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седеће одбојке „СМЕЧ“, Скупштина Клуба седеће одбојке „СМЕЧ“ на седници одржаној

Клуб може одлуком Управног одбора основати са другим клубовима одговарајући
савез или се удруживати односно повезивати са одговарајућим и сродним организацијама
(хуманитарним и спортским) које имају заједнички интерес у физичкој култури особа са
инвалидитетом.
1. Заступање и представљање
Члан 7.
Клуб представља и заступа Председник Клуба, у оквирума својих овлашћења
утврђени овим Статутом.
Скупштина бира и разрешава лица овлашћена за заступање Клуба, већином гласова
од укупног броја чланова.
Скупштина може, поред лица овлашћених овим Статутом за представљање и
заступање Клуба (Председник) одредити својом Одлуком и друга лица овлашћена за
представљање и заступање Клуба. Та Одлука се доноси на седници Скупштине Клуба,
већином гласова од укупног броја чланова.
Појединачни акти Заступника ништави су, уколико су донети супротно Закону о
спорту, овом Статуту, или општим актима Клуба.
2. Забрана дискриминације
Члан 8.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности
Клуба, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са
законом.
Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује или ствара дискриминација лица у
њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација
– ништава су.
У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.
I.

ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА
1. Циљеви
Члан 9.

Циљеви Клуба су:
-

-

-

-

Ствара услове за окупљање што већег броја чланова – особа са инвалидитетом
и других који желе да се активно-рекеативно баве седећом одбојком и помажу
развој Клуба;
да доприноси подизању квалитета спортских активности и на тај начин омогућава
такмичарски успех и развијање позитивних психичких и друштвених
карактеристика чланова;
развијање сарадње са другим организацијама у области спорта у земљи и
иностранству, као и другим правним лицима у циљу унапређења седеће одбојке;
рад на популаризацији седеће одбојке међу особама са инвалидитетом;
да у својим просторијама негује, чува и одржава позитивну традицију Клуба, да
води дневник догађаја скупљајући документe, табеле, записнике са такмичења,
трофеје, пехаре, дипломе, медаље, фотографије, видео снимке и слично, за
архиву Клуба;
да шири добру вољу међу људима на бази солидарности, хуманости и спортског
духа.
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2. Садржај активности
Члан 10.
Клуб своје циљеве остварује кроз:
1. Oбезбеђивањем услова за безбедно бављење седећом одбојком као спортом
особама са инвалидитетом и других члановима Клуба;
2. Организовање школе седеће одбојке члановима Клуба;
3. Обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских
резултата у седећој одбојци на општинским, регионалним, републичким и
међународним приредбама и такмичењима;
4. Обезбеђује здравствену контролу такмичарског кадра Клуба;
5. Организује такмичења седеће одбојке и обезбеђује услове за организовање
истих у месту оснивања за домаће и стране такмичаре;
6. Ради на јачању спортског морала и развијању спортског духа код својих
чланова;
7. Обавља друге активности у циљу развоја седеће одбојке.
3. Стручни рад
Члан 11.
Стручни рад у Клубу могу да обављају искључиво спортски стручњаци, односно лица
која имају одговарајуће спортско звање и која поседују одговарајућу дозволу за рад, у складу
са Законом о спорту.
Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у
складу са Законом о спорту.
4. Обављање спортских активности и спортских делатности
Члан 12.
Клуб и сви чланови Клуба (непосредни и посредни), у обављању спортских
активности и спортских делатности, нарочиту пажњу морају посветити подстицања ферплеја, подстицању и афирмацију тренирања ради здравља, борби против лажирања,
сузбијању насиља, недоличног понашања и допингу у спорту и других вредности у складу са
Законом о спорту.
Клуб и чланови Клуба обавезни су да обезбеде 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.
II.

ЧЛАНОВИ КЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 13.

