
У складу са одредбама члана 55. Закона о спорту („Службени лист РС“, 

бр.10/16), Скупштина Спортског удружења Кошаркашки клуб „АРТ БАСКЕТ“, 
на седници одржаној 07.02.2017. године у Београду, усвојила је:  
 
 

СТАТУТ 

 
Спортског удружења 

Кошаркашки клуб „АРТ БАСКЕТ“ 
 
 
 

I. Основне одредбе 
 

Члан 1. 
 

 Спортско удружење Кошаркашки клуб "АРТ БАСКЕТ" (у даљем тексту: 
Удружење) је спортска организација, основана на неодређено време као 
добровољна недобитна организација заснована на слободи удруживања ради 
остваривања заједничких циљева у области кошаркашког спорта - све 
дисциплине. 
 

Члан 2. 
 

 Удружење је правно лице, са статусом удружења грађана и уписује се у 
Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта. 
 

Члан 3. 
 

Пун назив Удружења је: Кошаркашки клуб "АРТ БАСКЕТ" 
Скраћени назив Удружења је: КК "АРТ БАСКЕТ 

 Седиште Удружења се налази у Београду, општина Вождовац, у улици 
Радована Симића Циге број 16. 
 Пун и скраћени назив употребљавају се у правном промету у облику у 
којем су уписани у надлежни Регистар. 
 На основу уговора о спонзорству може се одлуком Управног одбора 
Удружења увести у назив Удружења и додатни спонзорски назив, али само уз 
задржавање основног имена из става 1. овог члана. 
 Удружење има свој текући рачун и печат. Печат Клуба је округлог облика 
на којем су у спољном кругу ћирилицом исписани: „Кошаркашки клуб“ и 
„Београд“, а у средини исписано „Арт Баскет“. 
 Удружење има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и 
седиште Удружења и остављен простор за број и датум. 
  

Члан 4. 
 

Рад Удружења је јаван.  



Органи Удружења предузимају потребне мере за обезбеђивање јавности 
свога рада, те пуно информисање чланства и јавности о раду организације. 

Удружење може имати своје гласило и веб сајт чији садржај и назив 
одређује Управни одбор. 

 
Члан 5. 

 
 Организација и рад Удружења уређује се Статутом Удружења, у складу 
са спортским правилима Удружења и надлежног гранског савеза. 
 У остваривању својих циљева и задатака Удружење самостално уређује 
своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја 
кошаркашког спорта ради задовољења личних и заједничких интереса чланова. 
Удружење у области кошаркашког спорта и развоја физичке културе, организује 
такмичења за које је надлежан и остварује и друге циљеве и задатке утврђене 
планом Удружења и надлежног гранског савеза. 
 

Члан 6. 
 
Удружење може да се учлани у одговарајућа удружења и савезе у 

области спорта од значаја за остваривање циљева Удружења. 
 Удружење може постати члан и других савеза у области спорта у складу 
са овим Статутом. 
           Клуб је члан Кошаркашког савеза Србије, као националног гранског 
спортског савеза 
 

Члан 7. 
 

 Стручни рад у Удружењу обављају спортски стручњаци и стручњаци у 
спорту у складу са Законом о спорту, правилима Удружења и надлежног 
гранског савеза. 
 

Члан 8. 
 

 Удружење се уписује у матичну евиденцију у складу са Законом о спорту. 
 Удружење води базичну евиденцију у складу са Законом о спорту и 
правилима Удружења. 
 

II. Чланови Удружења и њихова права, обавезе и одговорности 
 

Члан 9. 
 

 Чланови Удружења су оснивачи и лица која накнадно приступе 
Удружењу у складу са овим Статутом.  

Чланови Удружења су удружени спортисти и друга лица која на 
задовољавајући начин могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из 
Статута Удружења. 
 Чланови Удружења имају права и обавезе утврђене овим Статутом и 
другим спортским правилима и прописима, а детаљније у складу са одређеном 
категоријом чланства. 



 Изјаву о приступању, односно учлањењу у Удружење за малолетно лице 
које је навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писмену 
сагласност родитеља, односно старатеља. 
 Свако лице може под једнаким условима утврђеним овим Статутом да 
постане придружени члан Удружења. 

