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У складу са одредбама чл 40 ст 2 и 3 и чл 55. ст. 3. тач. 1) Закона о спорту Републике Србије  
(„Службени гласник” РС бр. 10/2016) Оснивачка скупштина Спортско борилачког удружења “СПАРТАК - 

ЕНПИ” на седници одржаној дана 02. августа 2017. године у Суботици, усвојила је 

 

 
 

С  Т  А  Т  У  Т 
 

СПОРТСКОГ БОРИЛАЧКОГ УДРУЖЕЊА „СПАРТАК - ЕНПИ“ 
 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

                                     
Члан 1 

 
                                                                  
 

Спортско борилачко удружење “Спартак - Енпи” (у даљем тексту Удружење) је спортско 
удружење у области грана спорта: карате, теквондо, аикидо, џудо, бокс, кик бокс, савате, ММА, 
кјокушинкаи, рвање, ђију ђица, спортска рекреација, кунгфу вушу, кендо, самбо (у даљем тексту 
,,борилачки спортови'') основано ради обављања спортских активности чланова (спортиста) у 
складу са овим Статутом и Законом. Удружење учествује у спортским такмичењима које 
организују грански савези. 
 

1. Назив и седиште УДРУЖЕЊА 

Члан 2. 
                                   
Назив удружења је:   Спортско борилачко удружење “Спартак - Енпи” 
Скраћени назив удружења:  СБУ “Спартак - Енпи” 
Седиште удружења је:  Суботица, Парк Рајхл Ференца 13 
 

2. Правни статус 

Члан 3. 
 

Удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и 
овим Статутом. 
 Термини којима су  у овом  Статуту означени положаји, професије, односно занимања, 
изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које 
се односе. 
 

3. Печат, заштитни знак и застава 

Члан 4. 
 

Удружење има печат округлог облика на којем су ћирилицом исписани назив и седиште 
удружења, а у средини се налази стилизован знак затворена песница. 

Удружење има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште удружења 
и остављен простор за број и датум. 

Удружење има заштићен знак (амблем) чији изглед утврђује Управни одбор удружења. 
Удружење има заставу, чији изглед утврђује Управни одбор удружења. 

 
 

4. Чланство у другим удружењима и савезима 

Члан 5. 
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Удружење је члан територијалног спортског савеза, гранских савеза, а може се удружити у 

друге облике удруживања у складу са овим Статутом. 
 
 

5. Заступање и представљање 

Члан 6. 
 
 Удружење представља и заступа председник удружења. 
 Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у 
заступању удружења, у границама датих овлашћења. 
 

6. Забрана дискриминације 

Члан 7. 
 
 Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у ингеренцији удружења и 
чланова удружења, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу 
са законом, укључујући и говор мржње. 
 Одредбе општих аката удружења којима се утврђује дискриминација лица у њиховој 
ингеренцији – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништавна су. 
 У Удружењу и код чланова удружења није допуштено кршење слобода и права човека и 
грађанина. Сва лица у надлежности удружења и чланови удружења обавезна су да се 
супротстављају свакој врсти злоупотреба, злостављања,  дискриминације и насиља према деци. 
 
II – ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ И АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 
 

1. Циљеви 

Члан 8. 
Циљ удружења је да: 
 
- својим деловањем доприноси развоју и промоцији борилачких спортова и повећању бављења 
борилачким спортовима у свим сегментима друштва; 
- промовише образовну и васпитну функцију борилачких спортова, фер плеја, разумевања, 
толеранције и одговорности кроз бављење борилачким спортовима; 
- обавља друге послове у складу са Законом у спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици 
Србији, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и АП Војводини, Стратегијом развоја 
борилачких спортова у граду Суботици и овим Статутом. 
 

2. 2. Садржај активности 

Члан 9. 
 
Удружење обавља циљеве и задатке који су од посебног интереса за борилачке спортове у 
Суботици и од користи за његове чланове, а нарочито: 

1. Обезбеђује услове за развој врхунских борилачких спортова које негује Удружење посебно 

побољшање психофизичких потенцијала и способности деце и старијих, развој опште и 

специфичне физичке културе, креативности, дружења кроз тренинге и такмичења. 

2. Заступа заједничке интересе чланова удружења пред гранским савезима; 

3. Предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљења спорта и праћење и 

упознавање својих чланова са међународним искуствима у области спорта; 

4. Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада; 

5. Организује и спроводи испит и полагања за звања у спорту према међународном програму 

за спортске дисциплине (по гранама); 
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6. Ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила 

понашања у њиховим међусобним односима; 

7. Подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске 

резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта; 

8. Поштује правила такмичења и друга правила која утврде грански савези за спортске гране 

које се спроводе у Удружењу; 

9. Учествују у обезбеђивању функционисања јединственог информационог система на нивоу 

гранских савеза. 

