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На основу члана 40. став 2. , члана 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту („Службени 
гласник РС” бр. 10/2016) и члана 31. Статута Гимнастичког клуба „Тим”, Скупштина 
Гимнастичког клуба „Тим” на својој седници одржаној  21.01.2017. године усвојила је: 
 
 

С  Т  А  Т  У  Т 
ГИМНАСТИЧКОГ КЛУБА „ТИМ” 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Гимнастички клуба „Тим” (у даљем тексту: Клуб) је невладина, неполитична и 
непрофитна спортска организација, са статусом спортског удружења, основана ради 
обављања спортских активности у области гимнастичких спортова и других облика 
спортско-рекреативних и културних активности, у коју се грађани добровољно удружују. 
 
НАЗИВ И СЕДИШТЕ КЛУБА 

Члан 2. 

Клуб је основан 19. јуна 2006. године у Београду и тај дан се слави као дан Клуба. 

Назив Клуба је: Гимнастички клуб „Тим”. 

Скраћени назив Клуба је: ГК „ТИМ”. 

Седиште Клуба је у Београду. 

Управни Одбор Клуба одређује адресу на којој се налази седиште Клуба. 

На основу уговора о спонзорству одлуком Управног Одбора у назив Клуба може се 
увести и додатни спонзорски назив, али само уз задржавање основног имена Клуба. 
 
ПРАВНИ СТАТУС КЛУБА 

Члан 3. 

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и 
овим Статутом. 

Клуб делује на подручју Републике Србије. 
 
ПЕЧАТ И СИМБОЛИ КЛУБА 

Члан 4. 

Клуб има печат округлог облика на којем су у спољном кругу ћирилицом исписани назив 
и седиште Клуба, а у средини назив Клуба „ТИМ“. 

Симболе Клуба (логотип, амблем, знак, итд.) и њихову употребу одређује Управни 
Одбор Клуба. 
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ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА 

Члан 5. 

Рад Клуба је јаван. 

Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута. 
 
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЛУБА 

Члан 6. 

Клуб заступа и представља Председник Клуба. 

Одлуком Управног Одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама о 
заступању и представљању Клуба, у границама датих овлашћења. 
 
ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 

Члан 7. 

Клуб је члан Гимнастичког савеза Београда и Гимнастичког савеза Србије. 

Клуб се може учланити и у друге организације чији је циљ развој и унапређење 
гимнастичких спортова и спорта уопште. 
 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Члан 8. 

Приликом вођења евиденција Клуб је дужан да оствари заштиту података о личности и 
приватности у складу са одредбама закона којим се уређује заштита података о 
личности и Закона о спорту. 
 
ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Члан 9. 

Клуб је неутралан по питањима политике и религије. 

У Клубу је забрањено кршење слобода и права човека, говор мржње, непосредна и 
посредна дискриминација у односу на неко лично својство, статус или уверење, у складу 
са законом. 

Дискриминацијом се не сматра разлика која је међу спортистима и спортским 
стручњацима заснована на доприносу у остваривању циљева Клуба и постигнутим 
такмичарским резултатима. 
 

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА 

Члан 10. 

Клуб у остваривању својих циљева и задатака и обављању спортских активности и 
делатности самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује 
програме развоја, учествује на спортским такмичењима, организује спортска такмичења 
и остварује друге циљеве и задатке, у складу са општим актима надлежног гимнастичког 
савеза чији је Клуб члан. 
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Члан 11. 

Клуб остварује  своје циљеве и обавља задатке који су од значаја за његове чланове у 
складу са законом и спортским правилима, а нарочито : 

- обезбеђује услове за бављење гимнастичким спортом члановима Клуба; 

- учествује на домаћим и међународним такмичењима и манифестацијама; 

- заступа спортске интересе чланова Клуба; 

- обезбеђује стручну помоћ члановима Клуба у циљу унапређења њиховог рада; 

- учествује у раду Савеза и другим асоцијацима чији је Клуб члан; 

- учествује у  активностима са циљем популаризације и омасовљења гимнастичког 
спорта; 

- брине о заштити здравља и правилном телесном и духовном обликовању спортиста; 

- подстиче јачање спортског морала и спортског духа код својих чланова; 

- предузима мере за спречавање негативних појава и јачање васпитне улоге спорта; 

- обавља друге активности у циљу развоја гимнастичког спорта и унапређењу рада 
Клуба. 