Чланови Клуба су спортисти особе са инвалидитетом и друга лица која на
задовољавајући начин могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута
Клуба.
Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским
правилима и прописима.
Свака особа може добровољно постати члан клуба, под једнаким условима
прописаним овим Статутом.
У Клубу постоје три категорије чланова:
- Редовни чланови,
- помажући чланови;
- почасни чланови (рекреативци).
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Члан 14.
Редовни чланови Клуба су особе са инвалидитетом и друга лица које се баве
спортском активношћу за коју је Клуб регистрован (у даљем тексту: спортисти), стручњаци
ангажовани у Клубу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту), лица изабрана у органе
Клуба, радници у радном односу са Клубом.
Члан 15.
Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно или
тренутно помажу Клуб у остваривању његових статутарних циљева и задатака.
Помажући чланови имају право на коришћење објеката и услуга стручних радника
Клуба, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Клуба.
Члан 16.
Почасни чланови Клуба се бирају из редова лица који су својим радом допринели
раду и развоју Клуба, као и лица која имају знатне заслуге за унапређење спортскорекреативних активности.
Звање почасног члана Клуба додељује Скупштина клуба.
1. Начин учлањења
Члан 17.
Чланство у Клуб може остварити свако заинтересовано лице ако:
- за пријем потпише приступницу,
- да изјаву да прихвата Статут и друга акта Клуба,
- уплати месечну или годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног
одбора Клуба;
- има способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба.
2. Права и обавезе чланова
Члан 18.
Чланови имају право и обавезу да:
-

активно учествују у спровођењу спортских активности, циљева и задатака Клуба
одређених Статутом;
да раде у органима и помоћним телима Клуба;
да на други начин доприносе спровођењу спортских активности Клуба;
да наступају на такмичењима, како то одреди стручно-техничко руководство Клуба;
да слободно спроводe своје спортске активности у Клубу;
да слободно бирају и буду бирани у органе Клуба;
да истинито и благовремено буду обавештени о раду Клуба, његових органа и о
реализацији циљева и задатака Клуба;
да дају иницијативе за разматрање и одлучивање у органима Клуба;
да се међусобно договарају, усклађују и усаглашавају своје ставове о битним
питањима из рада Клуба;
да спроводе одлуке које доносе органи Клуба.
Клуб ће учинити доступним сваком члану документацију о раду Клуба.
3. Начин учествовања у раду и одлучивању
Члан 19.
Члан Клуба учествује у раду и одлучује у органима Клуба самостално.
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4. Књига чланова и друге евиденције
Члан 20.
Клуб води евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге базичне евиденције, у
складу са Законом о спорту.
Одлуке органа Клуба уносе се у књиге одлука које води Клуб, с тим да се одлуке могу
заводити и уписивати и у деловодни протокол.
5. Престанак чланства
Члан 21.
Својство члана Клуба престаје:
1.
2.
3.
4.

На захтев члана;
Одлуком надлежног органа;
Смрћу члана;
Престанком рада Клуба.

Управни одбор Клуба доноси одлуку о престанку својства члана Клуба када оцени да
члан Клуба својим понашањем штети угледу Клуба.
На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Клуба, члан Клуба може
поднети жалбу Скупштини Клуба.
Одлука Скупштине Клуба на жалбу из става 3. овог члана сматра се коначном.
Члан 22.
Престанком својства члана Клуба, престаје и његов мандат у органима и радним
телима Клуба.
Члан чије је чланство у Клубу престало нема право на повраћај уплаћене чланарине.
6. Дисциплинска одговорност
Члан 23.
Лица у надлежности Клуба која намерно или нехатно поступе супротно Статуту и
другим општим актима Клуба, одлукама органа или овлашћених лица Клуба или повреде
углед Клуба могу дисциплински одговарати и бити кажњена:
1. опоменом;
2. суспензијом;
3. забраном обављања дужности у Клубу;
4. искључењем из Клуба.
Управни одбор Клуба ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и
дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.
Члан 24.
Ниједан члан Клуба не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне
последице због коришћење својих права утврђених законом и општим актима Клуба.
III.

ОРГАНИ КЛУБА
Члан 25.

Клуб је организован по принципима солидарности, хуманости, добровољности и
демократије, као нестраначка, независна спортска организација.
Клуб на организован, културан, цивилизован начин, у духу високих стандарда
људских права делује на територији Републике Србије.
Клубом управљају чланови преко својих изабраних представника у органима Клуба, на
начин одређен овим Статутом.
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Сви органи Клуба бирају се на Скупштини Клуба, на начин одређен овим Статутом.
Члан 26.
-

Органи Клуба су:
Скупштина;
Управни одбор,
Надзорни одбор;
Председник Клуба.