Удружење има више категорија чланства са различитим правима и 
обавезама, при чему чланови исте категорије имају иста права и обавезе. 

Почасни чланови су ослобођени обавезе плаћања чланарине, а 
посебном одлуком Управног одбора се и чланови из других категорија 
чланства, могу ослобађати обавезе плаћања чланарине. 

Удружење има следеће врсте (категорије) чланова: 
1) редовне чланове 
2) придружене чланове 
3) почасне чланове 

Само редовни пунолетни чланови имају право да буду изабрани у 
управне, односно надзорне органе Удружења.  

Придружени чланови могу преко својих изабраних представника 
промовисати идеје за седнице Скупштине и других органа.  

Почасни чланови могу преко својих изабраних представника 
промовисати идеје за седнице Скупштине и других органа.  

Малолетни чланови могу бити примљени у категорију редовног члана, 
али не могу бити изабрани у органе управљања док не постану пунолетни. 
 

Члан 10. 
 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у 
надлежности Удружења, с обзиром на неко лично својство, статус, 
опредељење или уверење, у складу са законом. 

Одредбе општих аката Удружења којима се утврђује или ствара 
дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна 
акта којима се врши дискриминација – ништава су. 

У Удружењу није допуштено кршење слобода и права човека и 
грађанина. 

Удружење је неутрално у питањима политике и религије. 
 

Члан 11. 
 

 Одлуку о пријему у чланство Удружења и престанак својства члана 
Удружења доноси Управни одбор Удружења већином од укупног броја чланова. 
 

Члан 12. 
 

 Права и обавезе чланова Удружења су да: 
- прихвата циљеве Удружења, штити интересе Удружења и поштује Статут 

и друга правила Удружења; 
- у оквиру Удружења покрећу и разматрају сва питања из делатности 

Удружења у циљу унапређења спорта; 
- непосредно или преко својих представника у органима Удружења дају 

предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука; 



- иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика 
организовања; 

- уредно плаћају чланарину Удружењу и обезбеђују услове за ефикасан 
рад Удружења; 

- у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух; 
- остварују увид у рад Удружења и његових органа; 
- учествују у утврђивању плана и програма Удружења; 
- испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима 

Удружења; 
- чувају спортски и друштвени углед Удружења; 
- извршавају пуноважно донете одлуке органа Удружења; 
- учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака 

Удружења; 
- доносе одлуку о престанку постојања Удружења. 

 
Члан 13. 

 
 Придружени члан Удружења може постати свако лице које кумулативно 
испуни следеће услове: 

1) потпише приступницу, 
2) да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Удружења, 
3) уплати чланарину у висини утврђеној у складу са овим Статутом, 
4) Има способности потребне за остваривање циљева и задатака 

Удружења. 
Редовни или почасни члан се може постати само посебном одлуком 

Управног одбора. 
Придружени чланови након годину дана активног чланства, могу једном 

годишње затражити од Управног одбора пријем у редовно чланство. Управни 
одбор при учлањењу новог члана Удружења, може посебном одлуком одобрити 
да члан буде примљен директно у категорију редовног члана. 
  

Члан 14. 
 

 Члану Удружења се могу изрећи следеће дисциплинске мере: 
- опомена, 
- новчана казна, и 
- искључење из Удружења 

Члану Удружења који је у радном односу са Удружењем изричу се 
дисциплинске мере у складу са законским прописима који уређују радне 
односе. 
 

Члан 15. 
 

 Својство члана Удружења престаје: 
1) Смрћу члана, 
2) На писмени захтев члана, 
3) Одлуком надлежног органа Удружења, 
4) Престанком рада Удружења. 

 
Члан 16. 



 
 Управни одбор Удружења доноси одлуку о престанку својства члана 
Удружења када се утврди да члан Удружења више не испуњава услове 
предвиђене Статутом. 
 На одлуку Управног одбора Удружења о престанку својства члана 
Удружења, члан Удружења може поднети жалбу Скупштини Удружења. 
 Одлука Скупштине Удружења по жалби је коначна. 
 

Члан 17. 
 

 Члан Удружења одговара за своје обавезе према Удружењу које су 
настале пре престанка својства члана Удружења. 
 Престанком својства члана Удружења престаје мандат члана Удружења 
у органима и радним телима Удружења. 
 Чланство у Удружењу се не може преносити нити наследити. 
 