10. Обавља друге активности и делатности у складу са Законом о спорту. 

 

Члан 10. 

 

Остваривање циљева удружења ближе се регулише одговарајућим општим актима (спортским 

правилима) које доносе надлежни органи удружења у складу са спортским правилима гранског 

савеза и овим Статутом. 

Удружење може ради постизања циљева и задатака предвиђених овим Статутом, основати 

привредно друштво, установу, агенцију или други законом прописан облик организовања у земљи и 

иностранству, самостално или са другим правним или физичким лицима. 

 

3 Стручни рад  

 

Члан 11. 

 

Стручни рад у Удружењу могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско 

звање у складу са Законом о спорту (спортски стручњаци и стручњаци у спорту) и дозволу за рад 

коју издаје национални грански Савез у складу са Законом о спорту. 

Спортски стручњаци из става 1. Овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са 

Законом и општим актима удружења. 

Управни одбор удружења утврђује план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 

спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Удружењу и обезбеђују услове за 

остваривање тог плана. 

 

4 Обављање спортских активности и спортских делатности 

 

Члан 12. 

 

Сви чланови удружења у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито 

се ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-

образовног стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби 

против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 

Удружење и чланови удружења остварују своје циљеве и обављају спортске активности и 

делатности у складу са законом, спортским правилима националног гранског савеза и својим 

општим актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у 

документима међународних организација чија је чланица Република Србија. 

Удружење је обавезан да обезбеди да бављење спортом буде хумано, слободно и 

добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, 

толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни 

спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво 

физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. 
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5 Спортисти 

Члан 13. 

Спортиста може да се бави борилачким спортовима као спортском активношћу аматерски 
или професионално. 

Професионални спортиста је лице које се бави борилачким спортом као јединим или 
основним занимањем. 

Спортски борилачки удружење и спортиста закључују уговор којим регулишу међусобна 
права, обавезе и одговорности, у складу са Законом о спорту и спортским правилима регионалног и 
националног гранског савеза. 

У случају закључења уговора и утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида 
уговора или раскида уговора између удружења и спортисте због неиспуњења уговорних обавеза, 
удружење је дужан да о томе без одлагања обавести регионални и национални грански савез, уз 
прилагање одговарајуће документације (уговора, пресуде, споразума и др.). 

Удружење и спортиста дужни су да се придржавају права и обавеза утврђених законом, 
уговором и спортским правилима регионалног и националног гранског савеза. 

Удружење је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно 
бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке  за вођење стручног рада, 
планирање и евиденцију стручног рада. 

У такмичењима  могу да учествују само спортисти којима је утврђена здравствена 
способност у складу са Законом о спорту. 

Перспективни спортиста јесте малолетни спортиста који је на основу остварених спортских 
резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију 
перспективних спортиста. 

Савез утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима. 
Талентовани спортиста јесте пунолетни спортиста који је на основу остварених спортских 

резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију 
талентованих спортиста. 

Врхунски спортиста јесте спортиста који је на основу остварених врхунских спортских 
резултата на спортским такмичењима рангиран, у складу са Националном категоризацијом 
спортиста, у категорију врхунских спортиста. 

Међународни трансфер, односно прелазак малолетног спортисте у страну спортску 
организацију није дозвољен, осим у посебним случајевима утврђеним спортским правилима 
светске теквондо организације. 

Национални трансфер, односно прелазак малолетног спортисте у домаћи теквондо 
удружење изван места пребивалишта малолетног спортисте није дозвољен, осим ако је прелазак 
одобрен од стране националног гранског савеза у складу са критеријумима и у поступку утврђеним 
спортским правилима националног гранског савеза. 

Спортиста се осигурава од последица несрећног случаја за време такмичења. 
Сви уговори које међусобно закључују спортисти и  спортски стручњаци обавезно садрже 

арбитражну клаузулу којом се утврђује надлежност Сталног спортског арбитражног суда, за 
решавање свих спорова који би проистекли из уговора на који се односи арбитражна клаузула. 