 

III ЧЛАНОВИ КЛУБА 

Члан 12. 

Чланство у Клубу је добровољно. 

Чланови Клуба су спортисти, спортски стручњаци, стручњаци у спорту и друга лица која 
прихватају статутарне циљеве и извршавају или помажу извршавање задатака који из 
тих циљева проистичу. 

Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене законом, овим Статутом, општим актима 
Клуба и другим спортским правилима и прописима. 
 
КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНОВА 

Члан 13. 

Чланови Клуба могу бити:  редовни , чланови-спортисти , привремени и почасни. 

Члан 14. 

Редовни чланови су пунолетна лица која учествују у раду клуба, доприносе његовом 
развоју, прихватају циљеве и извршавају задатаке у складу са Статутом и другим општим 
актима Клуба. 

Редовни чланови имају право одлучивања на Скупштини Клуба и могу бити бирани у 
органе Клуба. 

Члан 15. 

Чланови-спортисти су активни такмичари Клуба регистровани у надлежном 
гимнастичком савезу. 

Чланови-спортисти имају право да преко својих представника учествују у раду и 
одлучивању у органима Клуба. Чланови-спортисти бирају свог представника у 
Скупштини Клуба на седници коју самостално организују пре одржавања Скупштине. 
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Члан 16. 

Привремени чланови су спортисти различитих узраста који се рекреативно баве спортoм 
и нису регистровани као такмичари Клуба, спонзори, донатори, пријатељи Клуба, итд. 
Привремени чланови имају право да учествују у раду Скупштине Клуба без права 
одлучивања. 

Члан 17. 

Почасни чланови су појединци који су својим радом или средствима допринели развоју 
Клуба. 

Почасне чланове бира Скупштина на предлог Председника или Управног Одбора Клуба. 

Почасни чланови имају право да учествују у раду Скупштине Клуба без права 
одлучивања. 
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

Члан 18. 

Права, обавезе и одговорности чланова Клуба уређују се Законом о спорту, спортским 
правилима надлежног гимнастичког савеза, овим Статутом и општим актима Клуба. 

Члан 19. 

Права и обавезе чланова Клуба су да: 

- бирају или буду бирани у органе и облике организовања и рада у Клубу у складу са 
Статутом; 

- непосредно или преко својих представника у органима и телима Клуба, покрећу и 
разматрају сва питања из делокруга рада Клуба и остварују увид у рад Клуба и 
његових органа; 

- испуњавају обавезе утврђене Статутом и општим актима Клуба и одлуке органа 
Клуба; 

- својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба; 

- уредно плаћају Клубу месечну чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад 
Клуба; 

- користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје 
делатности; 

- дају Клубу информације и податке које се од њих траже ради обављања законом и 
Статутом предвиђених послова и задатака; 

- у међусобним односима сарађују, негују и поштују спортски морал и спорстки дух; 

- чувају спортски и друштвени углед Клуба и његових чланова; 

- чувају и одговарају за имовину Клуба; 

- прихвате и придржавају се одредаба закона о спречавању допинга у спорту. 
 
ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО 

Члан 20. 

Неко лице може да буде примљено за члана Клуба ако: попуни и потпише приступницу 
са изјавом да прихвата Статут и општа акта Клуба, уплати месечну чланарину и има 
способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба. 
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Члан 21. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Председник Клуба. 

Одлуком о пријему члана у Клуб сматра се када је приступница оверена печатом и 
потписом Председника Клуба. 

Захтев за пријем у чланство може се одбити у случају да подносилац захтева не 
испуњава услове прописане овим Статутом или ако постоје оправдани разлози за 
одбијање пријема. 
 

ЧЛАНСТВО МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА 

Члан 22. 

Члан Клуба може бити малолетно лице. 

Малолетно лице млађе од 14 година ступа у чланство Клуба на основу писане изјаве о 
сагласности родитеља, односно старатеља. 

Сматра се да је писана изјава о сагласности родитеља или старатеља дата када родитељ 
или старатељ потпише и достави попуњен образац приступнице Клуба. 

На права, обавезе и одговорности малолетних лица сходно се примењују одредбе 
Закона о облигационим односима. 
 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

Члан 23. 

Чланство у Клубу може престати одлуком Управног Одбора о искључењу, када члан 
престане да испуњава обавезе из закона и Статута, ако нарушава углед Клуба и његових 
чланова, или сам донесе одлуку да иступи из Клуба. 