Члан 18. 
 

 Члан може у Удружењу да се бави спортским активностима аматерски 
или професионално, у складу са спортским правилима. Члан који се бави 
спортским активностима назива се спортиста. 
 Професионални спортиста је лице које се бави спортским активностима у 
виду занимања у оквиру Удружења. 
 

Члан 19. 
 

 Удружење и спортиста закључују у складу са Законом и спортским 
правилима уговор којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности. 
 Професионални спортиста заснива са Удружењем радни однос у складу 
са Законом. 
 

Члан 20. 
 

 Удружење у обављању спортских активности обезбеђује услове за 
безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за 
вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада и вођење 
базичних евиденција. 
 

Члан 21. 
 

 Спортиста је обавезан да се најмање два пута годишње подвргне 
утврђивању опште и посебне здравствене способности у складу са одлуком 
надлежног органа Удружења и спортским правилима. 
 

Члан 22. 
 

 Спортиста не сме да користи допинг, нити му стручна лица ангажована у 
Удружењу смеју дати допинг, под претњом искључења из Удружења и другим 
санкцијама прописаним Законом о спорту. 
 



 
Члан 23. 

 
 Тренер или друго лице ангажовано у Удружењу које 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 Удружења, односно престанка радног односа или раскид 
уговора. 
 

III. Циљеви и задаци Удружења 
 

Члан 24. 
 

 Удружење обавља циљеве и задатке који су од  значаја за развој 
спортова од користи за његове чланове, а нарочито: 

1. Заступа заједничке интересе чланова Удружења пред градским и 
републичким државним органима и спортским органима и 
организацијама; 

2. Обезбеђује услове за развој врхунског кошаркашког спорта у спортским 
гранама које негује Удружење; 

3. Посебно предузима одговарајуће активности ради унапређења и 
омасовљења кошаркашког спорта и праћење и упознавање својих 
чланова са међународним искуствима у области кошаркашког спорта; 

4. Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, 
разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом 
уопште; 

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

6. Ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и 
утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима; 

7. Посебно подстиче рад својих чланова додељивањем награда и 
признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и 
унапређивању кошарке; 

8. Учествују у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који 
су потребни Удружењу; 

9. Поштује правила такмичења и друга правила која утврди грански савез 
(за првенствене, куп, међународне, репрезентативне и ревијалне 
наступе). 

10. Учествује у обезбеђивању и функционисању јединственог 
информационог система на нивоу гранског савеза. 

 
Члан 25. 

 
 Удружење своје циљеве остварује кроз: 

1) стварање услова за развој кошарке у јединици локалне самоуправе у 
којој обавља делатност у Републици Србији; 

2) организовање спортских манифестација  и такмичења; 
3) учешће у националним и међународним спортским такмичењима и 

другим спортским приредбама; 



4) изградњу и одржавање спортских објеката; 
5) перманентно стручно образовање и усавршавање спортских 

стручњака и стручњака у спорту који су ангажовани у Удружењу; 
6) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања 

за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу 
клупских спортских активности и резултата; 

7) ангажовање у савезу и другим асоцијацијама чији је члан и сарадњу 
са другим организацијама у области спорта у Републици Србији; 

8) заступање заједничких интереса својих чланова пред јавним 
властима и остваривање сарадње са јавним властима јединице 
локалне самоуправе и Републике Србије; 

9) издавање сопствених публикација; 
10) остваривање међународне спортске сарадње и унапређивање 

међународног угледа српског спорта; 
11) популаризацију кошарке и значаја спортске рекреације у медијима, 

образовним институцијама и другим организацијама; 
12) предузимање мера за спречавање негативних појава при 

организовању и одржавању спортских приредби и јачање васпитне 
улоге спорта; 

13) бригу о заштити здравља спортиста; 
14) подстицање бављења кошаркашким спортом у свим сегментима 

становништва; 
15) старање о телесном и духовном обликовању (формирање) 

малолетних чланова; 
16) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих 

чланова и утврђивање правила понашања у њиховим међусобним 
односима; 

17) остваривање сарадње са привредним друштвима, установама  и 
другим правним и физичким лицима, од значаја за остваривање 
циљева Удружења; 

18) вођење евиденција од значаја за рад и историју Удружења; 
19) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева 

Удружења и остваривању положаја утврђеног законом и спортским 
правилима Савеза. 