 
6 Такмичења 

Члан 14 

 Удружење  је организатор, покровитељ или учесник у спортским такмичењима у земљи и 
иностранству. 
 Удружење учествује на домаћим и међународним спортским такмичењима у складу са 
Законом о спорту и спортским правилима регионалних, националних и међународних спортских 
савеза. 
 Удружење је у организовању такмичења дужан да осигура његово несметано и безбедно 
одржавање, и при организовању предузме мере прописане законом и правилима удружења и 
националног гранског савеза. 
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 На такмичењима за Удружење могу да учествују само лица која испуњавају услове у складу 
са законом и правилима националног гранског савеза. 

 
 

III – ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ 

Члан 15. 

 

Чланови удружења су удружени спортисти. 

Такмичари, рекреативци, спортски стручњаци и спортски радници, остварују своје циљеве, 

задатке и право преко удружења. Чланови удружења су једнаки у правима, обавезама и 

одговорностима у Удружењу, у складу са овим Статутом. 

 

Члан 16. 

 

Статут и друга општа акта удружења, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 28. и чл. 6 ст. 

2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су обухваћена надлежностима  

удружења. 

Чланство у Удружењу не може се преносити. 

 

Члан 17. 

 

Удружење има следеће врсте (категорије) чланова: 

1) Редовне чланове; 

2) Придружене чланове; 

3) Донаторске чланове; 

4) Почасне чланове 

 

1. Услови за учлањење 

Члан 18. 

 

Редовни члан удружења може постати свако лице које жели да се бави борилачким спортом 

у складу са законом, а испуњава следеће критеријуме: 

- ако његови циљеви одговарају циљевима удружења 

- ако испуњава законом и општим актима удружења прописане услове за обављање 

спортских активности и делатности, 

- ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте удружења и 

надлежност Арбитражног суда за коначно решавање свих спорова који настану при 

остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Удружењу, 

- ако уредно испуњавају своје обавезе у Удружењу и присуствују тренинзима 

- ако уредно плаћају чланарину 

 

Придружени члан удружења је лице које је регистровано у Удружењу у првој години 

чланства као и она лица која се борилачким спортом баве повремено. 

За почасне чланове могу бити одлуком Управног одбора удружења именована лица која 

имају заслуге за рад удружења или чије чланство у Удружењу је од интереса за остваривање 

циљева удружења. 

Придружени, донаторски и почасни чланови немају право гласа на Скупштини. 

Сви чланови удружења сматрају се лицима у ингеренцији удружења у смислу овог Статута. 

 

2. Начин учлањивања 
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Члан 19. 

 

Спортиста се учлањује у Удружење потписивањем приступнице. 

Пре потписивања приступнице спортисти се мора дати на увид Статут и др. Акта удружења. 

За лица млађа од 14 година приступницу потписује родитељ, односно старатељ. 

Права члана удружења се почињу остваривати од дана уплате уписнине и чланарине. 

 

3. Права и обавезе чланова 

 

 

Члан 20. 

 

Права и обавезе чланова удружења су да: 

- У оквиру удружења покрећу и разматрају сва питања из делатности удружења у циљу 

унапређења спорта, 

- Непосредно дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, 

закључака и др. и да траже интервенцију удружења код надлежних спортских и државних 

органа ради заштите интереса борилачких спортова. 

- Иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у 

Удружењу, 

- Користе стричну и другу помоћ, као и услуге које врши Удружење у оквиру своје делатности, 

- Бирају и буду бирани у свим облицима организовања и рада у Удружењу и управљају 

пословима удружења, ако је редовни члан, 

- Дају Удружењу информације и податке које она од њих тражи ради обављања Законом и 

Статутом предвиђених послова и задатака, 

- Међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух, 

- Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим 

актима удружења и одлукама органа удружења, 

- Учествују у активностима удружења, 

- Остварују увид у рад удружења и њених органа, 

- Учествују у утврђивању плана и програма рада удружења, 

- Редовно измирује своје финансијске обавезе према Удружењу, 

- Испуњава све обавезе утврђене Законом, Статутом удружења и другим општим актима 

удружења, 

- Извршава одлуке органа удружења и извршава пресуде Арбитражног суда, 

- Чува углед удружења 

 

4. Књига чланова и друге евиденције 

 

Члан 21. 

 

Удружење води евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге базичне евиденције у 

складу са Законом о спорту. 

 

5. Престанак чланства 

 

Члан 22. 

 

Чланство у Удружењу гаси се иступањем или искључењем одлуком Управног одбора. 
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Иступање из удружења могуће је на основу писмене изјаве члана удружења о иступању из 

удружења или не учествовањем у активностима удружења мин. 3 месеца у континуитету. 

Престанком својства члана удружења престаје и мандат члана у органима и радним телима 

удружења. 

