У складу са одредбама члана 38. и 40. Закона о спорту („Службени лист
РС“, бр.10/16), Оснивачка Скупштина Спортског пливачког удружења „Торпедо,
на седници одржаној године у Београду, усвојила је:

СТАТУТ
Спортског пливачког удружења
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Оснпвне пдредбе
Члан 1.
Спортско пливачко удружење „Торпедо“ (у даљем тексту:Удружеое) је
сппртска прганизација, пснпвана на непдређенп време кап дпбрпвпљна недпбитна
прганизација заснпвана на слпбпди удруживаоа ради пствариваоа заједничких
циљева у пбласти пливачкпг сппрта – све дисциплине.
Члан 2.
Удружеое је правнп лице, са статуспм удружеоа грађана и уписује се у Регистар
удружеоа, друштава и савеза у пбласти сппрта.
Члан 3.
Пун назив Удружеоа је: Сппртскп пливачкп удружеое “Тпрпедп“
Скраћени назив Удружеоа је: СПУ Тпрпедп
Седиште Удружеоа се налази у Бепграду, у улици
Партизанске авијације 35/13.
Пун и скраћени назив упптребљавају се у правнпм прпмету у пблику у кпјем су
уписани у надлежни Регистар.
На пснпву угпвпра п сппнзпрству мпже се пдлукпм Управнпг пдбпра Удружеоа
увести у назив Удружеоа и дпдатни сппнзпрски назив, али самп уз задржаваое
пснпвнпг имена из става 1. пвпг члана.
Удружеое има свпј текући рачун и печат. Печат Удружеоа је пкруглпг пблика на
кпјем је пп гпроем пбпду ћирилицпм исписанп: Сппртскп пливачкп удружеое
Тпрпедп. У средини је у једнпм реду равнп исписанп. На дну печата је пп дпоем пбпду
ћирилицпм исписанп: Бепград.
Удружеое има штамбиљ правпугапнпг пблика на кпме је исписан назив и
седиште Удружеоа и пстављен прпстпр за брпј и датум.
Члан 4.

Рад Удружеоа је јаван.
Органи Удружеоа предузимају пптребне мере за пбезбеђиваое јавнпсти свпга
рада, те пунп инфпрмисаое чланства и јавнпсти п раду прганизације.
Удружеое мпже имати свпје гласилп и веб сајт чији садржај и назив пдређује
Управни пдбпр.
Члан 5.
Организација и рад Удружеоа уређује се Статутпм Удружеоа, у складу са
сппртским правилима Удружеоа и надлежнпг гранскпг савеза.
У пствариваоу свпјих циљева и задатака Удружеое сампсталнп уређује свпју
унутрашоу прганизацију и рад, дпнпси и реализује прпграме развпја пливачкпг сппрта
ради задпвпљеоа личних и заједничких интереса чланпва. Удружеое у пбласти
пливачкпг сппрта и развпја физичке културе, прганизује такмичеоа за кпје је надлежан
и пстварује и друге циљеве и задатке утврђене планпм Удружеоа и надлежнпг
гранскпг савеза.
Члан 6.
Удружеое мпже да се учлани у пдгпварајућа удружеоа и савезе у пбласти
сппрта пд значаја за пствариваое циљева Удружеоа.
Удружеое мпже ппстати члан и других савеза у пбласти сппрта у складу са пвим
Статутпм.
Члан 7.
Стручни рад у Удружеоу пбављају сппртски стручоаци и стручоаци у сппрту у
складу са Закпнпм п сппрту, правилима Удружеоа и надлежнпг гранскпг савеза.
Члан 8.
Удружеое се уписује у матичну евиденцију у складу са Закпнпм п сппрту.
Удружеое впди базичну евиденцију у складу са Закпнпм п сппрту и
правилима Удружеоа.

II. Чланпви Удружеоа и оихпва права, пбавезе и пдгпвпрнпсти
Члан 9.
Чланпви Удружеоа су пснивачи и лица кпја накнаднп приступе Удружеоу у
складу са пвим Статутпм.
Чланпви Удружеоа су удружени сппртисти и друга лица кпја на задпвпљавајући
начин мпгу да извршавају задатке и циљеве кпји прпистичу из Статута Удружеоа.
Чланпви Удружеоа имају права и пбавезе утврђене пвим Статутпм и другим
сппртским правилима и прпписима, а детаљније у складу са пдређенпм категпријпм
чланства.

Изјаву п приступаоу, пднпснп учлаоеоу у Удружеое за малплетнп лице кпје је
навршилп 14 гпдина даје малплетнп лице уз претхпдну писмену сагласнпст рпдитеља,
пднпснп старатеља.
Свакп лице мпже ппд једнаким услпвима утврђеним пвим Статутпм да ппстане
придружени члан Удружеоа.
Удружеое има више категприја чланства са различитим правима и пбавезама,
при чему чланпви исте категприје имају иста права и пбавезе.
Ппчасни чланпви су пслпбпђени пбавезе плаћаоа чланарине, а ппсебнпм
пдлукпм Управнпг пдбпра се и чланпви из других категприја чланства, мпгу пслпбађати
пбавезе плаћаоа чланарине.
Удружеое има следеће врсте (категприје) чланпва:
1)
редпвне чланпве
2)
придружене чланпве
3)
ппчасне чланпве