Одлуку о престанку чланства доноси Управни Одбор Клуба. 

Члан 24. 

Управни Одбор је дужан да у року до 30 (тридесет) дана од дана пријема предлога за 
искључење подносиоцу достави своју одлуку. 

На одлуку Управног Одбора, члан Клуба може поднети жалбу Скупштини Клуба. 

До доношења скупштинске одлуке, сва права члана Клуба су суспендована. 

Члан 25. 

Престанком својства члана Клуба гасе се сва права члана и функције у органима и 
телима Клуба. 

Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка 
својства члана. 

Члан који је иступио из Клуба или изгубио својство члана Клуба, нема право на повраћај 
новчаних средстава које је унео у Клуб као члан, по било ком основу. 
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ЧЛАНАРИНА 

Члан 26. 

Висину месечне чланарине одређује Управни Одбор Клуба у складу са законом.  

Председник Клуба може својом одлуком умањити висину чланарине за поједине 
чланове Клуба, или их потпуно ослободити плаћања чланарине, имајући у виду 
материјално стање члана Клуба, допринос угледу и развоју Клуба, као и друге сличне 
разлоге. 
 
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА 

Члан 27. 

Члан Клуба који крши Статут и друге опште акте Клуба, не испуњава обавезе и задатке 
који су му поверени, ремети дисциплину и рад, не поштује друге чланове, учини штету 
или на било који други начин нарушава углед Клуба, подлеже дисциплинским мерама у 
складу са Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности, који доноси 
Управни Одбор Клуба. 

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

Члан Клуба не може бити дисциплински кажњен за коришћење својих права у складу са 
законом, спортским правилима и општим актима Клуба. 
 

IV ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ  

Члан 28. 

Чланови Клуба могу своје активности обављати волонтерски, аматерски, путем уговора 
о ангажовању или уговора о раду. 

Административне, финансијске и друге послове у клубу обављају чланови Клуба који су 
оспособљени за одговарајући посао или стручњаци који се ангажују за одређене 
послове. 
 
СТАТУС СПОРТИСТА 

Члан 29. 

Сви активни спортисти чланови Клуба обављају спортске активности као спортисти 
аматери или као професионални спортисти. 

Клуб своје спортисте-такмичаре региструје код надлежног гранског спортског савеза. 

Права, обавезе и одговорности регистрованих такмичара Клуба, уређују се законом, 
правилима надлежног гимнастичког савеза и општим актима Клуба. 

Члан 30. 

Клуб може закључити Уговор са спортистом чланом Клуба у складу са законом и 
правилима надлежног гимнастичког савеза. 

Уговор између спортисте и Клуба се закључује или раскида у надлежном гимнастичком 
савезу. 



V-7 

 

Члан 31. 

Сви активни спортисти Клуба имају обавезу да најмање једанпут годишње обаве 
лекарски преглед ради утврђивања здравствене способности у складу са законом и 
правилима надлежног гимнастичког савеза. 
Клуб закључује Уговор о осигурању својих врхунских спортиста од последица несрећног 
случаја за време обављања спортске активности у складу са законом. 
 

СТРУЧНИ РАД 

Члан 32. 

Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са 
законом, правилима Клуба и надлежног гимнастичког савеза. 
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту чланови Клуба обављају стручни рад без 
накнаде или са накнадом. Са спортским стручњаком и стручњаком у спорту који обавља 
стручни рад са надокнадом склапа се Уговор о стручном ангажовању или Уговор о раду. 
Уговоре између спортских стручњака и стручњака у спорту и Клуба склапа Председник 
Клуба. 

Члан 33. 

Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају  у 
Клубу. 
Управни Одбор уређује форму и начин израде стручних планова, евиденције 
реализације стручног рада и утврђује планове њиховог образовања, оспособљавања и 
усавршавања. 
Спортски стручњаци имају право и обавезу да се образују, оспособљавају и усавршавају 
у складу са законом и у складу са правилима надлежног гимнастичког савеза и Клуба. 

Члан 34. 

Стручњаци у спорту обављају стручне, административне и остале послове у Клубу и 
помажу органима Клуба у вршењу послова из њихове надлежности. 
Стручњаци у спорту, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу 
накнаду, односно зараду и друга примања. 

 

V ОРГАНИ , УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ 

Члан 35. 

Клубом управљају његови редовни чланови и чланови-спортисти преко својих 
представника у органима Клуба и облицима организовања у Клубу. 