Мандат чланова органа Клуба је 4 (четири) године и иста лица могу се бирати поново.
Лица која су правоснажно осуђена или против којих се води поступак везан за
кривична дела против привреде, имовине и злоупотребе 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, не могу бити чланови органа Клуба док трају правне
последице осуде или истраге.
Чланови органа Клуба, укључујући и заступника Клуба, не могу бити лица:
1. која врше јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке
странке;
2. чланови органа управљања у другим националним спортским савeзима,
3. власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској
кладионици,
4. чланови органа привредних друштава или удружења у складу са Законом којим се
уређује сукуб интереса у обављању јавних дужности,
5. спортски инспектори.
Члан 27.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Клубу ако такву одлуку донесу намерно или непажњом. Из овога се изузимају
одсутни чланови и они који су гласали против такве одлуке.
Чланови органа Клуба немају право гласа у случајевима када се одлучује о:
1. покретању спора или обустављању спора против њих;
2. одобравању послова између њих и Клуба у случају сукоба интереса, односно
постојања личног интереса при одлучивању;
3. њиховој одговорности или разрешењу.
Члан органа Клуба нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног
посла са њим или на то да се спор између њега и Клуба поведе или оконча, или ако се
одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком
до другог степена сродства у првој линији или се односе на неко правно лице над којим он
има контролу или економски интерес.
1. Скупштина Клуба
1.1. Састав, избор и мандат
Члан 28.
Скупштина Клуба је највиши орган одлучивања у Клубу.
Скупштину Клуба чине сви чланови Клуба, редовни чланови Клуба, помажући и
почасни чланови, са једнаким правом гласа.
Скупштина Клуба може бити редовна или ванредна.
1.2. Редовна Скупштина
Члан 29.
Редовна Скупштина сазива се једанпут годишње ради усвајања финансијског
извештаја и извештаја о пословању Клуба, ако овим Статутом није другачије утврђено.
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Да би редовна Скупштина Клуба заседала и доносила пуноправне одлуке, потребно
је обезбедити кворум од најмање 50% плус 1, од свих чланова Клуба уписаних у регистар
чланова.
Да би Скупштина била успешно организована и да би се сматрало да су обезбеђени
сви потребни услови за њен несметан рад и пуноправно одлучивање, неопходно је
Скупштину заказати 30 дана пре заседања и то на следећи начин:
- циркуларним писмом-позивницом свим члановима Клуба;
- преко огласне табле у седишту-просторијама Клуба;
- на интернет сајту Клуба,
- путем електронскe поштe.
На почетку седнице Скупштине, Председник Скупштине утврђује да ли постоји кворум
за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.
Изборна редовна седница Скупштине на којој се бирају Председник Клуба, Управни
одбор и Надзорни одбор сазива се сваке четири године, најкасније пре истека мандата
Председнику Клуба, ако овим Статутом није друкчије утврђено.
О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Скупштине и
записничар.
Рад Скупштине Клуба ближе се уређује Пословником о раду
1.3. Ванредна Скупштина
Члан 30.
Председник Клуба може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то
интереси Клуба захтевају.
Председник Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то
писмено траже, уз предлагање дневног реда, најмање 2 (два) члана Управног одбора Клуба,
Надзорни одбор Клуба или једна четвртина активних чланова Скупштине, а ако
Председавајући Скупштине не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати они чланови
Скупштине, односно онај орган Клуба који су тражили њено сазивање.Скупштина се мора
сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање
скупштине Клуба , с тим да између подношења уредног захтева за одржавање скупштине и
одржавања скупштине Клуба не сме да протекне више од 30 дана, а само изузетно, из
разлога болести или службене одсутности у иностранству Председавајућег Скупштине,
рокови за сазивање и одржавање скупштине могу бити и двоструко дужи.
Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен
члановима Клуба са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање
седнице скупштине.
На дневном реду ванредне Скупштине могу бити само питања која су наведена у
захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије
већином од укупног броја чланова.
На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог
Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.
Ванредна Скупштина Клуба има сва овлашћења као и редовна Скупштина.
1.4. Надлежности Скупштине
Члан 31.
Скупштина:
- усваја Статут Клуба, већином гласова од укупног броја чланова;
- усваја предлоге за измене и допуне Статута и других аката, докумената, ради
остваривања циљева и задатака Клуба, већином гласова од укупног броја чланова.
Иницијатива за измену или допуну Статута мора потицати од Управног одбора, или
минимално 1/3 чланова Клуба;
- усваја Извештај о раду и материјално - финансијском пословању за извештајни
период, период између два заседања Скупштине, који по правилу у име Управног одбора
Клуба, чита и тумачи Председник Клуба;
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- усваја извештај о раду Надзорног одбора Клуба, а нарочито о надзору над
материјалном и финансијском пословању Управног одбора и других органа Клуба. Извештај
по правилу чита и тумачи у име Надзорног одбора Клуба један од тројице чланова;
- усваја предлог плана и програма деловања Клуба, а у складу са Статутом,
циљевима и задацима Клуба за наредни мандатни период, кога по правилу презентира
Председник у име Управног одбора Клуба;
- одлучује о удруживању у савезе;
- одлучује о статусним променама, већином гласова од укупног броја чланова;
- одлучује о престанку постојања Клуба, већином гласова од укупног броја чланова;