Престанком својства члана удружења престаје и право учешћа у активностима у 

организацији удружења. 

Одлуком Управног одбора утврђује се статус сваког члана у календарској години. 

 

Члан 23. 

 

Искључење члана удружења могуће је ако: 

1) Својим активностима теже штети угледу удружења; 

2) Грубо поступа супротно интересима удружења или одлукама органа удружења; 

3) Својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут удружења и друге опште акте 

удружења 

4) Престаје да испуњава услове за пријем у чланство 

 

У  случајевима из става 1. тач 1)-3) овог члана, Управни одбор је дужан да члана удружења 

упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и нало жи му да у року 

од најдуже 30 дана отклони пропусте у раду. 

Изузетно од става 2 овог члана, Управни одбор може одмах донети одлуку о искључењу 

члана удружења уколико су разлози из става 1. тач 1)-3) овог члана такве природе да је угрожено 

јединство и функционисање удружења. 

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор удружења већином од укупног броја чланова и 

писмено је саопштава члану удружења. 

Одлука о искључењу мора бити образложена. 

Суспензија се доноси до окончања поступка из става 2-4 овог члана, али не дуже од шест 

месеци. 

Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан удружења може поднети жалбу 

Арбитражном суду при гранском савезу (Арбитражни суд), чија одлука је коначна. 

До доношења коначне одлуке Арбитражног суда о искључењу, права члана удружења су 

суспендована. 

Уколико члан удружења упркос двострукој опомени закасни са уплатом чланарине и не 

измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се 

гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о икључењу. 

Члан који је искључен из чланства удружења може бити поново примљен у чланство 

најраније после две године од престанка чланства, уколико су престали разлози због којих је 

донета одлука о искључењу. 

 

6. Дисциплинска одговорност 

Члан 24. 

 

Лица у ингеренцији удружења (чланови) која намерно или из нехата поступе супротно 

Статуту и другим општим актима удружења, одлукама органа или овлашћених лица удружења или 

повреде углед удружења могу дисциплински одговарати и бити кажњена: 

1) Опоменом 

2) Јавном опоменом 

3) Суспензијом 

4) Забраном обављања дужности у Удружењу 

5) Новчаном казном 
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6) Искључењем из удружења 

 

Управни одбор удружења ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 

дисциплински поступак, у складу са овим Статутом. 

Ниједан члан удружења не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне 

последице због коришћења својих права утврђених законом и општим актима удружења. 

 
 
 
III  ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

 
Члан 25. 

 
Удружењеом управљају његови чланови преко својих представника у органим удружења. 

 
 

Члан 26. 
 

   Органи  удружења  су :   

 
-   Скупштина, 
-   Управни  одбор,  
-   Председник  удружења,   
-   Секретар   
-   Надзорни одбор. 

 
Члан 27. 

 

Лица бирана у органе  удружења морају бити чланови удружења. 

 

Члан 28. 
. 

 
Мандат чланова органа удружења траје четири године. 

Ако се утврди да је истекао мандат заступнику или управи удружења а да дуже од 60 дана 

од дана истека мандата није изабран, у складу са Статутом, нови заступник или нови органи, 

Удружење по сили закона престаје да постоји. 

 
Члан 29. 

 

Заступник  и ликвидациони управник као и чланови управе удружења не могу бити следећа лица: 

 оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или 
чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења, 

 чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно  службена лица 
организације у области спорта која управља спортском лигом, 

 лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке, 

 власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици, 

 спортски посредници у одговарајућој грани спорта, 

 која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за 
следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, 
утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и 
зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и 
стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или 
јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде, 
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 која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом 
којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности. 
 

Члан 30. 
 

Члан органа удружења, односно  секретар нема право гласа на седници орган удружења кад се 
одлучује о: 

• покретању спора или одустајању од спора против њега, 

• одобравању послова између њега и удружења у случају сукоба интереса, односно 
постојања личног интереса при одлучивању, 

• његовој одговорности или разрешењу. 

 
Члан органа удружења нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са 

њим или на то да се спор између њега и удружења поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским 
питањима  која  су  повезана  са  његовим  брачним  другом  или  рођаком  до  другог  степена сродства у 
правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес. 
 

Члан 31. 
 

 Мандат члана органа удружења престаје пре истека времена на које је изабран: 

 ако поднесе оставку 

 ако га опозове орган удружења који га је бирао: због непридржавања Статута и других 

аката удружења, лошег рада, или због неуредног присуствовања седницама. 