Органи Клуба су: 

- Скуптшина 

- Управни Одбор 

- Надзорни Одбор 

- Председник 
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Члан 36. 

На функцију члана органа Клуба могу бити бирана само пунолетна лица која имају 
потпуну пословну способност. 
Малолетна лица, као и лица која су правоснажно осуђена за кривична дела или за дела 
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити функције у 
органима Клуба. 

Члан 37. 

На седницама органа Клуба обавезно се води записник који се чува у архиви Клуба и 
садржи: датум одржавања седнице, број присутних и одсутних, дневни ред, одлуке и 
потпис записничара. 

Одлуке органа Клуба се уносе у књигу одлука. 
 

СКУПШТИНА 

Члан 38. 

Скупштина је највиши орган Клуба. 
Скупштину Клуба чине сви редовни чланови Клуба и један представник чланова-
спортиста. Скупштини могу да присуствују и привремени и почасни чланови Клуба без 
права одлучивања. 
Седница Скупштине може бити: 

- Редовна (одржава се једном годишње) 
- Изборна (одржава се сваке шесте године) 
- Ванредна (одржава се по потреби или по позахтеву) 

Члан 39. 

Чланови Скупштине имају дужност да се на седницама Скупштине придржавају закона, 
Статута и других општих аката Клуба. 

Начин рада на седницама Скупштине ближе се уређује Пословником о раду Скупштине 
Клуба, који доноси Скупштина Клуба. 

Члан 40. 

Скупштина Клуба: 

- усваја Статут Клуба, његове измене и допуне; 

- усваја Пословник о раду Скупштине и друга аката из своје надлежности; 

- разматра и усваја годишњи финансијски извештај и завршни рачун Клуба; 

- разматра и одлучује о усвајању годишњих извештаја о раду Клуба и његових 
органа; 

- бира и разрешава председника Клуба и чланове Управног и Надзорног Одбора;  

- доноси Одлуку о лицима овлашћених за заступање и представљање Клуба; 

- одлучује о удруживању Клуба у спортске савезе и спортска друштва; 

- доноси Одлуку о о статусним променама или престанку рада Клуба; 

- доноси коначну Одлуку у жалбеном поступку против одлука других органа Клуба; 

- доноси и друге одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом. 
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За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. 
Одлуком о образовању комисије утврђује се њен мандат, делокруг рада и састав. 

Скупштина може, у случају потребе и када то није у супротности са Законом о спорту и 
општим актима Савеза и Клуба, поверити обављање појединих послова из своје 
надлежности Управном Одбору Клуба. 

Члан 41. 

Скупштина ради на седницама.  

Скупштину сазива Председник Клуба, по потреби, а обавезно једном годишње. 

Позиви за седницу Скупштине морају бити упућени најмање 7 дана пре дана одржавања 
Скупштине, а само у посебним случајевима тај рок може бити краћи. 

 

Члан 42. 

Радом Скупштине руководи Председник Клуба.  

О току рада седнице Скупштине води се записник, који потписују Председник 
записничар и оверач записника. 

Записник треба да садржи: број присутних од укупног броја чланова Скупштине, 
резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. 

Члан 43. 

Скупштина може да заседа и доноси одлуке ако седници присуствује више од половине 
чланова Клуба са правом гласа на Скупштини. 

Скупштина доноси одлуке већином гласова од присутног броја чланова Скупштине. 
Одлуку о доношењу новог Статута, или изменама и допунама важећег Статута, о 
статусним променама, као и престанку рада Клуба, Скупштина доноси двотрећинском 
већином од укупног броја чланова Скупштине. 

Члан 44. 

Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног Одбора, Надзорног Одбора или 1/3 
чланова Скупштине Клуба уз образложење и предлог дневног реда. 
Уколико Председник Клуба не сазове Скупштину по захтеву из претходног става овог 
члана, Скупштину сазива подносилац захтева, Управни Одбор, Надзорни Одбор или 1/3 
чланова Клуба са правом гласа на Скупштини. 
 

УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 45. 

Управни Одбор је орган управљања Клубом. 

Управни Одбор броји 3 (три) члана. 

Председник Клуба је Председник Скупштине и Председник Управног Одбора. 

Чланове Управног Одбора бира и разрешава Скупштина Клуба. 

Мандат чланова Управног Одбора траје 6 (шест) година и могу бити поново бирани на 
исту функцију. 
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Члан 46. 

