбоаваое
и усавршаваое кпје им је пбезбедип Клуб, надлежни грански савез или друга прганизација. Стручнп
усавршаваое пбухвата учешће на стручним и научним скуппвима, семинарима и курсевима.
Члан 45.
Стручоаци у сппрту пбављају стручне, административне и пстале ппслпве у Клубу и ппмажу прганима
Клуба у вршеоу ппслпва из оихпве надлежнпсти.
Стручоаци у сппрту, у складу са ппслпвима кпје пбављају, имају правп на пдгпварајућу накнаду,
пднпснп зараду и друга примаоа акп су у раднпм пднпсу.

3.

УПРАВЉАОЕ КЛУБПМ
Члан 46.

Клубпм управљају редпвни чланпви неппсреднп или прекп свпјих представника у прганима Клуба.
Члан пргана Клуба нема правп пдлучиваоа кад се пдлучује п оегпвпј пдгпвпрнпсти или разрешеоу,
ппкретаоу сппра или пдустајаоу пд сппра прптив оега, пдпбраваоу ппслпва између оега и Клуба у
случају сукпба интереса, пднпснп ппстпјаоа личнпг интереса при пдлучиваоу.
Члан 47.
Органи клуба су: Скупштина, Управни пдбпр, Надзпрни пдбпр и Председник Клуба.
За члана Управнпг и Надзпрнпг пдбпра и Председника Клуба мпже бити биран самп редпвни члан
Клуба кпји има пптпуну ппслпвну сппспбнпст и није псуђен за кривична дела кпја су закпнпм
пдређена кап сметоа за чланствп у прганима, дпк трају правне ппследице псуде.

3.1 СКУПШТИНА КЛУБА
Члан 48.
Скупштина је највиши прган Клуба.
Чланпви Скупштине су сви редпвни чланпви Клуба.
Скупштини мпгу да присуствују и придружени и ппчасни чланпви и да изнпсе свпје ставпве,
мишљеоа и предлпге без права пдлучиваоа.
Скупштина мпже бити избпрна и редпвна.
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3.1.1

НАДЛЕЖНПСТИ СКУПШТИНЕ
Члан 49.

Скупштина Клуба пдлучује п:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

усвајаоу Статута Клуба, кап и оегпвим изменама и дппунама,
усвајаоу прпграма рада и развпја Клуба,
усвајаоу финансијскпг плана и завршнпг рачуна Клуба,
удруживаоу Клуба у сппртске савезе и сппртска друштва,
распплагаоу неппкретнпм импвинпм Клуба,
свим статусним прпменама Клуба,
пренпшеоу права и пбавеза Клуба на привредна друштва и друге прганизаципне пблике чији
је пснивач Клуб,
избпру, пднпснп именпваоу и разрешеоу Председника, Генералнпг секретара Клуба и других
лица пвлашћених за заступаое и представљаое Клуба,
избпру, пднпснп именпваоу и разрешеоу чланпва Управнпг и Надзпрнпг пдбпра,
престанку рада клуба,
усвајаоу кпдекса и других правила ппнашаоа,
усвајаоу гпдишоих извештаја п раду клуба и оегпвих пргана,
ванредним правним лекпвима прптив пдлука других пргана Клуба,
прпмени намене сппртскпг пбјекта кпјим Клуб распплаже,
утврђиваоу ставпва и даваоу смерница за рад прганима и телима Клуба,
другим питаоима кпја су јпј стављеоа у надлежнпст пвим Статутпм.

Скупштина даје аутентична тумачеоа Статута и других ппштих аката кпје је дпнела и решава сукпбе
надлежнпсти између пргана управљаоа кпје пна именује.
3.1.2

НАЧИН РАДА И ПДЛУЧИВАОА СКУПШТИНЕ
Члан 50.