- продужава мандат Председнику, органима или појединим члановима органа
Клуба;
- проглашава оне који су то заслужили за почасне чланове Клуба;
- доноси одлуку о додели признања Клуба, а на предлог Председника, Управног
одбора, Надзорног одбора или групе од 5 чланова Клуба:
а) захвалнице са редним бројем за заслужне људе или институције које подржавају
Клуб;
б) похвалнице са редним бројем за активне чланове који су дали лични допринос у
напретку Клуба;
в) плакате са грбом Клуба и редним бројем за изузетно заслужне за афирмацију
Клуба;
- oбавезује Управни одбор да редовно води књигу о додељеним признањима;
- доноси Дисциплински Правилник за чланове Клуба;
- доноси коначне и неопозиве одлуке на основу предлога ад-хок трочланог Већа
Правде, које је формирао и именовао Управни одбор Клуба, о дисциплинским прекршајима
појединаца или групе чланова, о жалбама или друго, а на основу одредаба Статута Клуба;
- доноси пуноправне одлуке о свим другим питањима која нису предвиђена овим
Статутом, а од интереса су за остваривање циљева и задатака Клуба;
- у трећем највишем и коначном степену тумачи одредбе овог Статута;
- одлучује о другим питањима утврђеним законом и овим Статутом;
- бира органе Клуба по редовној процедури, са мандатом од четири године;
- бира Председника Клуба, по правилу, тајним гласањем између два или више
кандидата на писани предлог 3 (три) чланa Клуба, ако Скупштина другачије не одлучи;
- бира Управни одбор Клуба до попуне од укупно 3 (три) чланa, а на предлог и
образложење претходно изабраног Председника Клуба, тако што ће се редом гласати после
сваког појединачно представљеног кандидата за члана Управног одбора Клуба, по правилу
јавним гласањем;
- бира, ако има потребе, Надзорни одбор Клуба од 3 (три) члана, по правилу јавним
гласањем на предлог са образложењем групе чланова Клуба. Бар један члан Надзорног
одбора, по правилу, бира се из редова носиоца претходног мандата у органима Клуба.
Остали чланови бирају се из редова, помажућих чланова или почасних чланова или
неутралних грађана;
- бира и разрешава лица овлашћена за заступање Клуба, већином гласова од укупног
броја чланова. Скупштина може, поред лица овлашћених овим Статутом за представљање и
заступање Клуба одредити својом Одлуком и друга лица овлашћена за представљање и
заступање Клуба. Та Одлука се доноси на седници Скупштине Клуба, већином гласова од
укупног броја чланова;
1.5. Одлучивање Скупштине
Члан 32.
Скупштина одлучује пуноважно ако седници присуствује више од једне половине
чланова Скупштине.
О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током
седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи
двотрећинском већином присутних делегата.
Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином
потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање о избору, односно именовању
органа Клуба обави тајно или прозивком.
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Одлука Скупштине о усвајању и изменама и допунама статута, доноси се већином
гласова од укупног броја чланова Скупштине.
Одлука скупштине о статусним променама и престанку постојања Клуба доноси се
двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине.
2. Управни одбор
2.1. Састав
Члан 33.
Управни одбор Клуба има 3 (три) члана, са једнаким правом гласа.
На предлог изабраног Председника, Скупштина Клуба, по правилу јавним гласањем,
бира једног по једног кандидата за члана Управног одбора Клуба, на период од четири
године.
Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Клуба.
У случају немогућности да обавља своје дужности или у случају оставке Председника
Клуба, аутоматски се сматра да је и Управни одбор у оставци. У том случају Управни одбор
Клуба дужан је да сазове вандредну извештајну и изборну Скупштину Клуба у року од 15
дана.
Уколико превремено престане мандат више од једне трећине чланова Управног
одбора, услед смрти, оставке или престанка чланства у Клубу, обавезно се сазива без
одлагања ванредна седница Скупштине.
Скупштина Клуба може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово
место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и
мандат чланова Управног одбора раније изабраних.
2.2.