Управни Одбор: 

- спроводи одлуке Скупштине Клуба; 

- стара се о примени Статута и општих аката Клуба; 

- утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина; 

- доноси друга општа акта која нису у надлежности Скупштине; 

- утврђује предлог програма рада и финансијског плана и стара се о њиховој 
реализацији; 

- утврђује унутрашњу организацију Клуба и програм спортске сарадње; 

- бира представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан; 

- бира чланове стручних и радних тела које оснива и утврђује делокруг њиховог 
рада; 

- утврђује висину и рокове плаћања чланарине и осталих давања чланова Клуба; 

- именује ревизора и склапа уговор о вођењу књиговодства; 

- именује Спортског директора клуба или Председника Стручног одбора; 

- одлучује о условима и начину ангажовања стручњака у спорту и спортских 
стручњака у Клубу, као и о висини надокнаде за њихов стручни рад; 

- утврђује план стручног рада у Клубу и план стручног оспособљавања тренера; 

- одлучује о висини осигуране суме за своје врхунске спортисте који морају бити 
осигурани у складу са законом; 

- одлучује са којим ће спортистима и спортским стручњацима и стручњацима у 
спорту Клуб закључити уговор и утврђује све битне елементе тог уговора; 

- одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека рока са спортистом, односно 
издавање исписнице спортисти,  и  висини накнаде (обештећења); 

- утврђује врсту и критеријуме за доделу награда и признања и доноси одлуку о 
њиховој додели истакнутим члановима Клуба и заслужним појединцима; 

- по потреби доноси одлуку о формирању Дисциплинске комисије; 

- изриче дисциплинске мере члановима Клуба у првом степену; 

- одлучује о организовању спортских приредби и манифестација; 

- стара се о медијској презентацији Клуба; 

- одлучује о оснивању привредних друштава, установа, агенција и других облика 
организовања од значаја за Клуб, односно о њиховом гашењу; 

- доноси Пословник о раду Управног Одбора; 

- врши друге послове из делатности Клуба који су му Статутом и другим општим 
актима Клуба стављени у надлежност. 

Члан 47. 

Седнице Управног Одбора сазива Председник Клуба по потреби. 

Управни Одбор доноси одлуке већином од укупног броја чланова Управног Одбора. 

Управни Одбор може да одлучује и изјашњавањем чланова ван седнице путем 
комуникације телефоном или електронском поштом или другим видом комуникације. 

Рад Управног Одбора ближе се уређује Пословником о раду Управног Одбора. 
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Члан 48. 

У случају да члан Управног Одбора поднесе оставку, Председник Клуба има право да 
изврши допуну и именује највише једног члана до прве седнице Скупштине на којој се 
врши избор новог члана на мандат колико траје и мандат раније изабраних чланова. 

Члан 49. 

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни Одбора може образовати 
комисије, савете и радна тела или именовати саветнике и ангажовати стручна лица за 
одређене области рада. Одлуком о образовању комисије, савета или радног тела, 
односно именовању лица  утврђује се њихов делокруг рада, односно састав. 
 
НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 50. 

Надзорни Одбор Клуба је надзорни орган Клуба који врши контролу спровођења Статута 
и других општих аката Клуба, контролу материјално-финасијског пословања Клуба и 
његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа управљања Клуба. 
Надзорни Одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга 
најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду и завршног рачуна 
Клуба.  
Надзорни Одбор је обавезан да на захтев Председника или Управног Одбора, достави 
извештај или мишљење о појединим  питањима из своје надлежности. 

Члан 51. 

Надзорни Одбор Клуба броји три члана. 
Председника и чланове Надзорног Одбора бира и разрешава Скупштина Клуба. 
Мандат чланова Надзорног Одбора траје 6 (шест) година и могу бити поново бирани на 
исту функцију. 

Члан 52. 

Надзорни Одбор доноси одлуке већином од укупног броја чланова Надзорног Одбора. 

Рад Надзорног Одбора уређује се Пословником о раду, који усваја Надзорни Одбор. 

Члан 53. 

Управни Одбор Клуба може именовати ревизора са надзорним овлашћењима у складу 
са прописима о рачуноводству и ревизији са којим склапа уговор о књиговодству. 

Ревизор је за свој рад одговоран Управном Одбору Клуба. 

 
ПРЕДСЕДНИК КЛУБА 

Члан 54. 