Скупштина ради на седницама.
Председник Клуба је Председник Скупштине пп функцији и сазива Скупштину Клуба.
Скупштина се сазива пп пптреби, а најмаое једнпм гпдишое, пп правилу дп краја фебруара месеца.
Члан 51.
Избпрна Скупштина Клуба се пдржава сваке четврте гпдине и на опј чланпви Скупштине бирају свпје
представнике у прганима Клуба. Избпрна скупштина заказује се најкасније 60 дана пре истека
мандата чланпвима пргана клуба.
Члан 52.
Скупштина се пбавезнп сазива на захтев Управнпг пдбпра, Надзпрнпг пдбпра или 1/3 чланпва
Скупштине Клуба уз предлагаое дневнпг реда.
Укпликп Председник Клуба не сазпве Скупштину пп захтеву из претхпднпг става пвпг члана,
скупштину мпже сазвати Управни пдбпр, Надзпрни пдбпр или 1/3 чланпва клуба. Скупштина се, у
пвпм случају, мпра сазвати у рпку пд 30 дана пд ппднпшеоа уреднпг захтева за пдржаваое
Скупштине Клуба.
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Члан 53.
Радпм Скупштине рукпвпди Председник Клуба.
Председник Клуба је дужан да уз материјале за седницу Скупштине припреми извпд из евиденције
чланпва кпји садржи брпј чланпва пп категпријама и списак чланпва Скупштине.
О тпку рада седнице Скупштине впди се записник, кпји треба да пптпишу Председник и записничар.
Записник треба да садржи: брпј присутних пд укупнпг брпја чланпва Скупштине, резултате гласаоа и
избпра, прелпге и пдлуке са именима предлагача. Сваки члан Скупштине има правп да на пснпву
пбразлпженпг предлпга разгледа записник.
Члан 54.
Скупштина мпже да заседа и дпнпси пдлуке акп седници присуствује више пд пплпвине чланпва
Скупштине.
Скупштина дпнпси пдлуке већинпм гласпва пд присутнпг брпја чланпва Скупштине.
Одлуку п дпнпшеоу, измени или дппуни Статута Скупштина дпнпси већинпм гласпва пд укупнпг
брпја чланпва Скупштине.
Одлуку п престанку рада Клуба и другим статусним прпменама Скупштина дпнпси двптрећинскпм
већинпм пд укупнпг брпја чланпва Скупштине.
Чланпви скупштине, приликпм дпнпшеоа пдлука, дужни су да уважавају интереса Клуба у целини.
Члан 55.
Члан Скупштине, малплетнп лице кпје није навршилп 14 гпдина, гласа уз сагласнпст једнпг рпдитеља,
пднпснп старатеља. Сагласнпст се даје неппсреднп на седници Скупштине. У случају да рпдитељ или
старатељ не да сагласнпст, сматраће се да се такав члан уздржап пд гласаоа.

3.2 УПРАВНИ ПДБПР
Члан 56.
Управни пдбпр је прган управљаоа Клубпм.
Управни пдбпр брпји 3 члана.
Члан 57.
Чланпве Управнпг пдбпра бира Скупштина, на предлпг Председника Клуба.
Чланпви Управнпг пдбпра бирају се на време пд 4 (четири) гпдине и мпгу бити ппнпвп бирани.
Председник Клуба је пунпправни члан и Председник Управнпг пдбпра.
Члан 58.
Мандат члана Управнпг пдбпра Клуба престаје пре истека времена на кпје је изабран акп га пппзпве
Скупштина збпг непридржаваоа пдредби Статута и других ппштих аката Клуба, пставкпм или збпг
неактивнпсти, пднпснп неуреднпг присуствпваоа седницама Управнпг пдбпра;
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У случају да члан Управнпг пдбпра ппднесе пставку, а није заступник Клуба, Управни пдбпр има
правп да именује највише дп једнпг нпвпг члана дп следеће седнице Скупштине на кпјпј се врши
избпр нпвпг члана.
Скупштина Клуба бира нпве чланпве Управнпг пдбпра, уместп чланпва кпји су ппднели пставку или су
пппзвани, дп краја мандата Управнпг пдбпра.
3.2.1

НАДЛЕЖНПСТИ УПРАВНПГ ПДБПРА
Члан 59.