 
 

1. Скупштина УДРУЖЕЊА  

 

Члан 32. 
 

Скупштина је највиши орган удружења 
Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна. 
Скупштина броји 9 чланова, које бира Скупшптина на предлог Председника удружења. 
Чланови Управног одбора су по функцији чланови Скупштине удружења. 
Чланове Скупштине чине пунолетна лица, бирана из редова редовних и почасних чланова, као и 

представници Савета родитеља.  
Број представника Савета у Скупштини броји 2 члана – један за децу до 15 година (пионири) и 

један за децу од 16-18 година (кадети и јуниори). 
 

Члан 33. 
 
 

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године.  
Редовна Скупштина се одржава најмање једном годишње.  
Ванредна Скупштина се одржава по потреби. 
Редовна изборна Скупштина  се заказује сваке четврте године, најкасније 60 дана  
пре истека мандата члановима органа удружења. 

 
Члан 34. 

 
Скупштина: 
 
   а) доноси и усваја : 
 

- Статут удружења и његове измене и допуне; 
- одлуку о лицу за заступање, избору и разрешењу 
- програм рада и развоја удружења; 
- финансијске извештаје и завршни рачун; 
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- одлуку о статусним променама; 
- одлуку о удруживању у савезе и друге организације 
- кодексе и друга правила понашања; 

 -  годишњи извештај о раду удружења и његових органа; 
 -  одлуку о располагању непокретностима удружења; 
 -  одлуку о престанку рада удружења; 
 -  одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа удружења; 
 -  одлуку о промени намене спортског објекта којим Удружење располаже; 
 -  друге одлуке које су јој стављење у надлежност овим Статутом, 
 

б) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима удружења; 
ц) бира: Председника удружења, Секретара, чланове Управног и Надзорног одбора 

Члан 35. 
 

Редовна Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном  годишње. 
Скупштину сазива Председник удружења. 

 
Члан 36. 

 
 

Скупштина се обавезно сазива на писмени захтев Управног, Надзорног одбора или 1/3  редовних 
чланова удружења, уз навођење дневног реда. 

Уколико Председник удружења не сазове Скупштину по захтеву из става 1. овог члана, у року од 
30 дана, Скупштину може сазвати онај орган, тј. Чланови удружења, који су тражили њено сазивање. 

 
Члан 37. 

 
 

Радом Скупштине руководи Председник удружења. 
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, односно 

председавајући,  записничар  и  два  оверивача  записника.  Записник  треба  да  садржи:  број присутних 
чланова од укупног броја чланова Скупштине  удружења, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке 
са именима предлагача и именима оних који су и како гласали. 

Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник. 
 

Члан 38. 
 

 
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова. 

 

Члан 39. 

 

Скупштина која има кворум доноси одлуке већином гласова присутних чланова, сем случајева 
који су другачије уређени. 

 
Члан 40. 

 

Одлуку о статусним променама, о промени Статута и престанку рада удружења, Скупштина 
доноси већином од укупног броја чланова Скупштине.  

 
 
Члан 41. 

  

       Рад Скупштине уређује се пословником.  
 

 

2. Управни одбор 
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Управни одбор је орган управљања  Удружењеом. 
Управни одбор броји 3 члана 
Мандат чланова Управног одбора је 4 (четири) године. 
Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор удружења 

 
 

Члан 42. 
 

        Чланове Управног одбора бира Скупштина, на предлог Председника удружења. 
  

 
 

Члан 43. 
 

Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу,оставком,разрешењем и престанком чланства у 
Удружењу. 

Управни одбор констатује испунјеност услова за престанак чланства у Управном одбору. 
Уколико превремено престане мандат два члана Управног одбора, услед смрти,оставке или 

престанка чланства у Удружењу, обавезно се сазива , без одлагања ванредна  седница Скупштине. 
Скупштина удружења може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово место 

изабрати друго лице.Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније 
изабраних чланова. 
 

Члан 44. 
 

 
Управни обор врши следеће послове: 

 
1. утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина, 

предлог програма рада и предлог финансијског плана, 
2. одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и других облика организовања 

од значаја за Удружење, односно о њиховом гашењу, 
3. утврђује програм спортске сарадње, 

4. утврдује унутрашњу организацију удружења, 
5. бира претставнике удружења у организацијама и савезима чији је Удружење члан, 
6. доноси одлуку о оснивању и бира чланове комисија, 
7. одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Удружењу, 
8. додељује награде и признања удружења, 
9. доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине, 
10. одлучује о стицању и престанку својства члана у Удружењу. 