Председник  је орган руковођења Клубом. 
Председник Клуба је Председник Скупштине и Председник Управног Одбора. 
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба. 
Мандат Председникa Клуба траје 6 (шест) година и може бити поново биран на исту 
функцију. 
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Члан 55. 

Председник Клуба: 

- одговоран је за законитост рада Клуба; 

- спроводи одлуке Скупштине, Управног и Надзорног Одбора; 

- спроводи Статутом прописане циљеве и задатке Клуба; 

- руководи радом и усклађује активности органа и пословањаКлуба; 

- представља и заступа Клуб и налогодавац за извршење финансијског плана 
Клуба; 

- одговоран је за састављање и подношење фининасијских извештаја; 

- одговоран је за уредно вођење пословних књига и прописаних евиденција; 

- утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни Одбор Клуба; 

- организује усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним 
органима и другим органима  и организацијама ; 

- потписује уговоре са спортистима, спортским стручњацима и стручњацима у 
спорту и запосленима у Клубу; 

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

- одлучује о стицању и престанку својства члана у Клубу у првом степену; 

- одобрава службена путовања; 

- именује Подпредседника Клуба из реда чланова Управног Одбора; 

- обавља и друге послове из делокруга рада Клуба који су му Статутом стављени у 
надлежност или који нису у надлежности Скупштине или Управног Одбора. 

Члан 56. 

Председник Клуба, у односу на запослена и радно ангажована лица у Клубу, има 
положај, односно овлашћења која има директор правног лица, у складу са законом 
којим се уређују радни односи. 

За вршење одређених послова из своје надлежности Председник Клуба може 
привремено пренети и овластити друго лице члана Клуба, са утврђеним границама 
овлашћења. 
 
ВАНРЕДНО ПРОДУЖЕЊЕ МАНДАТА 

Члан 57. 

У случају да је истекао мандат заступнику и члановима органа Клуба, а нису изабрани 
нови, Скупштина може донети одлуку о продужењу мандата раније изабраном 
заступнику и члановима органа Клуба у складу са законом, до одржавања Изборне 
Скупштине и преузимања дужности новоизабраних органа. 

Мандати заступнику и члановима органа Клуба могу се продужити највише једанпут и то 
на период  до годину дана од дана истека њиховог мандата. 
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ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ 

Члан 58. 

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 
Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. 

За штету из првог става oвог члана не одговарају чланови који су били против доношења 
штетне одлуке или су се уздржали од гласања. 

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине или Управног 
Одбора Клуба. 
 

СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Члан 59. 

Чланови органа Клуба не смеју користити Клуб за личне потребе и богаћење, већ су 
дужни да поступају савесно и одговорно према Клубу, у складу са законом и општим 
актима Клуба. 

Члан 60. 

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције даје Клубу право на накнаду штете и 
право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за 
рачун Клуба. 

Члан 61. 

Члан органа Клуба нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о 
покретању или одустајању од спора против њега, одобравању послова између њега и 
Клуба у случају постојања личног интереса при одлучивању, као и његовој одговорности 
или разрешењу. 

Члан 62. 

У случају постојања сукоба интереса између Председника и Клуба, председник 
Надзорног Одбора заступа и штити интересе Клуба и потписује уговоре са 
Председником. 
 

СПОРТСКИ ДИРЕКТОР КЛУБА 

Члан 63. 

Клуб може имати спортског директора Клуба, кога бира Управни Одбор. 

О условима и начину ангажовања Спортског директора Клуба одлучује Управни Одбор.  

Спортски директор за свој рад одговара Управном Одбору Клуба. 

Члан 64. 

Спортски директор обавља следеће послове и задатке: 

- руководи радом стручних тела и организује стручни рад у Клубу; 

- израђује план и програм стручног рада у Клубу и одговоран је за њихову 
реализацију; 
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- предлаже Управном Одбору ангажовање спортских стручњака и стручњака у 
спорту;  

- пружа стручну помоћ тренерима Клуба, прати и вреднује њихов рад; 

- учествује у реализацији стручне сарадње Клуба са другим спортским 
организцијама, друштвима и савезима и стара се о медијској презентацији Клуба; 

- предлаже Управном Одбору спортисте са којима ће Клуб закључити уговор; 

- на захтев Управног Одбора подноси извештај о свом раду, а најмање једанпут 
годишње на Скупштини Клуба, приликом усвајања извештаја о раду и завршног 
рачуна Клуба; 

- врши друге послове из делокруга стручног рада Клуба који су му Статутом или по 
одобрењу Председника и Управног Одбора Клуба стављени у надлежност. 