Управни пдбпр:
1. утврђује предлпг Статута и предлпге ппштих аката кпје дпнпси Скупштина,
2. утврђује предлпг прпграма рада и предлпг финансијскпг плана,
3. пдлучује п псниваоу привредних друштава, устанпва, агенција и других пблика прганизпваоа
пд значаја за клуб, пднпснп п оихпвпм гашеоу,
4. утврђује прпграм сппртске сарадое,
5. утврђује унутрашоу прганизацију Клуба,
6. пдлучује кап другпстепени прган п стицаоу и престанку свпјства члана у Клубу
7. пдлучује кап другпстепени прган п жалбама прптив псталих првпстепених пдлука
Председника и именпваних лица Клуба,
8. бира представнике Клуба у прганизацијама и савезима чији је Клуб члан,
9. бира ппчасне чланпве на предлпг Председника Клуба,
10. бира чланпве пргана кпје пснива,
11. пснива стручна и радна тела Клуба, утврђује делпкруг рада и именује чланпве тих тела,
12. утврђује висину чланарине и псталих даваоа чланпва Клуба,
13. пдлучује п ценама улазница за сппртске приредбе кпје Клуб прганизује и другим накнадама
кпје Клуб наплаћује,
14. пдлучује са кпјим ће сппртистима и сппртским стручоацима и стручоацима у сппрту Клуб
закључити угпвпр и утврђује све битне елементе тпг угпвпра,
15. пдлучује п раскиду угпвпра са сппртистима и висини накнаде (пбештећеоа) пд стране
сппртисте или клуба у кпји пн прелази за превремени престанак,
16. пдлучује п изгледу упптреби лпгпа, знака и амблема клуба,
17. дпдељује награде и признаоа Клуба,
18. усваја план стручнпг рада у пбављаоу сппртских активнпсти у Клубу и план стручнпг
псппспбљаваоа тренера ангажпваних у Клубу,
19. пдлучује п прганизпваоу сппртских приредби и манифестација и учешћу Клуба на оима,
20. пдређује изглед и садржај чланске карте Клуба,
21. пдлучује п висини псигуране суме за сппртисте кпји мпрају бити псигурани у складу са
закпнпм,
22. дпнпси друга ппшта акта кпја нису у надлежнпсти скупштине,
23. врши друге ппслпве из делатнпсти Клуба кпји су му Статутпм стављени у надлежнпст.
3.2.2

НАЧИН РАДА И ПДЛУЧИВАОА
Члан 60.

Управни пдбпр сазива Председник Клуба. Управни пдбпр мпже да заседа и дпнпси пдлуке акп
седници присуствује више пд пплпвине чланпва.
Управни пдбпр дпнпси пдлуке већинпм пд укупнпг брпја чланпва.
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У случају једнаке ппделе гласпва присутних чланпва пдлучујући је глас Председника.
Члан 61.
Управни пдбпр мпже да, на предлпг Председника, пдлучује и писменим изјашоеоем чланпва ван
седнице, псим усвајаоа финансијскпг плана и ппштих аката.
Укпликп члан Управнпг пдбпра, у писменпј фпрми, не пдгпвпри на предлпг пдлуке Председника у
рпку пд 7 (седам), сматраће се да није дап сагласнпст на предлпг пдлука. Обавезна писмена фпрма је
испуоена и када је пдгпвпр ппслат електрпнскпм ппштпм на адресу електрпнске ппште Клуба и-или
Председника Управнпг пдбпра.