Надлежности Управног одбора
Члан 34.

Управни одбор Клуба је извршни орган Скупштине Клуба.
Управни одбор:
1. води текуће послове Клуба, управља свим акцијама, такмичењима, екипама, и
свим добрима у власништву Клуба, а у складу са Статутом, циљевима и задацима Клуба и
Закона;
2. доноси све одлуке о текућем пословању, акцијама и ангажовању материјалних и
новчаних средстава у складу са Законом и Статутом Клуба;
3. ретроактивно верификује или одбацује све одлуке које је у оквиру свог домена и
овлашћења донео Председник Клуба, на својој првој наредној седници;
4. уредно води Дневник о догађајима, такмичењима, деловању и активностима Клуба;
5. на време одређује висину чланарине за сваку годину;
6. слуша, расправља и одлучује о пријему новог члана у Регистар чланова Клуба;
7. организује и реализује комерцијалне послове заједно са донаторима или
спонзорима у корист Клуба или појединих активних чланова;
8. редовно и уредно води записнике са својих седница и сву осталу администрацију
Клуба;
9. доноси Правилник о понашању чланова и гостију у просторијама Клуба;
10. на предлог Председника именује и одређује мандат са овлаштењима, Програм и
план рада са циљевима и задацима Капитена Клуба;
11. ради и све друге послове који нису предвиђени овим Статутом, а од интереса су
за Клуб;
Рад Управног одбора ближе се регулише Пословником о раду.
2.3.

Седнице Управног одбора
Члан 35.