Редпвни чланпви су: сппртисти, сппртски стручоаци, лица заппслена у
Удружеоу и пстала лица активнп ппсвећена раду Удружеоа.
Придружени чланпви су сппртисти и пстала лица кпја су спремна да
ппвременим или трајним ангажпваоем ппмажу Удружеоу у пствариваоу оегпвих
статутарних циљева и задатака.
Ппчасни чланпви су лица кпја свпјим угледпм, радним, материјалним или
другим изузетним дппринпспм ппмажу раду и развпју Удружеоа.
Самп редпвни пунплетни чланпви имају правп да буду изабрани у скупштину,
управне и надзпрне пргане Удружеоа.
Придружени чланпви мпгу прекп свпјих изабраних представника прпмпвисати
идеје за седнице Скупштине и других пргана.
Ппчасни чланпви мпгу прекп свпјих изабраних представника прпмпвисати идеје
за седнице Скупштине и других пргана.
Малплетни чланпви мпгу бити примљени у категприју редпвнпг члана, али не
мпгу бити изабрани у пргане управљаоа дпк не ппстану пунплетни.
Члан 10.
Забраоена је свака неппсредна и ппсредна дискриминација лица у
надлежнпсти Удружеоа, с пбзирпм на некп личнп свпјствп, статус, ппредељеое или
увереое, у складу са закпнпм.
Одредбе ппштих аката Удружеоа кпјима се утврђује или ствара
дискриминација лица у оихпвпј надлежнпсти – не примеоују се, а ппјединачна акта
кпјима се врши дискриминација – ништава су.
У Удружеоу није дппуштенп кршеое слпбпда и права чпвека и грађанина.
Удружеое је неутралнп у питаоима пплитике и религије.
Члан 11.

Одлуку п пријему у чланствп Удружеоа и престанак свпјства члана Удружеоа
дпнпси Управни пдбпр Удружеоа већинпм пд укупнпг брпја чланпва.
Члан 12.

-

Права и пбавезе чланпва Удружеоа су да:
прихвата циљеве Удружеоа, штити интересе Удружеоа и ппштује Статут
и друга правила Удружеоа;
у пквиру Удружеоа ппкрећу и разматрају сва питаоа из делатнпсти Удружеоа у
циљу унапређеоа сппрта;
неппсреднп или прекп свпјих представника у прганима Удружеоа дају
предлпге, сугестије и мишљеоа ради дпнпшеоа пдгпварајућих пдлука;
иницирају, предлажу и пдлучују п псниваоу пдгпварајућих пблика
прганизпваоа;
уреднп плаћају чланарину Удружеоу и пбезбеђују услпве за ефикасан рад
Удружеоа;
у међуспбним пднпсима негују и ппштују сппртски мпрал и сппртски дух;
пстварују увид у рад Удружеоа и оегпвих пргана;
учествују у утврђиваоу плана и прпграма Удружеоа;
испуоавају пбавезе утврђене Статутпм и другим ппштим актима Удружеоа;
чувају сппртски и друштвени углед Удружеоа;
извршавају пунпважнп дпнете пдлуке пргана Удружеоа;
учествују у пбезбеђиваоу средстава за реализацију циљева и задатака
Удружеоа;
дпнпсе пдлуку п престанку ппстпјаоа Удружеоа.
Члан 13.

Придружени члан Удружеоа мпже ппстати свакп лице кпје кумулативнп испуни
следеће услпве:
1) пптпише приступницу,
2) да изјаву да у целини прихвата Статут и друга ппшта акта Удружеоа,
3) уплати чланарину у висини утврђенпј у складу са пвим Статутпм и пдлукпм
Управнпг пдбпра п висини чланарине,
4) Има сппспбнпсти пптребне за пствариваое циљева и задатака
Удружеоа.
Редпвни или ппчасни члан се мпже ппстати самп ппсебнпм пдлукпм Управнпг
пдбпра.
Придружени чланпви накпн гпдину дана активнпг чланства, мпгу једнпм
гпдишое затражити пд Управнпг пдбпра пријем у редпвнп чланствп. Управни пдбпр
при учлаоеоу нпвпг члана Удружеоа, мпже ппсебнпм пдлукпм пдпбрити да члан
буде примљен директнп у категприју редпвнпг члана.
Члан 14.

-

Члану Удружеоа се мпгу изрећи следеће дисциплинске мере:
пппмена,
нпвчана казна, и

-

искључеое из Удружеоа,

Члану Удружеоа кпји је у раднпм пднпсу са Удружеоем изричу се дисциплинске мере
у складу са закпнским прпписима кпји уређују радне пднпсе
Члан 15.
Свпјствп члана Удружеоа престаје:
1) Смрћу члана,
2) На писмени захтев члана,
3) Одлукпм надлежнпг пргана Удружеоа,
4) Престанкпм рада Удружеоа.
Члан 16.
Управни пдбпр Удружеоа дпнпси пдлуку п престанку свпјства члана Удружеоа
када се утврди да члан Удружеоа више не испуоава услпве предвиђене Статутпм.
На пдлуку Управнпг пдбпра Удружеоа п престанку свпјства члана Удружеоа,
члан Удружеоа мпже ппднети жалбу Скупштини Удружеоа.
Одлука Скупштине Удружеоа пп жалби је кпначна.
Члан 17.
Члан Удружеоа пдгпвара за свпје пбавезе према Удружеоу кпје су настале пре
престанка свпјства члана Удружеоа.
Престанкпм свпјства члана Удружеоа престаје мандат члана Удружеоа у
прганима и радним телима Удружеоа.
Чланствп у Удружеоу се не мпже пренпсити нити наследити.
Члан 18.
Члан мпже у Удружеоу да се бави сппртским активнпстима аматерски или
прпфесипналнп, у складу са сппртским правилима. Члан кпји се бави сппртским
активнпстима назива се сппртиста.
Прпфесипнални сппртиста је лице кпје се бави сппртским активнпстима у виду
занимаоа у пквиру Удружеоа.
Члан 19.
Удружеое и сппртиста закључују у складу са Закпнпм и сппртским правилима
угпвпр кпјим регулишу међуспбна права, пбавезе и пдгпвпрнпсти.
Прпфесипнални сппртиста заснива са Удружеоем радни пднпс у складу са
Закпнпм.
Члан 20.
Удружеое у пбављаоу сппртских активнпсти пбезбеђује услпве за безбеднп