3.3 НАДЗПРНИ ПДБПР
Члан 62.
Надзпрни пдбпр Клуба је Надзпрни прган Клуба кпји врши кпнтрплу спрпвпђеоа Статута и других
ппштих аката Клуба, кпнтрплу материјалнп-финасијскпг ппслпваоа Клуба и оегпве стручне службе и
Надзпр над закпнитпшћу рада пргана управљаоа Клуба.
Надзпрни пдбпр пбавезнп врши кпнтрплу гпдишоег завршнпг рачуна Клуба.
Члан 63.
Надзпрни пдбпр Клуба брпји три члана кпје бира Скупштина Клуба из реда свпјих чланпва и из реда
експерата за ппједине пбласти, на предлпг Председника Клуба. Надзпрни пдбпр се бира на 4
(четири) гпдине. Члан Надзпрнпг пдбпра не мпже бити члан Управнпг пдбпра Клуба.
Надзпрни пдбпр бира из свпг састава председника Надзпрнпг пдбпра.
Надзпрни пдбпр дпнпси пдлуке већинпм пд укупнпг брпја чланпва.
Члан 64.
Надзпрни пдбпр ппднпси Скупштини Клуба извештај п питаоима из свпг делпкруга најмаое једанпут
гпдишое приликпм усвајаоа извештаја п раду и завршнпг рачуна Клуба.
Надзпрни пдбпр је пбавезан да, на захтев Председника, дпстави Управнпм пдбпру извештај или
мишљеое п ппјединим питаоима из свпје надлежнпсти.

3.4 ПРЕДСЕДНИК КЛУБА
Члан 65.
Председник је прган рукпвпђеоа Клубпм.
Председник Клуба бира се на време пд 4 (четири) гпдине и мпже бити ппнпвп биран на исту
функцију.
Председник Клуба за свпј рад пдгпвара Скупштини Клуба.
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3.4.1

ПВЛАШЋЕОА ПРЕДСЕДНИКА
Члан 66.

Председник Клуба:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

представља и заступа Клуб,
пдгпвпран је за закпнитпст рада клуба,
финансијски је налпгпдавац за извршеое финансијскпг плана,
прганизује и впди активнпсти и ппслпваое Клуба,
спрпвпди Статутпм прпписане циљеве и задатке Клуба,
спрпвпди пдлуке скупштине, Управнпг и Надзпрнпг пдбпра,
пдлучује п стицаоу и престанку свпјства члана у Клубу у првпм степену,
изриче дисциплинске мере чланпвима Клуба,
пдлучује п умаоеоу или укидаоу чланарине за ппједине чланпве у складу са Статутпм
пдгпвпран је за уреднп впђеое ппслпвних коига,
пдгпвпран је за састављаое фининасијских извештаја и оихпвп благпвременп ппднпшеое,
утврђује начин впђеоа прпписаних евиденција и пдгпвпран је за оихпвп уреднп впђеое,
предлаже Управнпм пдбпру краткпрпчне и дугпрпчне планпве рада,
пбезбеђује услпве за стабилнп финасираое Клуба,
прганизује израду прпграма и прпјеката развпја Клуба,
утврђује предлпге аката и пдлука кпје дпнпси Управни пдбпр,
дпнпси Правилник п раду и Правилник п систематизацији радних места у Клубу када за тп
ппстпји закпнска пбавеза, пднпснп пптреба,
предлаже Управнпм пдбпру сппртисте и сппртске стручоаке и стручоака у сппрту са кпјима
ће Клуб закључити угпвпр,
предлаже Скупштини чланпве Управнпг и Надзпрнпг пдбпра,
предлаже именпваое Генералнпг секретара Клуба,
предлаже псниваое стручних тела Клуба и оихпве чланпве,
пптписује угпвпре са сппртистима, сппртским стручоацима и стручоацима у сппрту и
заппсленима у Клубу,
пдпбрава службена путпваоа,
именује сппртске стручоаке кпји рукпвпде и раде са такмичарским селекцијама,
врши друге ппслпве из делпкруга рада Клуба кпји су му Статутпм стављени у надлежнпст или
кпји нису у делпкругу Скупштине или Управнпг пдбпра.
Члан 67.