 
 

Члан 45. 
 

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби. 
Управни одбор обавезно сазива Председник удружења. 
Управни одбор се сазива на захтев Надзорног одбора или најманје два члана Управног одбора 

удружења. 
Рад Управног одбора уређује се Пословником. 

 
 

Члан 46. 
 

Управни одбор може да заседа ако седници присуствује најмање два члана 
Управни одбор доноси одлуке већином  гласова присутних чланова 
У случају да седници Управног одбора  присуствују само два члана одлуке су пуноважне ако оба 

члана гласају ,,за''. 
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3  Председник УДРУЖЕЊА  

 

Члан 47. 
 

Председника удружења бира Скупштина, на време од четири године и може бити поново 
биран на исту функцију. 

Председник удружења је Председник Скупштине и Председник Управног одбора. 
Председник удружења за свој рад одговара Скупштини удружења и Управном одбору. 
 

 
 

Члан 48. 
 
Председник удружења врши следеће: 

 представља и заступа Удружење; 

 одговоран је за законитост рада удружења; 

 потписује општа акта; 

 потписује појединачне и колективне уговоре; 

 утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор; 

 сазива Скупштину удружења и председава њом; 

 доноси правилник о систематизацији радних места у Удружењу; 

 одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном; 

 одобрава службена путовања; 

 предлаже чланове Управног и Надзорног одбора и Секретара; 

 врши и друге послове битне за функционисање удружења, као и оне које му 

повери Скупштина и Управни одбор удружења. 

 Председник  удружења у одређеним  ситуацијама  може  донети одлуке које су у 

надлежности  Скупштине,  осим  одлука  из  члана  55.  став  3.  тач.  1),  2),  3),  6)  и  

7)  Закона  о  спорту,  или  Управног одбора удружења, које се верификују на првој 

седници у зависности од  надлежности органа удружења. 

  

 Председник удружења у случају одсутости може да овласти лице које ће да га заступа у време 

његовог одсуства.У  случају  одсутности  или  спречености  Председника  њега  у  свим  

функцијама  замењује лице које је он овластио. За вршење одређених  послова  из  своје  

надлежности  Председник  удружења  може  овластити  Секретара удружења. 

 

4. Секретар 
 

Члан 49. 
 

Секретара бира Скупштина на предлог Председника. 
Секретар за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору удружења. 
Секретар удружења именује се на време од четири године и може бити поново именован на 

исту функцију. 
 

Члан 50. 
 

 
Секретар удружења врши следеће послове: 

 
• представља  Удружење; 

• прати рад стручних, финансијских и административних активности у Удружењу, 

• координира рад комисија и постојећих служби у Удружењу; 

• припрема нацрте појединачних и општих аката; 
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• брине о реализацији одлука органа удружења; 

• припрема седнице Скупштине и Управног одбора; 

• обавља  стручне  и  организационе  послове  који  произилазе  из  законских  
одредаба, Статута и других аката удружења; 

• обавља и друге послове из надлежности удружења, као и оне које му повери Председник 
удружења, Скупштина и Управни одбор Удружењу. 

  

 

 

 

5. Надзорни одбор 

 
Члан 51. 

 
Надзорни одбор удружења је надзорни орган удружења који врши контролу спровођења Статута и 

других   општих  аката  удружења,  контролу  материјално-финасијског  пословања  и  годишњег завршног 
рачуна удружења и надзор над законитошћу рада органа управљања удружења. 
 

Члан 52. 
 

Надзорни одбор удружења броји три члана које бира Скупштина удружења из реда својих чланова, 
из реда експерата за поједине области, на предлог Председника удружења. 

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. 
 

Члан 53. 
 

Надзорни одбор подноси Скупштини удружења извештај о питањима из свог делокруга најмање 
једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Куба. 

Надзорни одбор подноси Председнику удружења извештај о питањима из свог делокруга најмање 
два пута годишње. 
 
 
6  Одговорност чланова Управе удружења 

 

 

Члан 54. 
 

Чланови органа удружења одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 
Удружењу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује. 

Лица која су гласала против такве одлуке или била уздржана не одговарају. 
О гласању органа удружења се води Књига одлука у складу са Правилником о књизи одлука. 

 
Члан 55. 

 
Тужба за накнаду штете из члана 64. овог Статута не може се поднети по истеку рока од три године 

од дана доношења штетне одлуке. 
 
 

 
IV СТРУЧНА СЛУЖБА И СТРУЧНА ТЕЛА УДРУЖЕЊА  
 

Члан 56. 
 