Остваривање циљева Удружења ближе се регулише одговарајућим 
општим актима које доносе надлежни органи Удружења у складу са овим 
Статутом. 
 

IV. Управљање и руковођење Удружењем 
 

Члан 26. 
 

 Удружењем управљају његови чланови преко својих изабраних 
представника (из реда редовних чланова) у органима Удружења и облицима 
организовања у Удружењу, на начин и под условима одређеним овим 
Статутом. 
 

Члан 27. 
 



 Органи Удружења су: 
1. Скупштина, 
2. Управни одбор, 
3. Надзорни одбор, 
4. Председник Удружења. 

Лица која су правоснажно 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, као и за 
кривична дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и 
недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити функције 
ликвидатора или функције у органима из става 1. овог члана, док трају правне 
последице осуде. 

 Члан органа Удружења, а у складу са категоријом чланства, може бити 
само лице: које има својство редовног члана Удружења у складу са овим 
Статутом, које има најмање 18 година, и које није члан органа нити активно 
ангажовано у конкурентској спортској организацији. 

Чланови управе Удружења, укључујући и заступника и ликвидационог 
управника Удружења не могу бити следећа лица: 

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

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

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

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

5) спортски посредници у одговарајућој грани спорта; 
6) 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; 

7) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у 
складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности. 

 
 

Скупштина Удружења 
 

Члан 28. 
 

 Скупштина је највиши орган Удружења. 
 Чланови Скупштине се бирају из реда редовних чланова Удружења. 

Скупштина се састоји од седам (7) лица, бираних из реда редовних 
чланова. 
 Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од једне 
половине (1/2) чланова Скупштине. 



 Скупштином председава радно председништво од три (3) члана, и то: 
председавајући, заменик председавајућег и записничар, а које бира Скупштина 
на конститутивној седници из реда својих чланова.  
 Радно председништво је задужено за организовање и вођење Скупштине 
у складу са Пословником о раду Скупштине. 
 Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном 
(1) годишње. 
 Изборна Скупштина се одржава сваке четврте године. 

Одлуку о њеном сазивању доноси Председник Удружења у року од десет 
(10) дана пре одржавања седнице. 

Чланове Скупштине бирају чланови Удружења јавним гласањем на 
основу предлога изнетих на Збору. 

Збор чине сви чланови Удружења. 
Броја гласова на Збору се распоређује према врсти чланства и то на 

следећи начин: 
Редовни члан – 3 гласа, 
Придружени члан – 2 гласа, 
Почасни члан – 1 глас. 
Изборе за чланове Скупштине спроводи Изборна комисија од три члана 

коју формира Председник Удружења. 
Изборе за чланове Скупштине расписује Председник Удружења 

најкасније тридесет (30) дана пре одржавања избора. 
 Ближе смернице о раду Скупштине и избору чланова Скупштине уређују 
се Пословником о раду Скупштине. 
 О раду Скупштине води се записник који се чува трајно у архиви 
Удружења. 
 

Члан 29. 
 

Скупштина све своје одлуке доноси простом већином свих чланова 
Скупштине, осим ако Статутом није другачије предвиђено. 

 
Члан 30. 

Чланови Скупштине имају дужност да се на седницама Скупштине 
придржавају закона, спортских правила надлежних националних спортских 
савеза и Статута и других општих аката Удружења и да се понашају у складу са 
угледом Удружења. 

У раду Скупштине могу сугестијама учествовати и представници других 
организација и државних органа, по позиву Председника Удружења. 

 
Члан 31. 

 
Мандат члановима Скупштине траје четири године. 
Мандат члану Скупштине престаје у случају: смрти, оставке, 

разрешењем, забраном обављања функција у спорту која је изречена од 
стране надлежног државног органа или Савеза у складу са Законом. 

Мандат члану Скупштине може престати и у случају да не оправда 
недолазак на најмање две (2) седнице Скупштине. 

 
 



Члан 32. 
 