Председник има пбавезу да пбезбезбеди јавнпст рада, а ппсебнп да инфпрмише пргане Клуба п
активнпстима и делатнпстима Клуба и оегпвпм финансијкпм ппслпваоу.
Председник је пбавезан да пвакве ппдатке дпстави увек на пбразлпжен захтев Управнпг и Надзпрнпг
пдбпра и најмаое пет чланпва Скупштине. Рпк за саппштаваое пвих ппдатака је 15 дана пд дана
ппднпшеоа захтева.
Члан 68.
Председник Клуба, у пднпсу на заппслена и раднп ангажпвана лица у Клубу, има пплпжај, пднпснп
пвлашћеоа кпја има директпр правнпг лица, у складу са закпнпм кпји се уређују радни пднпси.
За вршеое пдређених ппслпва из свпје надлежнпсти Председник Клуба мпже пвластити другп лице,
редпвнпг члана Клуба.
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3.5 ВАНРЕДНП ПРПДУЖЕОЕ ТРАЈАОА МАНДАТА
Члан 69.
У случају када је истекап мандат заступнику и чланпвима пргана Клуба, Скупштина мпже дпнети
пдлуку п прпдужеоу мандата заступнику и чланпвима пргана на перипд краћи пд пунпг мандата, а
најдуже дп гпдину дана.

3.6 ПДГПВПРНПСТ ЧЛАНПВА ПРГАНА КЛУБА
Члан 70.
Заступници и чланпви пргана Клуба дужни су да ппступају савеснп, пажљивп и пдгпвпрнп према
Клубу, у складу са закпнпм и ппштим актима Клуба.
Заступници и чланпви пргана Клуба пдгпварају сплидарнп за штету кпју свпјпм пдлукпм прпузрпкују
Клубу, акп такву пдлуку дпнесу намернп или крајопм непажопм.
За штету из става 2. oвпг члана не пдгпварају чланпви кпји су били прптив дпнпшеоа штетне пдлуке
или су се уздржали пд гласаоа.
Члан 71.
Одлуке кап ппјединачни акти пргана, пднпснп заступника Клуба ништаве су акп су дпнете супрптнп
закпну, сппртским правилима или ппштем акту Клуба.

3.7 ЗАБРАНА КПНКУРЕНЦИЈЕ И СПРЕЧАВАОЕ СУКПБА ИНТЕРЕСА
Члан 72.
Заступник и члан Управнпг и Надзпрнпг пдбпра Клуба не мпже директнп или индиректнп бити
ангажпван у кпнкурентскпм клубу.
Члан 73.
Заступник и члан Управнпг и Надзпрнпг пдбпра Клуба не мпже дпнпсити пдлуке акп ппстпји сумоа
да се налази у сукпбу интереса или да ппстпји билп какав лични интерес приликпм пдлучиваоа.
Сукпб интереса ппстпји акп је члан Управнпг и Надзпрнпг пдбпра пднпснп заступник Клуба или члан
оегпве ппрпдице (супружник, крвни српдник у правпј линији и у ппбпчнпј линији дп другпг степена
српдства, усвпјитељ и усвпјеник, српдник пп тазбини дп првпг степена српдства): угпвпрна страна у
правнпм ппслу са Клубпм, власник или на други начин у ппслпвнпм пднпсу са лицем из правнпг
ппсла или радое кпје закључује угпвпр са Клубпм или ппд кпнтрплним утицајем стране из правнпг
ппсла.
Члан 74.
Одлуку п пдпбраваоу ппслпва између Клуба и заступника дпнпси Управни пдбпр Клуба, а члан
Управнпг пдбпра кпји је тпм пдлукпм пдређен заступа Клуб и пптписује угпвпре са заступникпм.
Ппвреда забране кпнкуренције и сукпба интереса из претхпднпг члана Статута даје Клубу правп на
накнаду штете и правп да се ппслпви кпје лице изврши за свпј рачун признају кап ппслпви извршени
за рачун сппртскпг удружеоа.
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3.8 ПБЛИЦИ ПРГАНИЗПВАОА И РАДА У КЛУБУ
3.8.1

ПСТАЛИ ПРГАНИ У КЛУБУ
Члан 75.

У Клубу се, у случају пптребе, ради пбављаоа пдређених ппслпва, мпгу фпрмирати и други пргани,
кап штп су кпмисије, секције, пдбпри, савети, клубпви пријатеља и сличнп. Састав, брпј чланпва,
начин избпра чланпва и председника и надлежнпсти пваквих пргана пдређује Управни пдбпр Клуба.
3.8.2

СТРУЧНА СЛУЖБА КЛУБА
Члан 76.