Председник је и председавајући и руководи свим седницама Управног одбора Клуба.
Седнице Управног одбора одржавају се, по потреби.
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Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја
чланова. У случају поделе гласова одлучује глас Председника Клуба.
Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Клуба пуноважна је само уз
сагласност Скупштине Клуба.
Чланови Управног одбора приликом одлучивања дужни су да поступају савесно,
пажљиво и одговорно, да штите интересе Клуба као целине и заступају одлуке Скупштине и
Управног одбора Клуба.
3. Надзорни одбор
Члан 36.
Надзорни одбор Клуба, од 3 (три) члана, бира и именује Скупштина Клуба јавним
гласањем на предлог, са образложењем групе чланова, ако Скупштина друкчије не одлучи.
По правилу један члан Надзорног одбора бира се из редова носиоца претходног
мандата у органима Клуба. Остали чланови бирају се из редова помажућих или почасних
чланова или неутралних грађана.
Мандат чланова Надзорног одбора Клуба је четири године.
Надзорни одбор доноси, по правилу, све одлуке и закључке консензусом,
једногласно.
Рад Надзорног одбора уређује се пословником о раду.
Члан 37.
Клуб ако има више од 20 регистрованих чланова има Надзорни одбор за контролу
законитости рада и финансијског пословања Клуба и редовног годишњег финансијског
извештаја.
Клуб може имати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са
прописима о ревизији.
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови управе и скупштине спортског
удружења.
Члан 38.
Надзорни одбор Клуба нарочито врши следеће послове:
- најмање једном годишње, а по потреби и чешће врши контролу и свеукупни увид у
пословање и деловање Управног одбора и Председника Клуба у складу са Статутом Клуба и
Законом. O затеченом стању или могућим проблемима уредно води записник и даје
предлоге за разрешење у првом степену Председнику, у другом степену Управном одбору
Клуба, и Скупштини у трећем и коначном степену
- најмање једном годишње, а по потреби и чешће, врши контролу и свеукупни увид у
администрацију, пословодне књиге, а нарочито стање на жиро рачуну Клуба и то обавезно
пре одржавања извештајне или извештајне и изборне Скупштине Клуба. О затеченом стању
направи коначан записник са предлозима за разрешење могућих проблема;
- затечено стање редовно упоређује са претходним стањем;
- о свом раду и налазима, редовно и уредно води записнике које искључиво, као и све
друге акте из свог домена, потписују сва 3 (словима: три) члана Надзорног одбора Клуба;
- редовно прати измене и допуне Закона о удружењима грађана и Закона о спорту. О
својим запажањима и налазима правовремено обавештава Председника и Управни одбор
Клуба;
- редовно надзире и контролише у својству сталног надзора свеукупан рад свих
органа Клуба и администрацију, материјално и новчано пословање. О својим запажањима и
налазима, о евентуалним неправилностима, правовремено обавештава Председника или
Управни одбор Клуба;
- у случају теже повреде одредаба Статута Клуба и Закона, покреће поступак о
заказивању Вандредне Скупштине;
- на основу својих запажања и налаза, предлаже Скупштини Клуба, чланове и
пријатељe Клуба за одређена признања и почасти клуба: похвалнице, захвалнице, плакете,
почасно чланство;
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- када сматра да је то потребно, а на основу својих запажања и налаза, доноси одлуку
о затвореним седницама органа Клуба;
- врши и остале послове из свог домена у вези са безбедношћу и сигурношћу у
просторијама Клуба као и о материјалним добрима у власништву Клуба, а у складу са
Законом и Статутом Клуба и Правилником о понашању чланова и гостију у просторијама
Клуба.
4. Председник Клуба
Члан 39.
Председника Клуба предлажу са образложењем 3 (три) потписанa чланa Клуба, а
бира Скупштина, по правилу тајним гласањем, између два или више кандидата, или јавним
гласањем ако Скупштина тако одлучи.
Мандат Председника Клуба је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.
Председник Клуба је по својој функцији и Председавајући Управног одбора Клуба.
Председник Клуба мора бити особа са инвалидитетом.
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.
У случају да Скупштина Клуба не усвоји годишњи извештај о раду Клуба или извештај
о финансијском пословању Клуба, сматра се да је Председник Клуба разрешен.
Председнику Клуба престају функције пре истека времена на коју је изабран, смрћу,
оставком или разрешењем.
Председник Клуба је морално и материјално задужен за сва добра, сву имовину и
инвентар Клуба, а нарочито за углед Клуба у јавном мнењу.
Члан 40.
Председник Клуба врши следеће послове:
- самостално и одговорно руководи Клубом између две седнице Управног одбора
Клуба;
- самостално и одговорно руководи свим текућим пословима, акцијама и материјалнофинансијским средствима Клуба у складу са одредбама Статута Клуба и Закона;
- представља и заступа Клуб пред трећим лицима;
- доноси самостално одлуке о утрошку новчаних средстава Клуба између две
седнице Управног одбора Клуба у висини три просечне пензије у Републици Србији, а које
оправдава на првој наредној седници Управног одбора Клуба;
- Председник Клуба је задужен за чување и употребу печата;
- сазива и води седнице Управни одбор Клуба;
- предлаже као мандатар, Скупштини Клуба једног по једног остала 4 (словима:
четири) кандидата за Управни одбор Клуба, а Скупштина бира јавним гласањем једног по
једног члана Управног одбора Клуба до попоуне од 5 (словима: пет) чланова Управног
одбора Клуба;
- заједно са Управним одбором припрема све материјале и извештаје за Скупштину
Клуба;