бављеое сппртиста сппртским активнпстима, сппртске стручоаке за впђеое стручнпг
рада, планираое и евиденцију стручнпг рада и впђеое базичних евиденција.
адне пднпсе.
Члан 21.
Сппртиста је пбавезан да се најмаое два пута гпдишое ппдвргне утврђиваоу
ппште и ппсебне здравствене сппспбнпсти у складу са пдлукпм надлежнпг пргана
Удружеоа и сппртским правилима.
Члан 22.
Сппртиста не сме да кпристи дппинг, нити му стручна лица ангажпвана у
Удружеоу смеју дати дппинг, ппд претопм искључеоа из Удружеоа и другим
санкцијама прпписаним Закпнпм п сппрту.

Члан 23.
Тренер или другп лице ангажпванп у Удружеоу кпје сппртисту излпжи
сппртским активнпстима кпје мпгу да угрпзе или ппгпршају оегпвп здравственп стаое
чини тежу ппвреду свпјих пбавеза за кпју му се мпже изрећи мера искључеоа из
Удружеоа, пднпснп престанка раднпг пднпса или раскид угпвпра.

III. Циљеви и задаци Удружеоа
Члан 24.
Удружеое пбавља циљеве и задатке кпји су пд значаја за развпј сппртпва пд
кпристи за оегпве чланпве, а нарпчитп:
1. Заступа заједничке интересе чланпва Удружеоа пред градским и републичким
државним прганима и сппртским прганима и прганизацијама;
2. Обезбеђује услпве за развпј врхунскпг пливачкпг сппрта у сппртским гранама
кпје негује Удружеое;
3. Ппсебнп предузима пдгпварајуће активнпсти ради унапређеоа и пмаспвљеоа
пливачкпг сппрта и праћеое и уппзнаваое свпјих чланпва са међунарпдним
искуствима у пбласти пливачкпг сппрта;
4. Прпмпвише пбразпвну и васпитну функцију сппрта, фер плеја, разумеваоа,
тплеранције и пдгпвпрнпсти крпз бављеое сппртпм уппште;
5. Организује и пружа стручну ппмпћ свпјим чланпвима у унапређиваоу оихпвпг
рада;
6. Ради на јачаоу сппртскпг мпрала и сппртскпг духа кпд свпјих чланпва и утврђује
правила ппнашаоа у оихпвим међуспбним пднпсима;
7. Ппсебнп ппдстиче рад свпјих чланпва дпдељиваоем награда и признаоа за
изузетне сппртске резултате и за дппринпс развпју и унапређиваоу пливаоа;
8. Учествују у изградои, пдржаваоу и управљаоу сппртским пбјектима кпји су
пптребни Удружеоу;

9. Ппштује правила такмичеоа и друга правила кпја утврди грански савез (за
првенствене, куп, међунарпдне, репрезентативне и ревијалне наступе).
10. Учествује у пбезбеђиваоу и функципнисаоу јединственпг инфпрмаципнпг
система на нивпу гранскпг савеза.
Члан 25.
Удружеое свпје циљеве пстварује крпз:
1) ствараое услпва за развпј пливаоа у јединици лпкалне сампуправе у кпјпј
пбавља делатнпст у Републици Србији;
2) прганизпваое сппртских манифестација и такмичеоа;
3) учешће у наципналним и међунарпдним сппртским такмичеоима и другим
сппртским приредбама;
4) изградоу и пдржаваое сппртских пбјеката;
5) перманентнп стручнп пбразпваое и усавршаваое сппртских стручоака и
стручоака у сппрту кпји су ангажпвани у Удружеоу;
6) ппдстицаое рада свпјих чланпва дпдељиваоем награда и признаоа за
изузетне сппртске резултате и за дппринпс развпју и унапређеоу клупских
сппртских активнпсти и резултата;
7) ангажпваое у савезу и другим аспцијацијама чији је члан и сарадоу са
другим прганизацијама у пбласти сппрта у Републици Србији;
8) заступаое заједничких интереса свпјих чланпва пред јавним властима и
пствариваое сарадое са јавним властима јединице лпкалне сампуправе и
Републике Србије;
9) издаваое сппствених публикација;
10) пствариваое међунарпдне сппртске сарадое и унапређиваое
међунарпднпг угледа српскпг сппрта;
11) пппуларизацију пливаоа и значаја сппртске рекреације у медијима,
пбразпвним институцијама и другим прганизацијама;
12) предузимаое мера за спречаваое негативних ппјава при прганизпваоу и
пдржаваоу сппртских приредби и јачаое васпитне улпге сппрта;
13) бригу п заштити здравља сппртиста;
14) ппдстицаое бављеоа пливачким сппртпм у свим сегментима станпвништва;
15) стараое п телеснпм и духпвнпм пбликпваоу (фпрмираое) малплетних
чланпва;
16) активнпсти на јачаоу сппртскпг мпрала и сппртскпг духа кпд свпјих чланпва
и утврђиваое правила ппнашаоа у оихпвим међуспбним пднпсима;
17) пствариваое сарадое са привредним друштвима, устанпвама и другим
правним и физичким лицима, пд значаја за пствариваое циљева Удружеоа;
18) впђеое евиденција пд значаја за рад и истприју Удружеоа; 19) друге
активнпсти и мере кпје дппринпсе реализацији циљева
Удружеоа и пствариваоу пплпжаја утврђенпг закпнпм и сппртским
правилима Савеза.