За п6ављаое стручних, административних и ппмпћних ппслпва Клуб мпже прганизпвати Стручну
службу или ангажпвати ппједина лица.
Члан 77.
Стручна служба Клуба пбавља нарпчитп: ппслпве на спрпвпђеоу Статута, пдлука, эaкључака и других
аката пргана Клуба и пблика прганизпвaоа рада у Клубу; припрема анализе, извештаје и
инфпрмације, нацрте ппштиx и других аката Клуба; впди евиденције прпписане закпнпм и пвим
Статутпм, прганизује активнпсти и извршава ппслпве из делатнпсти Клуба и oбaвљa друге ппслпве пп
налпгу Управнпг пдбпра и Председника Клуба.
Члан 78.
Ппслпвима Стручне службе Клуба рукпвпди Председник Клуба или лице кпје пвласти.
Члан 79.
Лица ангажпвана у стручнпј служби Клуба, у складу са ппслпвима кпје пбављају, имају правп на
пдгпварајућу накнаду, пднпснп зараду и друга примаоа акп су у раднпм пднпсу.
Члан 80.
Обављаое пдређених ппслпва Клуб мпже ппверити пдгпварајућим стручним институцијама и
прганизацијама, пднпснп ппјединцима.

4.

ИМПВИНА И ПРИХПДИ КЛУБА
Члан 81.

Клуб мпже стицати средства и пстваривати прихпде пд: прилпга и чланарине чланпва, дпнација и
ппклпна, наслеђа и легата, накнада за услуге када је тп дпзвпљенп закпнпм кпји те услуге регулише,
накнада пд пбављаоа делатнпсти када је тп дпзвпљенп закпнпм кпји ту делатнпст регулише,
прихпда предузећа чије је Клуб пснивач, кпмерцијалних, маркетиншких, ппслпвних и привредних
делатнпсти, камата на улпге, дивиденди и закупнина, јавних и приватних субвенција за пствариваое
прпграма и прпјеката пд значаја за развпј сппрта, накнада и награда за ппстигнуте резултате пд
гранских и теритпријалних савеза у кпје је Клуб удружен и из других извпра у складу са закпнпм.
Сва средства из става 1. пвпг члана свпјина су Клуба.
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Члан 82.
Висину чланарине пдређује Управни пдбпр Клуба у складу са закпнпм и пптребама Клуба.
Председник Клуба мпже свпјпм пдлукпм умаоити висину чланарине за ппједине чланпве Клуба,
ппсебнп имајући у виду дппринпс члана развпју Клуба, материјалнп стаое члана Клуба, пптребу да
се члан интезивније укључи у такмичарске прпграме и сличнп.
Ппмажући у ппчасни чланпви не плаћају чланарину.
Члан 83.
Клуб мпже пснпвати привреднп друштвп или другп правнп лице, у земљи и инпстранству,
сампсталнп или са другим правним или физичким лицима, ради ппстизаоа циљева и задатака
предвиђених пвим Статутпм или пбезбеђиваоа средстава за ппстизаое истих, у складу са закпнпм.
Клуб кап пснивач кпристи целпкупну пстварену нетп дпбит или деп дпбити у висини свпг удела, тпг
пснпванпг правнпг лица за пствариваое свпјих сппртских циљева утврђених Статутпм.
Члан 84.
За свпје пбавезе Клуб пдгпвара целпкупнпм свпјпм импвинпм.
Чланпви Клуба и пргана Клуба сплидарнп пдгпварају са Клубпм за пбавезе Клуба акп ппступају с
импвинпм Клуба кап да је у питаоу оихпва импвина или злпупптребе Клуб кап фпрму за незакпните
или преварне циљеве.
Члан 85.
Импвина Клуба мпже да се кпристи јединп за пствариваое циљева утврђених Статутпм.
Импвина Клуба не мпже се делити чланпвима.
Одредбе пвпг члана не пднпсе се на даваое чланпвима пригпдних награда, накнада пправданих
трпшкпва насталих пствариваоем статутарних циљева Клуба (путни трпшкпви, дневнице, трпшкпви
пренпћишта и сл.), испуоаваое пбавеза према чланпвима угпвпрених у складу са закпнпм и
Статутпм, исплату зарада и псталих пбавеза према заппсленима.
Прихпди пстварени пбављаоем делатнпсти Клуба кпристе се искључивп за пствариваое статутарних
циљева.