 Надлежности Скупштине су: 
1. доноси план и програм рада; 
2. доноси одлуке о статусним променама; 
3. усваја Статут, његове измене и допуне двотрећинском (2/3) већином 

чланова Скупштине; 
4. усваја кодексе и друга правила понашања; 
5. доноси одлуке о отуђењу непокретности Удружења; 
6. доноси одлуке о ванредним правним лековима против одлука других 

органа Удружења; 
7. доноси одлуке о промени намене спортског објеката којим Удружење 

располаже; 
8. доноси одлуке о учлањењу у савезе; 
9. доноси одлуке према указаним потребама; 
10. доноси одлуку о главним смерницама рада органа и тела Удружења у 

наредних годину дана; 
11. бира и разрешава чланове Управног одбора; 
12. бира и разрешава чланове Надзорног одбора; 
13. бира и разрешава Председника Удружења; 
14. усваја извештај о раду органа Удружења; 
15. усваја финансијске извештаје и прихвата ревизорске извештаје; 
16. усваја извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних 

средстава; 
17. доноси одлуку о искључењу из чланства;  
18. доноси одлуку о избору почасних чланова, на предлог Управног одбора; 
19. доноси одлуку о распуштању Удружења и о другим статусним 

променама;  
20. доноси акте из опште надлежности. 
21. доноси одлуку о избору и разрешењу Заступника Удружења и 

Ликвидационог управника Удружења. 
 

Члан 33. 
 

 Заседање Скупштине, уз предлагање дневног реда, може иницирати:  
(1) Радно председништво Скупштине, 
(2) Управни одбор, 
(3) Надзорни одбор,  
(4) једна трећина (1/3) чланова Скупштине уз предлагање дневног реда. 

Одлуку о сазивању Скупштине доноси Председник Удружења у року од 
најкасније петнаест (15) дана од дана подношења уредног захтева за 
одржавање Скупштине, с тим да између подношења уредног захтева за 
одржавање Скупштине и одржавања Скупштине не може протећи више од 
тридесет (30) дана, а само изузетно, због ванредних околности, рокови за 
сазивање и одржавање Скупштине могу бити и двоструко дужи. 
 

Управни одбор 
 

Члан 34. 
 



Управни одбор Скупштина бира као обавезни орган, уколико број 
чланова Удружења буде већи од двадесет (20). 
 Управни одбор Удружења бира Скупштина из реда редовних чланова - 
истакнутих спортских и друштвених радника, спортских стручњака и спортиста, 
у складу са Статутом. 
 Управни одбор је орган управљања Удружења. 
 Управни одбор има најмање три (3) члана од којих је најмање један (1) из 
реда активних чланова Удружења који се баве спортско – рекреативним и 
стручно – спортским активностима у Удружењу. 
 Услов за избор члана у Управни Одбор јесте категорија редовног члана. 
 Седнице Управног одбора сазива и председава Председник Удружења. 
 Чланови Управног одбора, на предлог Председника Удружења, бирају 
потпредседника Управног одбора. 
 Све одлуке Управног одбора доносе се на седницама Управног одбора 
простом већином од укупног броја чланова Управног одбора, сем ако Статутом 
није другачије предвиђено. 
 Ближе смернице о раду Управног одбора уређују се Пословником о раду 
Управног одбора. 

О раду Управног одбора води се записник који се чува трајно у архиви 
Удружења. 
  

Члан 35. 
 

Мандат члановима Управног одбора траје четири (4) године и 
календарски је једак дужини трајања мандата чланова Скупштине. 

Иста особа може више пута бити изабрана за члана Управног одбора. 
 Мандат члану Управног одбора може престати и пре истека времена на 
које је изабран и ако га опозове Скупштина Удружења. 
 

Члан 36. 
 