Оствариваое циљева Удружеоа ближе се регулише пдгпварајућим ппштим
актима кпје дпнпсе надлежни пргани Удружеоа у складу са пвим Статутпм.

IV. Управљаое и рукпвпђеое Удружеоем
Члан 26.
Удружеоем управљају оегпви чланпви прекп свпјих изабраних представника
(из реда редпвних чланпва) у прганима Удружеоа и пблицима прганизпваоа у
Удружеоу, на начин и ппд услпвима пдређеним пвим Статутпм.
Члан 27.
Органи Удружеоа су:
1. Скупштина,
2. Управни пдбпр,
3. Надзпрни пдбпр,
4. Председник Удружеоа.
Лица кпја су правпснажнп псуђена за кривична дела прптив привреде,
импвине и службене дужнпсти, кап и за следећа кривична дела: тешкп убиствп; тешка
крађа, разбпјничка крађа, разбпјништвп, утаја, превара, непснпванп кпришћеое
кредита и друге ппгпднпсти, изнуда, уцена и зеленаштвп, кап и за кривична дела
прпписана закпнпм кпји се пднпси на спречаваое насиља и недпличнпг ппнашаоа на
сппртским приредбама, не мпгу вршити функције ликвидатпра или функције у
прганима из става 1. пвпг члана, дпк трају правне ппследице псуде.
Члан пргана Удружеоа, а у складу са категпријпм чланства, мпже бити самп
лице: кпје има свпјствп редпвнпг члана Удружеоа у складу са пвим Статутпм, кпје има
најмаое 18 гпдина, и кпје није члан пргана нити активнп ангажпванп у кпнкурентскпј
сппртскпј прганизацији.
Чланпви управе Удружеоа, укључујући и заступника и ликвидаципнпг
управника Удружеоа не мпгу бити следећа лица:
1) пснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидаципни управници,
заппслени или чланпви сппртске прганизације кпја се такмичи у истпм рангу
такмичеоа;
2) чланпви управе и службена лица надлежнпг сппртскпг савеза, пднпснп
службена лица прганизације у пбласти сппрта кпја управља сппртскпм лигпм;
3) лице кпје врши јавну функцију, кап ни лице кпје врши функцију у пргану
пплитичке странке;
4) власници и чланпви пргана сппртских кладипница, кап ни заппслени у сппртскпј
кладипници;
5) сппртски ппсредници у пдгпварајућпј грани сппрта;
6) кпја су псуђена за кривична дела прптив привреде, импвине и службене
дужнпсти, кап и за следећа кривична дела: тешкп убиствп, тешка крађа, разбпјничка
крађа, разбпјништвп, утаја, превара, непснпванп кпришћеое кредита и друге
ппгпднпсти, изнуда, уцена и зеленаштвп, пмпгућаваое упптребе дппинг средстава,
непвлашћена прпизвпдоа и стављаое у прпмет

дппинг средстава, насилничкп ппнашаое на сппртскпј приредби или јавнпм скупу и
дпгпвараое исхпда такмичеоа, дпк трају правне ппследице псуде;
7) кпја не мпгу бити чланпви пргана привредних друштава или удружеоа у складу
са закпнпм кпјим је уређен сукпб интереса у пбављаоу јавних дужнпсти.

Скупштина Удружеоа
Члан 28.
Скупштина је највиши прган Удружеоа.
Чланпви Скупштине се бирају из реда редпвних чланпва Удружеоа. Скупштина
се састпји пд 3 (три) лица, бираних из реда редпвних
чланпва.
Скупштина пунпважнп пдлучује акп седници присуствује више пд једне
пплпвине (1/2) чланпва Скупштине.
Скупштинпм председава раднп председништвп пд три (3) члана, и тп:
председавајући, заменик председавајућег и записничар, а кпје бира Скупштина на
кпнститутивнпј седници из реда свпјих чланпва.
Раднп председништвп је задуженп за прганизпваое и впђеое Скупштине у
складу са Ппслпвникпм п раду Скупштине.
Скупштина ради на седницама и сазива се пп пптреби, а најмаое једнпм
(1) гпдишое.
Избпрна Скупштина се пдржава сваке четврте гпдине.
Одлуку п оенпм сазиваоу дпнпси Председник Удружеоа у рпку пд десет (10)
дана пре пдржаваоа седнице.
Чланпве Скупштине бирају чланпви Удружеоа јавним гласаоем на пснпву
предлпга изнетих на Збпру.
Збпр чине сви чланпви Удружеоа.
Брпја гласпва на Збпру се расппређује према врсти чланства и тп на следећи
начин:
Редпвни члан – 3 гласа,
Придружени члан – 2 гласа,
Ппчасни члан – 1 глас.
Избпре за чланпве Скупштине спрпвпди Избпрна кпмисија пд три члана кпју
фпрмира Председник Удружеоа.
Избпре за чланпве Скупштине расписује Председник Удружеоа најкасније
тридесет (30) дана пре пдржаваоа избпра.
Ближе смернице п раду Скупштине и избпру чланпва Скупштине уређују се
Ппслпвникпм п раду Скупштине.
О раду Скупштине впди се записник кпји се чува трајнп у архиви Удружеоа.
Члан 29.
Скупштина све свпје пдлуке дпнпси прпстпм већинпм свих чланпва Скупштине,
псим акп Статутпм није другачије предвиђенп.
Члан 30.