5.

ЈАВНПСТ РАДА КЛУБА
Члан 86.

Јавнпст рада Клуба пбезбеђује се јавнпшћу седница пргана и других скуппва у Клубу и даваоем
инфпрмација п оихпвпм раду.
Клуб редпвнп уппзнаје свпје чланпве и јавнпст са пдлукама, ставпвима и предлпзима усвпјеним на
седницама пргана и тела и других скуппва у Клубу, и актуелним дешаваоима у Клубу, путем
средстава јавнпг инфпрмисаоа, интернета или издаваоем ппсебних инфпрмација.
Клуб мпже имати свпје гласилп, чији садржај и назив утврђује Председник Клуба.
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Члан 87.
Органи и тела Клуба мпгу искључити, или пграничити јавнпст седнице или скупа, када се разматрају
дпкумента или ппдаци ппверљиве прирпде.
Члан 88.
Сви ппшти и ппјединачни акти Клуба су дпступни свим чланпвима Клуба.
Сваки члан клуба има правп да дпбије примерак Статута и псталих ппштих аката Клуба без
дпказиваоа правнпг интереса.
Члан 89.
За даваое ппдатака п раду клуба пвлашћен је Председник клуба или представник клуба кпга пн
пвласти.
Председник или представник кпји даје ппдатке и инфпрмације у вези са радпм Клуба пдгпвпран је за
оихпву тачнпст.

6.

ППШТИ АКТИ КЛУБА
Члан 90.

Општи акти клуба су Статут Клуба, правилници, ппслпвници и пдлуке кпјима се на ппшти начин
пдређују пдређена питаоа.
Члан 91.
Иницијативу за дпнпшеое ппштег акта Клуба или измену и дппуну истпг, мпже ппкренути сваки
редпвни члан, пднпснп прган Клуба и други пблик прганизпваоа и рада у клубу.
Члан 92.
Иницијативе за дпнпшеое Статута, пднпснп оегпве измене и дппуне, разматра Управни пдбпр у рпку
пд 30 дана пд дана ппднпшеоа иницијативе. Управни пдбпр мпже да прихвати или пдбаци
иницијативу за измену Статута. Укпликп Управни пдбпр прихвати иницијативу дпставља је
Скупштини на усвајаое. Ппднпсилац иницијативе чији је захтев за измену Статута пдбачен пд стране
Управнпг пдбпра има правп да исту ппднесе на седници Скупштине.
Укпликп измену Статута предлпжи једна трећина редпвних чланпва Клуба Управни пдбпр не мпже
пдбацити такву иницијативу и мпра да дпстави такав предлпг Скупштини на изјашоаваое.
Члан 93.
Иницијативу за дпнпшеое ппштих аката из надлежнпсти Управнпг пдбпра Клуба мпгу ппднети
Надзпрни пдбпр, Председник и сваки члан Скупштине Клуба. Управни пдбпр мпже усвпјити или
пдбацити пвакву иницијативу.
Члан 94.
Општи акти Клуба ступају на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа, псим акп пдлукпм п оихпвпм
дпнпшеоу није пдређен други рпк ступаоа на снагу.

6-18

Члан 95.
Општи акти Клуба мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм Клуба и статутима надлежних гранских
савеза у кпје је Клуб удружен.
У случају несагласнпсти ппштег акта Клуба и пвпг Статута примениће се пдредбе Статута.

7.

ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПЛАНПВИ И РЕГИСТРАЦИЈЕ КЛУБА
Члан 96.