За обављање административних и помоћних послова Удружење може имати стручну службу. 
Обављање одређених послова Удружење може поверити одговарајућим стручним институцијама и 

организацијама 
Члан 57. 
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У циљу функционисања рада удружења и у складу са општим актима  удружења, у Удружењу могу 
да се формирају комисије као стручна тела удружења. 

Делокруг рада комисија удружења, састав,број чланова, начин избора чланова и председника и 
надлежности, одређује Управни одбор. 

 
 
 
V  CПОРТСКА ПРАВИЛА 

Члан 58. 
 

Удружење своја спортска правила утврђује са правилима гранског спортског савеза а посебно у 
делу здравствене и медицинске заштите спортиста. 
 
VI CАРАДЊА 

 
Члан 59. 

 
Удружење   изражава   заједничке   интересе   својих   чланова   у  односима   са  другим   

спортским организацијама, друштвима и савезима и у том циљу сарађује са њима. 
 

Члан 60. 
 

У   остваривању   сарадње,   Удружење   организује   посете   својих   представника   
 и   делегација, 
организацијама, као и посете представника тих организација Удружењу. 
У  остваривању  својих  циљева,  Удружење  сарађује  и  са  организацијама  за  обављање  

спортске делатности, државним органима и организацијама и органима и организацијама општине и 
другим заинтересованим организацијама и појединцима. 
 
 

VII  CРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАСИРАЊЕ РАДА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 61. 

 

Средства за рад удружења образују се у складу са законом од: 
 

1.   доприноса (чланарине) његових чланова; 
2.   накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише; 
3.  накнада  од  обављања  делатности  када  је  то  дозвољено  законом  који  ту  делатност 

регулише; 
4.   прихода сопствених предузећа и других привредних организација; 
5.   прилога донатора и спонзора; 
6.   наслеђа; 
7.   камате на улоге, у складу са законом; 
8.   закупнине, у складу са законом; 
9.   давања из буџета и других извора у складу са законом; 
10. и од  других  комерцијалних,  маркетиншких,  пословних  и  привредних  делатности  у 

складу са законом. 
 

Члан 62. 
 

 
Удружење  води  пословне  књиге  и  подноси  финансијске  извештаје  у  складу  са  прописима  о 

рачуноводству и ревизији. 
 

Члан 63. 
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Удружење уколико се такмичи у националном, односно професионалном спортском такмичењу, 
води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији 
који се односе на привредна друштва. 

Ревизија финансијских извештаја удружења из става 1. овог члана врши се у складу с прописима о 
рачуноводству и ревизији који се односе на привредна друштва. 
 
 

Члан 64. 
 

 
За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином. Чланови  и органи удружења 

солидарно одговарају са Удружењем за обавезе удружења ако поступају с имовином   удружења као да је 
у питању њихова имовина или злоупотребе Удружење као форму за незаконите или преварне циљеве. 
 

 
Члан 65. 

 
 

Имовина удружења може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом. 
Имовина удружења не може се делити његовим члановима. 
Приходи  остварени  обављањем  делатности  удружења  користе  се  искључиво  за  остваривање 

статутарних циљева удружења. 

 

 

VIII  ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА 

                                                    
Члан 66. 

 
 Рад удружења је јаван у складу са Законом и овим Статутом 
 Сваки члан удружења има право да добије примерак Статута 

 
 

Члан 67. 
 

Заступник  удружења је  дужан  да  информише  органе  удружења  о  активностима,  делатностима  
и финансијском пословању удружења. 

Уколико орган удружења или 1/3 чланова удружења поднесе писмен захтев уз навођење разлога, 
за добијање одређених података из става 1. овог члана  заступник је дужан да им те информације остави, 
најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 
 

 
Члан 68. 

 
 

Јавност  рада  удружења  обезбеђује  се  јавношћу  седница  органа  и  других  скупова у  
Удружењу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима обавештавања. 

Удружење може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор удружења. 
Органи и тела удружења могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се 

разматрају документа или подаци поверљиве природе. 
 

Члан 69. 
 

 
Удружење редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима 

усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Удружењу, и актуелним дешавањима у 
Удружењу, путем средстава јавног информисања, издавањем посебних информација и билтена и 
објављивањем истих на огласној табли удружења. 
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IX ОПШТИ АКТИ УДРУЖЕЊА 
 

Члан 70. 
 
 

Општи акти удружења су Статут удружења, правилници, пословници и одлуке којима се на општи 
начин одређују одређена питања. 
 