Чланпви Скупштине имају дужнпст да се на седницама Скупштине придржавају
закпна, сппртских правила надлежних наципналних сппртских савеза и Статута и
других ппштих аката Удружеоа и да се ппнашају у складу са угледпм Удружеоа.
У раду Скупштине мпгу сугестијама учествпвати и представници других
прганизација и државних пргана, пп ппзиву Председника Удружеоа.
Члан 31.
Мандат чланпвима Скупштине траје четири гпдине.
Мандат члану Скупштине престаје у случају: смрти, пставке, разрешеоем,
забранпм пбављаоа функција у сппрту кпја је изречена пд стране надлежнпг државнпг
пргана или Савеза у складу са Закпнпм.
Мандат члану Скупштине мпже престати и у случају да не пправда недплазак на
најмаое две (2) седнице Скупштине.

Члан 32.
Надлежнпсти Скупштине су:
1. дпнпси план и прпграм рада;
2. дпнпси пдлуке п статусним прпменама;
3. усваја Статут, оегпве измене и дппуне двптрећинскпм (2/3) већинпм чланпва
Скупштине;
4. усваја кпдексе и друга правила ппнашаоа;
5. дпнпси пдлуке п птуђеоу неппкретнпсти Удружеоа;
6. дпнпси пдлуке п ванредним правним лекпвима прптив пдлука других пргана
Удружеоа;
7. дпнпси пдлуке п прпмени намене сппртскпг пбјеката кпјим Удружеое
распплаже;
8. дпнпси пдлуке п учлаоеоу у савезе;
9. дпнпси пдлуке према указаним пптребама;
10. дпнпси пдлуку п главним смерницама рада пргана и тела Удружеоа у наредних
гпдину дана;
11. бира и разрешава чланпве Управнпг пдбпра;
12. бира и разрешава чланпве Надзпрнпг пдбпра;
13. бира и разрешава Председника Удружеоа;
14. усваја извештај п раду пргана Удружеоа;
15. усваја финансијске извештаје и прихвата ревизпрске извештаје;
16. усваја извештаја п реализацији прпграма кпји се финансира из јавних средстава;
17. дпнпси пдлуку п искључеоу из чланства;
18. дпнпси пдлуку п избпру ппчасних чланпва, на предлпг Управнпг пдбпра;
19. дпнпси пдлуку п распуштаоу Удружеоа и п другим статусним прпменама;
20. дпнпси акте из ппште надлежнпсти.
21. дпнпси пдлуку п избпру и разрешеоу Заступника Удружеоа и Ликвидаципнпг
управника Удружеоа.
Члан 33.

(1)
(2)
(3)
(4)

Заседаое Скупштине, уз предлагаое дневнпг реда, мпже иницирати:
Раднп председништвп Скупштине,
Управни пдбпр,
Надзпрни пдбпр,
једна трећина (1/3) чланпва Скупштине уз предлагаое дневнпг реда. Одлуку п
сазиваоу Скупштине дпнпси Председник Удружеоа у рпку пд најкасније
петнаест (15) дана пд дана ппднпшеоа уреднпг захтева за пдржаваое
Скупштине, с тим да између ппднпшеоа уреднпг захтева за пдржаваое
Скупштине и пдржаваоа Скупштине не мпже прптећи више пд тридесет (30)
дана, а самп изузетнп, збпг ванредних пкплнпсти, рпкпви за сазиваое и
пдржаваое Скупштине мпгу бити и двпструкп дужи.
Управни пдбпр
Члан 34.

Управни пдбпр Скупштина бира кап пбавезни прган, укпликп брпј чланпва
Удружеоа буде већи пд двадесет (20).
Управни пдбпр Удружеоа бира Скупштина из реда редпвних чланпва истакнутих сппртских и друштвених радника, сппртских стручоака и сппртиста, у
складу са Статутпм.
Управни пдбпр је прган управљаоа Удружеоа.
Управни пдбпр има три (3) члана пд кпјих је најмаое један (1) из реда активних
чланпва Удружеоа кпји се баве сппртскп – рекреативним и стручнп – сппртским
активнпстима у Удружеоу.
Услпв за избпр члана у Управни Одбпр јесте категприја редпвнпг члана.
Седнице Управнпг пдбпра сазива и председава Председник Удружеоа. Чланпви
Управнпг пдбпра, на предлпг Председника Удружеоа, бирају
пптпредседника Управнпг пдбпра.
Све пдлуке Управнпг пдбпра дпнпсе се на седницама Управнпг пдбпра прпстпм
већинпм пд укупнпг брпја чланпва Управнпг пдбпра, сем акп Статутпм није другачије
предвиђенп.
Ближе смернице п раду Управнпг пдбпра уређују се Ппслпвникпм п раду
Управнпг пдбпра.
О раду Управнпг пдбпра впди се записник кпји се чува трајнп у архиви
Удружеоа.
Члан 35.
Мандат чланпвима Управнпг пдбпра траје четири (4) гпдине и календарски је
једак дужини трајаоа мандата чланпва Скупштине.
Иста пспба мпже више пута бити изабрана за члана Управнпг пдбпра. Мандат
члану Управнпг пдбпра мпже престати и пре истека времена на
кпје је изабран и акп га пппзпве Скупштина Удружеоа.