 Управни одбор врши следеће послове: 
1. Утврђује нацрт Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина, 

предлог програма рада и усваја финансијски план Удружења; 
2. Одлучује о оснивању предузећа, агенција, установа и друго од значаја за 

Удружење; 
3. Подноси на разматрање Скупштини најмање једном годишње 

финансијски извештај; 
4. Подноси на разматрање Скупштини извештаја о реализацији програма 

који се финансира из јавних средстава; 
5. Одлучује о стицању и престанку права чланства у Удружењу; 
6. Доноси општа акта Удружења чије доношење није у надлежности 

Скупштине; 
7. Утврђује програм спортске сарадње; 
8. Управља имовином Удружења; 
9. Извршава одлуке и закључке Скупштине; 
10. Именује и разрешава потпредседника Управног одбора, на предлог 

Председника Удружења; 
11. Бира представнике Удружења у организацијама и савезима чији је 

Удружење члан; 



12. Уређује унутрашњу организацију Удружења у складу са општим актима 
Удружења; 

13. Одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Удружењу; 
14. Одлучује са којим спортистима и тренерима ће Удружење закључити и 

раскинути уговор и утврђује садржину тог уговора (висину накнаде за 
закључење уговора и накнаде за бављење спортским активностима, рок 
на који је уговор закључен, међусобне обавезе, услове и начин 
раскидања уговора и слично); 

15. Одлучује о ценама улазница за спортске приредбе и другим накнадама 
које Удружење наплаћује; 

16. Одлучује о образовању огранака, њиховом месту обављања делатности 
и делатности и заступнику; 

17. Одлучује о покретању спора или одустајању од њега; 
18. Одлучује о организовању спортских приредби и манифестација на којима 

ће учествовати; 
19. Одобрава правне послове у случају сукоба интереса; 
20. Именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарских 

екипа; 
21. Одлучује о процесу ослобађања обавезе плаћања чланарине у 

одговарајућим ситуацијама за поједине чланове 
22. Именује и разрешава тренере и друге спортске стручњаке; 
23. Одлучује о називу спонзора чије се име евентуално може додати називу 

Удружења; 
24. Утврђује висину зараде радника који су стално запослени у Удружењу; 
25. Даје сагласност на Правилник о систематизацији радних места 

запослених у Удружењу; 
26. Усваја план стручног рада у обављању спортских активности и 

делатности у Удружењу и план стручног оспособљавања и усавршавања 
спортских стручњака ангажованих у Удружењу и одређује начин вођена 
евиденције о стручном раду у Удружењу; 

27. Одлучује са којим спортистима и тренерима (спортским стручњацима) ће 
Удружење закључити уговор, утврђује садржину уговора (одређује 
висину накнаде за закључење уговора и накнаде за бављење спортским 
активностима, рок на који се уговор закључује, услове и начине 
раскидања уговора, међусобне обавезе, итд.) и одлучује о мењању, 
допуњавању и раскидању уговора; 

28. Врши друге послове из делатности Удружења који су му Статутом 
стављени у надлежност или који нису у делокругу Скупштине Удружења. 

 
Надзорни одбор 

 
Члан 37. 

 
 Надзорни одбор Скупштина бира као обавезни орган, уколико број 
чланова Удружења буде већи од двадесет (20). 

Надзорни одбор је орган Удружења који врши контролу спровођења 
Статута и других општих аката Удружења, контролу материјално – 
финансијског пословања и надзор над законитошћу рада органа Удружења. 
 Чланови Надзорног одбора из својих редова бирају председника 
Надзорног одбора. 



Чланови надзорног одбора се бирају из категорије редовних чланова при 
чему ти чланови не могу бити чланови Скупштине или Управног одбора нити 
Председник Удружења. 

Надзорни одбор има минимално три (3) члана. 
 Све одлуке Надзорног одбора доносе се на седницама Надзорног 
одбора простом већином од укупног броја чланова Надзорног одбора, сем ако 
Статутом није другачије предвиђено. 
 Надзорни одбор најмање једном годишње подноси извештај Скупштини о 
свом раду и налазима контроле. 
 

Члан 38. 
 

Мандат члановима Надзорног одбора траје четири (4) године и 
календарски је једак дужини трајања мандата чланова Скупштине. 

Иста особа може више пута бити изабрана за члана Надзорног одбора. 
 Мандат члану Надзорног одбора може престати и пре истека времена на 
које је изабран и ако га опозове Скупштина Удружења. 
 

 
Председник Удружења 

 
Члан 39. 

 
 Председника Удружења бира Скупштина Удружења. 
 За Председника Удружења се може изабрати само потпуно пословно 
способно физичко лице. 
 Пословну способност кандидата за Председника Удружења утврђује 
Управни одбор, а уколико није формиран Управни одбор, онда Скупштина. 
 Председник Удружења је и Председник Управног одбора. 
 Председник Удружења се бира на време од четири (4) године и може 
бити поново биран на исту функцију. 