- задужен је и одговоран, морално и материјално за сва документа, материјална
добра у власништву Клуба, финансијска средства као и за углед Клуба у јавном мњењу;
- ако је спречен да врши своје дужности и обавезе, може самостално, писменом
одлуком, именовати свог заменика у одређеном року, до 30 дана и то искључиво из редова
чланова Управног одбора Клуба.
- Заменик Председника Клуба у периоду замене Председника Клуба врши све
послове и носи сву одговорност из домена функције Председника Клуба.
Председник Клуба је задужен и одговоран и за све друге послове и акције које нису
предвиђене овим Статутом, а од интереса су за Клуб.
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5. Сукоб интереса и забрана конкуренције
Члан 41.
Председник Управног одбора, чланови органа и тела Клуба, дужни су да поступају
савесно, пажљиво и одговорно према Клубу, у складу са Законом и општим актима Клуба.
Лица из става 1. овог члана, која имају лични интерес, не смеју користити Клуб за
лично богаћење, односно за личне потребе.
Председник, запослени и чланови органа Клуба не могу директно или индиректно
бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта.
V. СТАЛНИ И НЕЗАВИСНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА
1. Дисциплински суд и дисциплински судија
Члан 42.
Клуб може, у складу са потребама формирати дисциплински суд.
У вршењу виших дисциплинских мера Клуба, као чланица Спортског савеза инвалида
Србије, признаје независне казнене органе Спортског савеза инвалида Србије, а у вишој
инстанци истоимене органе Спортског савеза Србије, чији је Спортски савез инвалида
Србије чланица.
Одлука дисциплинског суда је обавезујућа за Клуб, а против ње се може уложити
жалба Спортском савезу инвалида Србије и Спортском савезу Србије у року од 15
(петнаест) дана од уручења одлуке дисциплинског суда.
Рад овог суда ближе је дефинисан Статутом Спортског савеза Србије, члан 49-51.
страна 23.
2. Стални спортски арбитражни суд
Члан 43.
У вршењу активности спортске арбитраже Клуб, као чланица Спортског савеза
инвалида Србије, а преко ње Спортског савеза Србије, признаје одлуке сталног спортског
арбитражног суда Спортског савеза Србије.
Одлука сталног спортског арбитражног суда Спортског савеза Србије је обавезујућа
за Клуб.
Рад сталног спортског арбитражног суда је ближе дефинисан Статутом Спортског
савеза Србије члан 54-62. страна 24-27.
VI. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА РАДА
Члан 44.
Клуб може имати следеће одборе и комисије:
- Стручни одбор;
- Комисија за здравствену заштиту чланства;
- Комисија за пропаганду и односе са јавношћу;
- Комисија за нормативну делатност;
- Комисија за маркетинг;
- Дисциплинска комисија.
Одборе и комисије чине:
- Председник кога именује и разрешава Управни одбор Клуба;
- 2 (два) члана одбора, односно комисије које именује и разрешава Управни одбор
Клуба на предлог председника одбора, односно комисије.
Мандат председника и чланова одбора-комисије траје 4 (четири) године.
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VII. СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 45.
За обављање стручних, административних, финансијских, помоћних послова и
послова одржавања, Клуб има стручне службе и појединце.
Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Клуба може
поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима.
Лица ангажована у стручној служби Клуба, у складу са пословима које обављају,
имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном
односу.
VIII ОПШТА АКТА
Члан 46.
Општа акта Клуба су Статут, правилници, закључци, пословници о раду органа и
одлуке којима се, на општи начин, уређују поједина питања.
Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 10
(десет) дана пре одржавања Скупштине.
Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута, достављају се
Скупштини писмено најкасније 3 (три) дана пре седнице Скупштине.
Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја
чланова Скупштине са правом гласа.
Одлука је донета ако се за предлог позитивно изјасни већина од укупног броја
чланова Клуба.
Општа акта која доноси Управни одбор Клуба усвајају се већином од укупног броја
чланова Управног одбора.
Јавна расправа се води само о нацрту Статута Клуба.
Члан 47.
Иницијативу за доношење и измену општих аката може покренути сваки члан,
Управни одбор или Надзорни одбор.
Измене и допуне врше се по истом поступку по коме је општи акт и донет. Изузетно,
општи акт се може донети и по хитном поступку, о чему одлучује орган који га усваја.
Предлози за измене и допуне Статута или предлога нацрта новог Статута достављају
се Управном одбору клуба.
Управни одбор разматра прдлоге и процењује да ли су целисходне и конструктивнe и
такве доставља Скупштини на усвајање или их у противном одбацује.
Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Клуба или web сајту Клуба.
У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе
Статута.
IX АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 48.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта, животном и
медицинском етиком.
Допинг је забрањен у свим видовима.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању
допинга у спорту.
Сви непосредни и посредни чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона
о спречавању допинга у спорту.
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у
складу са Законом о спречавању допинга у спорту.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са
Законом о спречавању допинга у спорту.
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X БАЗИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 49.
Клуб води базичну евиденцију својих чланова, спортских стручњака, спортских реквизита, спортских