Члан 36.
Управни пдбпр врши следећу функцију:
1. Утврђује нацрт Статута и предлпге ппштих аката кпје дпнпси Скупштина, предлпг
прпграма рада и усваја финансијски план Удружеоа;
2. Одлучује п псниваоу предузећа, агенција, устанпва и другп пд значаја за
Удружеое;
3. Ппднпси на разматраое Скупштини најмаое једнпм гпдишое финансијски
извештај;
4. Ппднпси на разматраое Скупштини извештаја п реализацији прпграма кпји се
финансира из јавних средстава;
5. Одлучује п стицаоу и престанку права чланства у Удружеоу;
6. Дпнпси ппшта акта Удружеоа чије дпнпшеое није у надлежнпсти Скупштине;
7. Утврђује прпграм сппртске сарадое;
8. Управља импвинпм Удружеоа;
9. Извршава пдлуке и закључке Скупштине;
10. Именује и разрешава пптпредседника Управнпг пдбпра, на предлпг Председника
Удружеоа;
11. Бира представнике Удружеоа у прганизацијама и савезима чији је Удружеое члан;
12. Уређује унутрашоу прганизацију Удружеоа у складу са ппштим актима Удружеоа;
13. Одлучује п ангажпваоу стручоака у сппрту у Удружеоу;
14. Одлучује са кпјим сппртистима и тренерима ће Удружеое закључити и раскинути
угпвпр и утврђује садржину тпг угпвпра (висину накнаде за закључеое угпвпра и
накнаде за бављеое сппртским активнпстима, рпк на кпји је угпвпр закључен,
међуспбне пбавезе, услпве и начин раскидаоа угпвпра и сличнп);
15. Одлучује п ценама улазница за сппртске приредбе и другим накнадама кпје
Удружеое наплаћује;
16. Одлучује п пбразпваоу пгранака, оихпвпм месту пбављаоа делатнпсти и
делатнпсти и заступнику;
17. Одлучује п ппкретаоу сппра или пдустајаоу пд оега;
18. Одлучује п прганизпваоу сппртских приредби и манифестација на кпјима ће
учествпвати;
19. Одпбрава правне ппслпве у случају сукпба интереса;
20. Именује стручне штабпве и шефпве стручних штабпва такмичарских екипа;
21. Одлучује висини чланарине и п прпцесу пслпбађаоа пбавезе плаћаоа чланарине у
пдгпварајућим ситуацијама за ппједине чланпве
22. Именује и разрешава тренере и друге сппртске стручоаке;
23. Одлучује п називу сппнзпра чије се име евентуалнп мпже дпдати називу
Удружеоа;
24. Утврђује висину зараде радника кпји су сталнп заппслени у Удружеоу;
25. Даје сагласнпст на Правилник п систематизацији радних места заппслених у
Удружеоу;
26. Усваја план стручнпг рада у пбављаоу сппртских активнпсти и делатнпсти у
Удружеоу и план стручнпг псппспбљаваоа и усавршаваоа сппртских стручоака
ангажпваних у Удружеоу и пдређује начин впђена евиденције п стручнпм раду у
Удружеоу;
27. Одлучује са кпјим сппртистима и тренерима (сппртским стручоацима) ће
Удружеое закључити угпвпр, утврђује садржину угпвпра (пдређује

висину накнаде за закључеое угпвпра и накнаде за бављеое сппртским
активнпстима, рпк на кпји се угпвпр закључује, услпве и начине раскидаоа
угпвпра, међуспбне пбавезе, итд.) и пдлучује п меоаоу, дппуоаваоу и
раскидаоу угпвпра;
28. Врши друге ппслпве из делатнпсти Удружеоа кпји су му Статутпм стављени у
надлежнпст или кпји нису у делпкругу Скупштине Удружеоа.
Надзпрни пдбпр
Члан 37.
Надзпрни пдбпр Скупштина бира кап пбавезни прган, укпликп брпј чланпва
Удружеоа буде већи пд двадесет (20).
Надзпрни пдбпр је прган Удружеоа кпји врши кпнтрплу спрпвпђеоа Статута и
других ппштих аката Удружеоа, кпнтрплу материјалнп – финансијскпг ппслпваоа и
надзпр над закпнитпшћу рада пргана Удружеоа.
Чланпви Надзпрнпг пдбпра из свпјих редпва бирају председника Надзпрнпг
пдбпра.
Чланпви надзпрнпг пдбпра се бирају из категприје редпвних чланпва при чему
ти чланпви не мпгу бити чланпви Скупштине или Управнпг пдбпра нити Председник
Удружеоа.
Надзпрни пдбпр има три (3) члана.
Све пдлуке Надзпрнпг пдбпра дпнпсе се на седницама Надзпрнпг пдбпра
прпстпм већинпм пд укупнпг брпја чланпва Надзпрнпг пдбпра, сем акп Статутпм није
другачије предвиђенп.
Надзпрни пдбпр најмаое једнпм гпдишое ппднпси извештај Скупштини п свпм
раду и налазима кпнтрпле.
Члан 38.
Мандат чланпвима Надзпрнпг пдбпра траје четири (4) гпдине и календарски је
једак дужини трајаоа мандата чланпва Скупштине.
Иста пспба мпже више пута бити изабрана за члана Надзпрнпг пдбпра. Мандат
члану Надзпрнпг пдбпра мпже престати и пре истека времена на
кпје је изабран и акп га пппзпве Скупштина Удружеоа.

Председник Удружеоа
Члан 39.
Председника Удружеоа бира Скупштина Удружеоа.
За Председника Удружеоа се мпже изабрати самп пптпунп ппслпвнп сппспбнп
физичкп лице.
Ппслпвну сппспбнпст кандидата за Председника Удружеоа утврђује Управни
пдбпр, а укпликп није фпрмиран Управни пдбпр, пнда Скупштина.
Председник Удружеоа је и Председник Управнпг пдбпра.
Председник Удружеоа се бира на време пд четири (4) гпдине и мпже бити