Мандат Председнику Удружења престаје у случају: смрти, оставке, 
разрешењем усвојеним најмање двотрећинском (2/3) већином од укупног броја 
чланова Скупштине, забраном обављања функција у спорту која је изречена од 
стране надлежног државног органа или Савеза у складу са Законом. 

У случају да није формиран Управни одбор, Председник Удружења врши 
послове Управног одбора. 

У случају престанка мандата Председнику Удружења, вршилац дужности 
Председника Удружења постаје потпредседник Управног одбора. 
 

Члан 40. 
 

 Председник Удружења врши следеће послове: 
1) Представља и заступа Удружење, 
2) Руководи радом Удружења у складу са смерницама органа Удружења, 
3) Одговоран је за законитост рада у Удружењу, 
4) Заступа и представља Удружење у имовинским и другим правним 

пословима и наредбодавац је за извршење финансијског плана 
Удружења; 

5) Брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига; 



6) Предлаже кандидата за потпредседника Управног одбора; 
7) Именује секретара Удружења; 
8) Организује, усмерава и врши координацију свих органа у Удружењу и 

успоставља сарадњу са надлежним државним и спортским 
организацијама; 

9) предлаже финансијски план Удружења и пословне планове и програме и 
стара се о њиховом спровођењу; 

10)предлаже Управном одбору доношење свих одлука из делокруга 
Управног одбора, осим оних за које је овим Статутом утврђено да их 
предлажу други органи, односно лица; 

11)Одобрава службена путовања у земљи и издаје решења за службено 
путовање у иностранство; 

12)Одређена овлашћења може писмено пренети на секретара Удружења; 
 

Члан 41. 
 

 Председник Удружења обавља своју функцију за време трајања мандата 
професионално, на основу уговора или волонтерски. 

Председник Удружења је самосталан у обављању послова из свог 
делокруга и за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору Удружења. 
 Председник Удружења је у обавези да информише органе Удружења о 
активностима и делатностима Удружења и његовом финансијском пословању. 
 Председник је у обавези да у року од петнаест (15) дана од добијања 
захтева, достави тражене информације. 
 

Секретар Удружења 
 

Члан 42. 
 

 Секретара Удружења именује Председник Удружења на период од две 
(2) године и може бити поново именован на ту функцију. 
 

Члан 43. 
 

 Секретар Удружења врши следеће послове: 
1) Организује и контролише обављање стручних послова у Удружењу 

и предузима мере за унапређење тих послова; 
2) Стара се о припремама седница органа Удружења и о извршењу 

одлука тих органа и свих административних послова; 
3) Обавља послове које на њега пренесе Председник Удружења у 

складу са Општим актима; 
4) Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим 

актима. 
 

Члан 44. 
 

 Секретар Удружења је за свој рад одговоран Председнику Удружења и 
Управном одбору Удружења. 
 

Члан 45. 



 
 Чланови Управног и Надзорног одбора одговарају за штету коју својом 
одлуком проузрокују Удружењу ако је одлука донесена с намером или грубом 
непажњом. 
 Чланови из става  1. овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје 
мишљење у записнику. 
 

V. Финансирање и средства за рад Удружења 
 

Члан 46. 
 

 Материјално – финансијско пословање обавља се у складу са 
позитивним законским прописима. 
 

Члан 47. 
 

 Удружење може стицати средства и остваривати приходе од прилога, 
чланарина, донација и поклона, субвенција, наслеђа, камата на улоге, 
закупнина, дивиденди, услуга, спонзорстава и других комерцијалних, 
маркетиншких пословних и привредних делатности и активности, у складу са 
Законом.  

Ако Удружење континуирано обавља комерцијалне активности односно 
остварује тржишни приход, дужно је да при Агенцији за привредне регистре, 
региструје привредну делатност коју обавља, према важећем шифарнику 
привредних делатности. 
 Висина чланарине за малолетне спортисте не може бити већа од 
ограничења прописаног Законом о спорту. 
 Средства из става 1. овог члана својина су Удружења. 
 Имовина Удружења не може се делити његовим члановима. 
 Приходи остварени обављањем делатности Удружења користе се 
искључиво за остваривање статутарних циљева Удружења. 
 