 
Члан 71. 

 
 

Општи акти удружења ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у 
седишту удружења. 

 
 

Члан 72. 
 

 
У случају несагласности општег акта удружења и овог Статута примениће се одредбе Статута. 

 
 
X  ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

 

Члан 73. 
 

Удружење  води  базичне  евиденције  својих  чланова,  спортских  објеката,  врхунских  спортиста 
стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту. 

Удружење се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта. 
 

Члан 74. 
 

Удружење и појединци у области спорта дужни су да поднесу пријаву за упис у матичне евиденције 
из члана  81.овог Статута које води министарство надлежно за послове спорта, најкасније до краја 
фебруара текуће године за претходну годину. 
 

Члан 75. 
 

Спортски стручњаци у Удружењу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на начин 
одређен одлуком надлежног органа удружења, а у складу са законом. 
 

Члан 76. 
 

У  Удружењу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде планова 
одређује надлежни орган. 

 

XI РЕШАВАЊЕ СПОРОВА  
 
  Члан 77. 

 
 

 Сви спорови између удружења других удружењеова, Спортских Савеза, спортиста, 
тренера, стручних лица, чланова органа и радних тела удружења  решавају се мирним путем, 
ускладу са Законом о спорту и овим Статутом. 
 За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је Стални 
спортски арбитражни суд при Спортском савезу Србије (Арбитража), у складу са Законом 
о спорту и Статутом Спортског савеза Србије. За арбитажно решавање спорова између 
удружења и Спортског савеза Србије и чланова Спортског савеза Србије, проистекли из 
чланства у Спортском свезу Србије, надлежан је Стални спортски арбитражни суд при 
Спортском савезу Србије, у складу са статутом тог Савеза. Спор пред Арбитражом хитан је. 
Чланови удружења и друга лица у ингеренцији удружења, дужни су: да пруже Арбитражи помоћ 
у раду; да не ометају и не утичу на арбитражни поступак и његов исход; да на захтев 



18 

 

Арбитраже доставе информације и исправе којима располажу; да се одазову позиву 
Арбитраже за учешће у поступку; да поштују и извршавају одлуке Арбитраже; и не смеју у 
јавности омаловажавати Арбитражну или њене одлуке. 
 Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај. 
Члан удружења који не изврши коначну одлуку Арбитраже суспендовано је чланство у 
Удружењу даном истека рока за испуњење одлуке, све до извршења одлуке Арбитраже члану 
удружења престаје чланство у Удружењу даном истека двоструког рока за испуњење одлуке 
Арбитраже. 
 Сви уговори које међусобно закључују лица која су у ингеренцији удружења, односно 
којима се регулишу питања обухваћена ингеренцијом удружења обавезно садрже арбитражну 
клаузулу којом се утврђује надлежност Арбитраже, у складу са Статутом Спортског Савеза 
Србије, за решавање свих спорова који би проистекли из уговора на који се односи арбитражна 
клаузула. 
 Сва лица у ингеренцији удружења обавезна су да се уздрже од покретања и вођења 
судског спора у питањима која су у надлежности Арбитраже. 

Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора. 
 

XII  ПРЕСТАНАК РАДА   
 
  Члан 78. 
 

Удружење престаје са радом у складу са законом и када се већина чланова од укупног броја 
чланова Скупштине изјасни за престанак рада удружења. 
 

 
   Члан 79. 

 
У случају престанка рада, имовина удружења се преноси свим члановима удружења сразмерно 

њиховом доприносу код стицања имовине удружења. 
  
 
XIII  СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ  

Члан 80. 
 
Одлуку о статусним променама доноси , у складу са Законом о спорту, Скупштина удружења, на 

предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова  Скупштине 
 
 
XIV  АНТИ ДОПИНГ ПРАВИЛА  

Члан 81. 
 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком. 
Допинг је забрањен,како на такмичењима тако и изван такмичења 
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту 

Републике србије 
Управни одбор удружења утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању 

допинга  
Сви чланови удружења су у обавези да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту 

и анти-допинг правила удружења. 
За кршење анти-допинг правила , одговорном лицу се изричу одговарајуће казне , у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима  удружења. 
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије у складу са Законом о 

спречавању допинга у спорту. 

 

XV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 82. 
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Општи акти удружења усагласиће се са одедбама новог Закона о спорту и овим Статутом у року од 
60 дана од ступања на снагу овог Статута. 
 

Члан 83. 
 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту 
удружења. 
 

 
 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
                                                                                               
_________________________ 

Милан Поледица         
 