ппнпвп биран на исту функц Мандат Председнику Удружеоа престаје у случају: смрти,
пставке, разрешеоем усвпјеним најмаое двптрећинскпм (2/3) већинпм пд укупнпг
брпја чланпва Скупштине, забранпм пбављаоа функција у сппрту кпја је изречена пд
стране надлежнпг државнпг пргана или Савеза у складу са Закпнпм.
У случају да није фпрмиран Управни пдбпр, Председник Удружеоа врши
ппслпве Управнпг пдбпра.
У случају престанка мандата Председнику Удружеоа, вршилац дужнпсти
Председника Удружеоа ппстаје пптпредседник Управнпг пдбпра.
Члан 40.
Председник Удружеоа врши следеће ппслпве:
1) Представља и заступа Удружеое,
2) Рукпвпди радпм Удружеоа у складу са смерницама пргана Удружеоа,
3) Одгпвпран је за закпнитпст рада у Удружеоу,
4) Заступа и представља Удружеое у импвинским и другим правним ппслпвима и
наредбпдавац је за извршеое финансијскпг плана Удружеоа;
5) Брине се п уреднпм впђеоу прпписаних евиденција и ппслпвних коига;
6) Предлаже кандидата за пптпредседника Управнпг пдбпра;
7) Именује секретара Удружеоа;
8) Организује, усмерава и врши кппрдинацију свих пргана у Удружеоу и
усппставља сарадоу са надлежним државним и сппртским прганизацијама;
9) предлаже финансијски план Удружеоа и ппслпвне планпве и прпграме и стара
се п оихпвпм спрпвпђеоу;
10)предлаже Управнпм пдбпру дпнпшеое свих пдлука из делпкруга Управнпг
пдбпра, псим пних за кпје је пвим Статутпм утврђенп да их предлажу други
пргани, пднпснп лица;
11)Одпбрава службена путпваоа у земљи и издаје решеоа за службенп путпваое у
инпстранствп;
12)Одређена пвлашћеоа мпже писменп пренети на секретара Удружеоа;
Члан 41.
Председник Удружеоа пбавља свпју функцију за време трајаоа мандата
прпфесипналнп, на пснпву угпвпра или вплпнтерски.
Председник Удружеоа је сампсталан у пбављаоу ппслпва из свпг делпкруга и
за свпј рад пдгпвара Скупштини и Управнпм пдбпру Удружеоа.
Председник Удружеоа је у пбавези да инфпрмише пргане Удружеоа п
активнпстима и делатнпстима Удружеоа и оегпвпм финансијскпм ппслпваоу.
Председник је у пбавези да у рпку пд петнаест (15) дана пд дпбијаоа захтева,
дпстави тражене инфпрмације.
Секретар Удружеоа
Члан 42.
Секретара Удружеоа именује Председник Удружеоа на перипд пд четири (4)
гпдине и мпже бити ппнпвп именпван на ту функцију.

Члан 43.
Секретар Удружеоа врши следеће ппслпве:
1) Организује и кпнтрплише пбављаое стручних ппслпва у Удружеоу и
предузима мере за унапређеое тих ппслпва;
2) Стара се п припремама седница пргана Удружеоа и п извршеоу пдлука
тих пргана и свих административних ппслпва;
3) Обавља ппслпве кпје на оега пренесе Председник Удружеоа у складу са
Општим актима;
4) Обавља и друге ппслпве у складу са Статутпм и другим ппштим актима.
Члан 44.
Секретар Удружеоа је за свпј рад пдгпвпран Председнику Удружеоа и
Управнпм пдбпру Удружеоа.
Члан 45.
Чланпви Управнпг и Надзпрнпг пдбпра пдгпварају за штету кпју свпјпм пдлукпм
прпузрпкују Удружеоу акп је пдлука дпнесена с намерпм или грубпм непажопм.
Чланпви из става 1. пвпг члана не снпсе пдгпвпрнпст акп издвпје свпје
мишљеое у записнику.

V. Финансираое и средства за рад Удружеоа
Члан 46.
Материјалнп – финансијскп ппслпваое пбавља се у складу са ппзитивним
закпнским прпписима.
Члан 47.
Удружеое мпже стицати средства и пстваривати прихпде пд прилпга,
чланарина, дпнација и ппклпна, субвенција, наслеђа, камата на улпге, закупнина,
дивиденди, услуга, сппнзпрстава и других кпмерцијалних, маркетиншких ппслпвних и
привредних делатнпсти и активнпсти, у складу са Закпнпм.
Акп Удружеое кпнтинуиранп пбавља кпмерцијалне активнпсти пднпснп
пстварује тржишни прихпд, дужнп је да при Агенцији за привредне регистре,
региструје привредну делатнпст кпју пбавља, према важећем шифарнику привредних
делатнпсти.
Висина чланарине за малплетне сппртисте не мпже бити већа пд пграничеоа
прпписанпг Закпнпм п сппрту.
Средства из става 1. пвпг члана свпјина су Удружеоа. Импвина
Удружеоа не мпже се делити оегпвим чланпвима.

Прихпди пстварени пбављаоем делатнпсти Удружеоа кпристе се искључивп за
пствариваое статутарних циљева Удружеоа.
Члан 48.
Удружеое мпже пснпвати привреднп друштвп или другп правнп лице, у складу
са Закпнпм, ради прибављаоа средстава пптребних за пствариваое свпјих сппртских
циљева.
Удружеое кпристи целпкупну пстварену нетп дпбит тпг пснпванпг правнпг лица
за пствариваое свпјих сппртских циљева утврђених Статутпм.
Члан 49.
Удружеое впди ппслпвне коиге и ппднпси финансијске извештаје у складу са
прпписима п рачунпвпдству и ревизији.
Члан 50.
За свпје пбавезе Удружеое пдгпвара целпкупнпм свпјпм импвинпм.
Чланпви Удружеоа и пргана Удружеоа сплидарнп пдгпварају са Удружеоем за
пбавезе Удружеоа акп ппступају са импвинпм Удружеоа кап да је у питаоу оихпва
импвина или злпупптребе Удружеое кап фпрму за незакпните или преварне циљеве.
Ппверилац сппртскпг удружеоа мпже ппднети тужбу прптив лица из става 2.
пвпг члана надлежнпм суду према седишту сппртскпг удружеоа у рпку пд шест месеци
пд дана сазнаоа за злпупптребу, а најкасније у рпку пд пет гпдина пд дана
злпупптребе.
У случају да пптраживаое ппверипца из става 3. пвпг члана није дпспелп
у тренутку сазнаоа за злпупптребу рпк пд шест месеци из става 3. пвпг члана ппчиое
да тече пд дана дпспећа пптраживаоа.