Члан 48. 
 

 Удружење може основати привредно друштво или друго правно лице, у 
складу са Законом, ради прибављања средстава потребних за остваривање 
својих спортских циљева. 
 Удружење користи целокупну остварену нето добит тог основаног 
правног лица за остваривање својих спортских циљева утврђених Статутом. 
 

Члан 49. 
 

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

Члан 50. 
 

 За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином. 
 



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

Поверилац спортског удружења може поднети тужбу против лица из 
става 2. овог члана надлежном суду према седишту спортског удружења у року 
од шест месеци од дана сазнања за злоупотребу, а најкасније у року од пет 
година од дана злоупотребе. 

У случају да потраживање повериоца из става 3. овог члана није доспело 
у тренутку сазнања за злоупотребу рок од шест месеци из става 3. овог члана 
почиње да тече од дана доспећа потраживања. 

VI. Општи акти Удружења 
 

Члан 51. 
 

 Општи акти Удружења су: Статут Удружења, правилник и одлуке којим се 
на општи начин уређују одређена питања. 
 

Члан 52. 
 

 Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног 
одбора Удружења, могу дати Надзорни одбор, Председник Удружења и 
најмање пет редовних (5) чланова Удружења. 
 

Члан 53. 
 

 Општи акти Удружења ступају на снагу осам (8) дана од дана 
објављивања. 
 Сви општи акти Удружења морају бити у сагласности са Статутом 
Удружења и позитивним законским прописима. 
 

VII. Организациона Структура Удружења 
 

Члан 54. 
 

 У циљу квалитетнијег планирања, програмирања и реализације стручног 
рада, као и рационалног располагања ресурсима, у Удружењу се могу 
формирати организационе секције. 
 

Члан 55. 
 

 Распоред чланова у организационе целине врше Председник Удружења, 
на предлог Управног одбора. 

 

VIII. Евиденције и планови 
 



Члан 56. 
 

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

У књигу чланова спортског удружења уписују се следећи подаци: име, 
име оца и презиме; датум рођења; држављанство; број личног документа који 
служи као средство идентификације; адреса пребивалишта и боравишта; 
подаци за контакт; датум учлањења; датум престанка чланства; категорија 
чланства у складу са статутом удружења; избор у органе спортског удружења; 
изречене дисциплинске казне. 

У књигу одлука спортског удружења, уноси се евиденција одлука органа 
Удружења. 

Члан 57. 
 

 Удружење се уписује у матичне евиденције које води Министарство 
надлежно за послове спорта, односно Републички завод за спорт. 
 

Члан 58. 
 

 Спортски стручњаци ангажовани у Удружењу у обавези су да воде 
евиденције о свом стручном раду на начин одређен одлуком надлежног органа 
Удружења. 
 

Члан 59. 
 

 У Удружењу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада 
и развоја и планови стручног рада. 
 Начин израде планова одређује Управни одбор Удружења. 
 

IX. Решавање спорова 
 

Члан 60. 
 

 Спорове између Удружења и чланова Удружења решава Управни одбор 
Удружења. 
 Органи Удружења и чланови Удружења су дужни да изврше одлуку 
надлежног органа Удружења. 

 
 

X. Престанак рада 
 

Члан 61. 
 

 Удружење престаје са радом када су се стекли услови за то у складу са 
Законом. 



 Уколико Удружење престаје са радом на основу одлуке Скупштине 
Удружења, онда се та одлука подноси на верификацију свим члановима 
Удружења који се лично изјашњавају у писаној форми (потписивањем на 
посебном обрасцу изјаве). 
 Одлука из става 2. овог члана је донета уколико се за предлог изјасни 
апсолутна већина од укупног броја чланова Удружења. 
 

Члан 62. 
 

 У случају престанка постојања Удружења, одлуком о престанку 
постојања Удружења одредиће се и недобитна организација из области спорта 
на коју ће се пренети имовина Удружења. 
 

XI. Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 63. 

 Усвајањем овог Статута, престаје да важи статут од 14.03.2012. 
 

Члан 64. 
 

 Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања које се врши 
истицањем Статута на огласној табли Удружења у седишту Удружења. 
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