 

VI АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

Члан 65. 

Сви органи и чланови Клуба су обавезни да се придржавају одредби Закона о 
спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила надлежног националног и 
међународног спортског савеза. 

За кршење анти-допинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, 
у складу са законом и спортским правилима надлежног гимнастичког савеза. 
 

VII ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ 

Члан 66. 

За вршење одређених послова у Клубу, Управни Одбор може својом одлуком 
образовати комисије, одборе, радна тела и друге облике организовања преко којих се 
одвија делатност. 

Одлуком о образовању комисија, одбора, радних тела или других облика организовања 
утврђује се њихов делокруг рада, састав, овлашћења и одговорности. 
 
СТРУЧНА СЛУЖБА 

Члан 67. 

Пословима Стручне службе руководи Председник Клуба. 

Стручне, административне и помоћне послове Клуб обавља самостално или Уговором 
преноси другој стручној институцији и организацији, односно појединцима. 

За обављање послова из области спортске струке Клубу може ангажовати спортског 
директора, а за административно-техничке послове техничког секретара Клуба. 

Члан 68. 

Стручна служба Клуба обавља нарочито: послове на спровођењу одлука, закључака и 
других аката органа Клуба; припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих 
и других аката Клуба; организује активности и извршава послове из делатности Клуба и 
обавља друге послове које јој наложи Скупштина, Управни Одбор и Председник Клуба. 
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VIII ИМОВИНА, ПРИХОДИ И СРЕДСТВА ЗА РАД КЛУБА 

Члан 69. 

За своје обавезе Клуб одговара целокупном својом имовином. 
Имовина Клуба не може се делити члановима, осим у случајевима давања пригодних 
награда члановима Клуба, накнаде трошкова насталих остваривањем статутарних и 
програмских циљева Клуба, испуњавања обавеза према члановима уговорених у складу 
са законом и Статутом или исплате зарада и осталих обавеза према запосленима. 

 

Члан 70. 

Клуб  може стицати средства и остваривати приходе од: 

- чланарине и прилога чланова; 

- донација, поклона, наслеђа и легата; 

- накнада за делатности и услуге када је то законом дозвољено;  

- прихода предузећа чије је Клуб оснивач;  

- комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности;  

- субвенција за остваривање програма од значаја за развој спорта; 

- накнада и награда за постигнуте резултате, од гранских и територијалних савеза;  

- из других извора у складу са законом. 

Члан 71. 

Клуб може основати привредно друштво или друго правно лице, у земљи и 
иностранству, самостално или са другим правним или физичким лицима, ради 
постизања циљева и задатака предвиђених овим Статутом или обезбеђивања средстава 
за постизање истих, у складу са законом.  
Клуб као оснивач користи целокупну остварену нето добит или део добити у висини свог 
удела, тог основаног правног лица за остваривање својих спортских циљева утврђених 
Статутом. 
 

IX ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА 

Члан 72. 

Рад Клуба је јаван, у складу са законом и овим Статутом. 

Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа Клуба, објављивањем 
одлука органа Клуба и информисањем јавности и чланова о активностима Клуба. 

Клуб може имати Интернет презентацију на којој се објављују актуелне информације. 

Члан 73. 

Информације за јавност и ставове Клуба могу да износе и заступају само Председник 
Клуба или овлашћена лица Клуба. 

Представник Клуба који даје податке и информације у вези са радом Клуба одговоран је 
за њихову тачност. 
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X ОПШТИ АКТИ КЛУБА 

Члан 74. 

Општи акти Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи 
начин регулишу и утврђују одређена питања. 

Статут и други општи акти Клуба примењују се на сва лица која су, непосредно или 
посредно, обухваћена надлежностима Клуба. 

Члан 75. 

Одлуке као појединачни акти органа, односно заступника Клуба морају бити у складу са 
законом, општим актима Клуба и статутима надлежних гимнастичких савеза у које је 
Клуб удружен. 
 
ПОСТУПАК УСВАЈАЊА СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА 

Члан 76. 

Иницијативу за доношење, измену или допуну општег акта Клуба, може покренути сваки 
члан или орган Клуба, коју разматра Управни Одбор у року до 30 дана од дана 
подношења. 
Уколико прихвати иницијативу, Управни Одбор утврђује предлог Статута и организује 
јавну расправу која траје до 15 дана. Након јавне расправе, Управни Одбор утврђује 
коначан предлог статута који доставља Скупштини Клуба на усвајање. 
Уколико Управни Одбор одбаци иницијативу за измену Статута, подносилац има право 
да свој предлог поднесе на седници Скупштине. 