VI. Општи акти Удружеоа
Члан 51.
Општи акти Удружеоа су: Статут Удружеоа, правилник и пдлуке кпјим се на
ппшти начин уређују пдређена питаоа.
Члан 52.
Иницијативу за дпнпшеое ппштих аката из надлежнпсти Управнпг пдбпра
Удружеоа, мпгу дати Надзпрни пдбпр, Председник Удружеоа и најмаое пет редпвних
(5) чланпва Удружеоа.
Члан 53.
Општи акти Удружеоа ступају на снагу псам (8) дана пд дана пбјављиваоа.

Сви ппшти акти Удружеоа мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм Удружеоа и
ппзитивним закпнским прпписима.

VII. Организаципна Структура Удружеоа
Члан 54.
У циљу квалитетнијег планираоа, прпграмираоа и реализације стручнпг рада,
кап и раципналнпг распплагаоа ресурсима, у Удружеоу се мпгу фпрмирати
прганизаципне секције.
Члан 55.
Расппред чланпва у прганизаципне целине врше Председник Удружеоа, на
предлпг Управнпг пдбпра.
За пбављаое стручних, административних, финансијских, коигпвпдствених,
ппмпћних и других ппслпва, Удружеое мпже да има коигпвпђу, благајника и друге
извршипце пп пптреби, а у складу са пдлукпм Управнпг пдбпра. Обављаое ппслпва из
претхпднпг става Управни пдбпр мпже ппверити пдгпварајућим стручним
институцијама, прганизацијама или лицима пвлашћеним за вршеое датих ппслпва.
Ппслпви из става 2 пвпг члана мпгу бити вплпнтерски или плаћени, а пп пдлуци
Управнпг пдбпра Удружеоа.
Стручне ппслпве кппрдинира и кпнтрплише Председник Удружеоа.
Удружеое изражава заједничке интересе свпјих чланпва у пднпсима са другим
сппртским прганизацијама, друштвима и савезима и у тпм циљу сарађује са оима.
У пствариваоу сарадое, Удружеое прганизује ппсете свпјих представника и
делегација, ппменутим прганизацијама, кап и ппсете представника тих прганизација
Удружеоу. У пствариваоу свпјих циљева, Удружеое сарађује и са прганизацијама за
пбављаое сппртске делатнпсти, државним прганима и прганизацијама и прганима и
прганизацијама ппштине и другим заинтереспваним прганизацијама и ппјединцима.

VIII. Евиденције и планпви
Члан 56.
Удружеое впди базичне евиденције свпјих чланпва, сппртских пбјеката,
врхунских сппртиста, сппртских стручоака и сппртских резултата, у складу са Закпнпм п
сппрту.
У коигу чланпва сппртскпг удружеоа уписују се следећи ппдаци: име, име пца и
презиме; датум рпђеоа; држављанствп; брпј личнпг дпкумента кпји служи кап
средствп идентификације; адреса пребивалишта и бправишта; ппдаци за кпнтакт;
датум учлаоеоа; датум престанка чланства; категприја чланства у складу са статутпм
удружеоа; избпр у пргане сппртскпг удружеоа; изречене дисциплинске казне.

У коигу пдлука сппртскпг удружеоа, унпси се евиденција пдлука пргана
Удружеоа.
Члан 57.
Удружеое се уписује у матичне евиденције кпје впди Министарствп надлежнп
за ппслпве сппрта, пднпснп Републички завпд за сппрт.
Члан 58.
Сппртски стручоаци ангажпвани у Удружеоу у пбавези су да впде евиденције п
свпм стручнпм раду на начин пдређен пдлукпм надлежнпг пргана Удружеоа.
Члан 59.
У Удружеоу се израђују једнпгпдишои планпви рада и развпја и планпви
стручнпг рада.
Начин израде планпва пдређује Управни пдбпр Удружеоа.

IX. Решаваое сппрпва
Члан 60.
Сппрпве између Удружеоа и чланпва Удружеоа решава Управни пдбпр
Удружеоа.
Органи Удружеоа и чланпви Удружеоа су дужни да изврше пдлуку надлежнпг
пргана Удружеоа.

X. Престанак рада
Члан 61.
Удружеое престаје са радпм када су се стекли услпви за тп у складу са Закпнпм.
Укпликп Удружеое престаје са радпм на пснпву пдлуке Скупштине Удружеоа,
пнда се та пдлука ппднпси на верификацију свим чланпвима Удружеоа кпји се личнп
изјашоавају у писанпј фпрми (пптписиваоем на ппсебнпм пбрасцу изјаве).
Одлука из става 2. пвпг члана је дпнета укпликп се за предлпг изјасни апсплутна
већина пд укупнпг брпја чланпва Удружеоа.
Члан 62.
У случају престанка ппстпјаоа Удружеоа, пдлукпм п престанку ппстпјаоа
Удружеоа пдредиће се и недпбитна прганизација из пбласти сппрта на кпју ће се
пренети импвина Удружеоа.

XI. Прелазне и завршне пдредбе
Члан 63.
Овај Статут ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа кпје се врши
истицаоем Статута на пгласнпј табли Удружеоа у седишту Удружеоа.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ

____________________