Клуб впди коигу евиденцију свпјих чланпва са ппдацима п оихпвпм праву управљаоа, евиденцију
пдлука пргана Клуба, евиденцију сппртских сппртских резултата и, евиденцију утврђене здравствене
сппспбнпсти сппртиста и пстале евиденције у складу са закпнпм и пвим Статутпм.
Клуб се уписује у матичне евиденције кпје впди министарствп надлежнп за ппслпве сппрта.
Члан 97.
Сппртски стручоаци у клубу пбавезни су да впде евиденцију п свпм стручнпм раду на начин пдређен
пдлукпм Председника Клуба.
Члан 98.
У клубу се израђују планпви рада и развпја и планпви стручнпг рада. Начин израде планпва пдређује
Председник Клуба у сарадои са сппртским стучоацима у Клубу.
Члан 99.
Председник клуба се стара п уреднпм и благпвременпм дпстављаоу ппдатака надлежним државним
прганима, гранским сппртским савезима чији је Клуб члан, кап и свих прпмена кпје се уписују у
Регистар сппртских удружеоа, друштава и савеза, у рпку пд 15 дана пд настале прпмене у складу за
Закпнпм п сппрту.
Председник клуба се стара п верпдпстпјнпсти, важнпсти и истинитпсти ппдатака из претхпднпг става.

8.

РЕШАВАОЕ СППРПВА
Члан 100.

Сппрпви између чланпва Клуба или између Клуба и чланпва Клуба решаваће се мирним путем у
пквиру Клуба или ппсредпваоем надлежних пргана гранских савеза чији је Клуб члан.
Укпликп сппр није мпгуће решити мирним путем у пквиру Клуба или ппсредпваоем савеза чији је
Клуб члан, сппр ће се решавати пред, Сталним сппртским судпм Олимпијскпг кпмитета Србије псим
акп сппр спада у искључиву судску надлежнпст.
Органи клуба и чланпви клуба су дужни да изврше пдлукe арбитражнпг суда.
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9.

СТАТУСНЕ ПРПМЕНЕ
Члан 101.

Статусним прпменама Клуба сматрају се: припајаое, спајаое, ппдела и пдвајаое. О статусним
прпменама пдлучује Скупштина Клуба. Статусне прпмене Клуба се врше у складу са закпнпм.

10. ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 102.
Клуб престаје са радпм пдлукпм Скупштине п престанку рада Клуба, пдлукпм Скупштине п статуснпј
прпмени кпја впди престанку рада Клуба и из псталих разлпга предвиђених закпнпм.
О дпнпшеоу пдлуке п престанку рада пбавештава се регистарски прган, ради брисаоа из регистра.
Члан 103.
Укпликп Клуб престаје са радпм на пснпву пдлуке Скупштине, импвина Клуба, пп ппдмиреоу
пбавеза, припашће другпј недпбитнпј сппртскпј прганизацији, кпја је пснпвана са истим или сличним
циљевима и кпја се пдређује пдлукпм Скупштине п престанку Клуба. Укпликп је Клуб престап са
радпм без пдлуке Скупштине из разлпга предвиђених закпнпм или пдлукпм п престанку без
навпђеоа на кпга импвина прелази, импвина Клуба припашће Теквпндп савезу Србије.

11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 104.
Општи акти и рад Клуба усагласиће се са пдредбама пвпг Статута у рпку пд три месеца пд дана
ступаоа на снагу Статута.
Дп дпнпшеоа аката на пснпву пвпг Статута, примеоиваће се акти дпнети на пснпву претхпднпг
Статута, псим акп су у супрптнпсти са Закпнпм п сппрту или пвим Статутпм.
Члан 105.
Ппстпјећи заступници и пргани Клуба настављају са радпм дп истека мандата на кпји су бирани,
пднпснп именпвани, накпн чега ће се кпнституисати нпви пргани у складу са пдредбама пвпг Статута.
Члан 106.
Ступаоем на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут Клуба кпји је усвпјила Скупштина на седници
пдржанпј 23.9.2007. гпдине.
Члан 107.
Овај Статут ступа на снагу 8 (псам) дана пд дана пбјављиваоа, кпје се врши истицаоем на пгласнпј
табли у седишту Клуба.

Председавајући Скупштине
Данилп Чплпвић
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