Члан 77. 

Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако одлуком о 
њиховом доношењу није одређен други рок ступања на снагу. 
 

XI СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

Члан 78. 

Статусне промене Клуба се врше у складу са законом. 
Статусним променама Клуба сматрају се: припајање, спајање, подела и одвајање. 
Одлуку о статусној промени доноси Скупштина двотрећинском већином од укупног 
броја чланова. 
О статусној промени Клуба обавештава се регистарски орган у складу за законом. 
 

XII ЕВИДЕНЦИЈЕ  И ПЛАНОВИ 

Члан 79. 

Клуб прикупља и води одговарајуће евиденције из свог делокруга рада у складу са 
Законом о спорту. 
Клуб се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове 
спорта. 
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Члан 80. 

Председник Клуба се стара о благовременом достављању података надлежним 
државним органима, гранским спортским савезима, као и свих промена које се уписују у 
Регистар спортских удружења. 

Члан 81. 

У Клубу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада, у складу са законом 
и одлукама Управног Одбора Клуба. 

Управни Одбор уређује форму и начин израде стручних планова и евиденције 
реализације стручног рада. 

 
 

XIII  РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 82. 

Спорови између чланова Клуба или између чланова и органа Клуба решаваће се 
договором и мирним путем у оквиру Клуба. 

Спорови који не могу бити решени договором и мирним путем у оквиру Клуба, 
решаваће се пред арбитражом надлежног гимнастичког савеза и у складу са Законом о 
спорту. 

Члан 83. 

За спорове који спадају у искључиву судску надлежност решавање спорова договором 
или пред арбитражом није могуће. 
 
 

XIV ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА 

Члан 84. 

Клуб престаје са радом: 

1. одлуком Скупштине Клуба  о престанку рада Клуба, 

2. одлуком Скупштине Клуба о статусној промени која води престанку рада Клуба, 

3. из осталих разлога предвиђених законом. 

О престанку рада Клуба из тачке 1. и 2. овог члана одлучује Скупштина Клуба 
двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине Клуба. 

О престанку рада Клуба обавештава се регистарски орган, ради брисања из евиденције 
регистра у складу за Законом о спорту. 

У случају престанка рада Клуба затечена имовина Клуба припашће Гимнастичком савезу 
Србије. 
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XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 85. 

Општа акта и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року до 60 дана од 
дана ступања на снагу Статута. 

У случају да надлежни државни орган за регистрацију захтева измену одређених 
одредби Статута из формалних разлога, Управни Одбор се овлашћује да том захтеву 
удовољи без сазивања Скупштине клуба. 

Управни Одбор се овлашћује да Статут очисти од стилских грешака и несагласности. 

Члан 86. 

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 87. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је усвојила Скупштина 
Клуба на седници одржаној 04.02.2012. године. 

Члан 88. 

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

              
Београд , 21.01.2017.       Председник Клуба 

              
                  
          ----------------------------------- 

     Жарко Томин 
 


	I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
	II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА 
	III ЧЛАНОВИ КЛУБА 
	ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 
	ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО 
	ЧЛАНСТВО МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА 
	ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 
	ЧЛАНАРИНА 

	ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА 

	IV ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ  
	СТАТУС СПОРТИСТА 
	СТРУЧНИ РАД 

	V ОРГАНИ , УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ 
	СКУПШТИНА 
	УПРАВНИ ОДБОР 
	НАДЗОРНИ ОДБОР 
	ПРЕДСЕДНИК КЛУБА 
	ВАНРЕДНО ПРОДУЖЕЊЕ МАНДАТА 
	ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ 
	СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
	СПОРТСКИ ДИРЕКТОР КЛУБА 

	VI АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 
	VII ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ 
	СТРУЧНА СЛУЖБА 

	VIII ИМОВИНА, ПРИХОДИ И СРЕДСТВА ЗА РАД КЛУБА 
	IX ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА 
	X ОПШТИ АКТИ КЛУБА 
	ПОСТУПАК УСВАЈАЊА СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА 

	XI СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 
	XII ЕВИДЕНЦИЈЕ  И ПЛАНОВИ 
	XIII  РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
	XIV ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА 
	XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