резултата и др. У складу са Законом о спорту.
XI ИМОВИНА И СРЕДСТВА
Члан 50.
Клуб стиче средства за реализацију својих циљева из:
- Прихода од сопствених активности;
- Уписнине;
- Чланарине;
- Спонзорства;
- Донаторства;
- Јавних прихода;
- Непосредног обављања привредних и других делатности у складу са Законом;
- Прихода предузећа, установа, агенција и других организација са којима Клуб
сарађује или је њихов оснивач или суоснивач;
- Буџета Општине, Града Београда на основу понуђених програма;
- Фондова невладиних организација за израду пројеката из домена својих
активности;
- Других извора у складу са Законом.
Објекти и средства којима располаже и које стекне Клуб представљају његову
имовину.
Председник Клуба је финансијски налогодавац за располагање средствима Клуба.
Клуб има динарски, а може имати и девизни рачун и преко којих рачуна послује
самостално.
Добит коју Клуб оствари у току пословне године искључиво се користи за
остваривање статутарних циљева Клуба.
XIII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ
Члан 51.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју су, гласањем за одређену
одлуку проузроковали Клубу ако је та одлука донета намерно или грубом непажњом.
За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били одсутни, били
против или су били уздржани.
Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана застарева у року од 10 (десет) година
од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета Клубу.
Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Клуба подићи Скупштина, Управни
одбор, заступници, Надзорни одбор, или чланови који чине 5% од укупног броја чланова
Клуба и државни јавни правобранилац. Одлуком Управног одбора Клуба може се одредити
посебни заступник Клуба за поступак за накнаду штете.
Остварена накнада штете припада Клубу, а лице које је поднело тужбу има право на
накнаду трошкова за вођење спора.
Одлукама органа Клуба не може се условити или забранити могућност подношења
тужбе за накнаду штете.
Одредбе става 1-6. овог члана сходно се примењују и на радње председника као
заступника, ликвидационог управника, стечајног управника којима је проузрокована штета
Клубу.
XIV ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА
Члан 52.
Рад Клуба је јаван у складу са Законом и овим Статутом.
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Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа, објављивањем одлука
органа и благовременим и истинитим информисањем јавности и чланова Клуба о
активностима Клуба.
Представник Клуба који даје податке и информације у вези са радом Клуба одговоран
је за њихову тачност.
Ставове Клуба, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само
изабрани функционери Клуба.
Клуб објављује финансијске и ревизорске извештаје на интернет страници Агенције
за привредне регистре, у складу са Законом о спорту.
Управни одбор утврђује шта се сматра пословном тајном, у складу са Законом.
Члан 53.
Клуб треба да има интернет сајт (страницу) на којој се објављују информације о
Клубу, његовом раду, одлукама и општим актима.
Интернет презентација Клуба је службено гласило Клуба.
XV ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗБИРКИ ПОДАТАКА
Члан 54.
Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања
докумената, Клуб остварује заштиту података о личности и приватности у складу са
одредбама Закона о спорту и закона којим се уређује заштита података о личности.
Председник Клуба обавезан је да се стара о томе да подаци о личности не буду
достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података уколико
организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података.
Обрада нарочито осетљивих података о личности, као и података који се обрађују на
основу спортских правила надлежних спортских савеза, условљена је пристанком лица чији
се подаци обрађују, у складу са Законом.
Клуб прикупља податке из става 1. овог члана од својих чланова.
Подаци из става 1. овог члана чувају се 10 (десет) година.
XVI ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 55.
Клуб престаје са радом одлуком Скупштине Клуба, донетом 2/3 већином чланова
Скупштине са правом гласа, с тим да сваки редовни и придружени члан Клуба има по један
глас. О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистрациони орган,
ради брисања из регистра.
У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба прелази на организацију која
остварује исте или сличне циљеве као Клуб, а ако такве организације нема, на Спортски
савез особа са инвалидитетом Београда.
XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута најкасније до
16.02.2017. године.
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу
претходног Статута осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.
Члан 57.
Постојећи органи Клуба (Управни одбор, Надзорни одбор, председник Клуба), радна
тела и именована лица настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно
именовани.
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Постојећим члановима органа Клуба који не испуњавају услове за чланство у
органима Клуба у складу са овим Статутом престаје мандат 16.02.2017. године, ако не
престане раније у складу са овим Статутом.
Члан 58.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је усвојила
Скупштина Клуба на седници одржаној 06.03.2012. године.
Члан 59.
Овај Статут ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања овог Статута на
огласној табли и интернет страници Клуба.

У Београду,
дана 12. фебруара 2017. године.
Председавајући Скупштине:
Вилијам Максимовић
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