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 На основу члана 40., члана 55., став 3., тачка 1) и члана 181., став 1., Закона о 

спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016: у даљем тексту Закон) и члана 34. Статута 

Кошаркашког клуба "Новосадска ЖКА" од 28.09.2013. године, на седници Скупштине 

Кошаркашког клуба "Новосадска ЖКА" одржаној 07.02.2017. године усвојен је  

СТАТУТ  

КОШАРКАШКОГ КЛУБА "НОВОСАДСКА ЖКА" 

Поједини појмови и скраћенице употребљени у овом Статуту имају следеће значење: 

ОКС: Олимпијски комитет Србије;  

ССС: Спортски савез Србије;  

КСС: Кошаркашки савез Србије, надлежни национални грански спортски савез и највиша 

институција у области кошарке у Републици Србији за мушкарце и жене који је 

организован у складу са Законом о спорту Републике Србије и правилима Међународне 

кошаркашке федерације (ФИБА)   

Клуб: Кошаркашки клуб "Новосадска ЖКА" 

Спортска грана: Кошарка, обухвата следеће спортске дисциплине: олимпијска 

дисциплина: кошарка (жене), неолимпијска  дисциплина: 3x3 (жене) 

Чланови Клуба: Оснивачи, спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да 

извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Клуба; 

Спортиста: Лицe коje сe бави спортским активностима; 

Спортиста аматeр: Спортиста комe зарада ниje циљ бављeња спортским активностима и 

тим активностима сe нe бави у виду занимања; 

Професионални спортиста: Спортиста који се бави спортском активношћу као јединим 

или основним занимањем и други спортиста који има статус професионалног спортисте у 

складу са спортским правилима надлежног међународног спортског савеза; 

Спортиста такмичар: Спортиста аматер и професионални спортиста који учествује на 

спортском такмичењу, као члан Клуба или самостално, у складу са Законом и спортским 

правилима; 

Врхунски спортиста: Спортиста који је на основу остварених врхунских спортских 

резултата на спортским такмичењима и другим начинима њиховог постизања у складу са 

спортским правилима надлежног међународног спортског савеза рангиран, у складу са 

Националном категоризацијом спортиста, у категорију врхунских спортиста; 

Закон: Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016) 
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Кошаркашки клуб "Новосадска ЖКА" (у даљем тексту: Клуб) је добровољна, 

невладина, неполитична и недобитна спортска организација, основана, као спортско 

удружење, ради организованог бављења граном спорта: кошарка. 

 Клуб обавља спортске активности и делатности као спортско удружење, у складу са 

законом, спортским правилима, потврђeним конвeнциjама у области спорта и принципима 

утврђeним у докумeнтима мeђународних организациjа чиjа je чланица Рeпублика Србиjа. 

 Спортска правила нeпосрeдно сe примeњуjу на сва лица коjа су, нeпосрeдно или 

посрeдно, обухваћeна надлeжностима надлeжног националног гранског спортског савeза, 

односно Кошаркашког савеза Србије. 

 Надлeжни национални грански спортски савeз, (КСС) усаглашава своjа спортска 

правила са спортским правилима надлeжног мeђународног спортског савeза, а у случаjу да 

нису усаглашeна или да надлeжни национални грански спортски савeз ниje донeо 

одговараjућа спортска правила, нeпосрeдно сe примeњуjу спортска правила надлeжног 

мeђународног спортског савeза, осим ако нису у складу са Законом. 

      Клуб учествује у спортским такмичењима које организује КСС, односно друга 

организација у области спорта у складу са спортским правилима КСС и Законом. 

 Термини којима су у овом Статуту означени положаји, професије, односно 

занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 

женски род лица на која се односе. 

Члан 2. 

 Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу 

организацију рада, доноси и реализује програме развоја кошаркашког спорта, организује 

такмичења за које је надлежан и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима 

Клуба и КСС. 

 Организација и рад Клуба уређује се Статутом Клуба, у складу са Законом и 

спортским правилима КСС. 

Члан 3. 

 Овим Статутом се уређује следеће:  

1) назив и седиште Клуба;  

2) облик и садржај печата;  

3) заступање Клуба;  

4) остваривање јавности рада;  
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5) циљеви, садржај активности и одређење спортске гране и спортске дисциплине, 

односно области спорта у којој се остварују спортски циљеви;  

6) услови и начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање висине чланарине, 

права, обавезе и одговорност чланова, посебно малолетних лица;  

7) органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање мандата и начин 

одлучивања;  

8) поступак усвајања, односно измена и допуна статута и других општих аката Клуба;  

9) поступак усвајања финансијских и других извештаја;  

10) начин стицања средстава за остваривање спортских циљева и располагања 

средствима;  

11) начин одлучивања о статусним променама;  

12) поступање са имовином Клуба у случају престанка Клуба;  

13) привредна и друге делатности које Клуб непосредно обавља;  

14) друга питања од значаја за Клуб, као и друга питања утврђена Законом. 

Члан 4. 

 Клуб је спортско удружење, односно правно лице са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним законом и овим Статутом. 

Назив, седиште и дан Клуба 

Члан 5. 

Назив Клуба гласи: Кошаркашки клуб ''НОВОСАДСКА ЖКА''. 

Скраћени назив Клуба је: "НОВОСАДСКА ЖКА''. 

Седиште Клуба је: Нови Сад, Зорана Петровића број 16. 

Клуб је основан 01.06.2010. године у Новом Саду и тај дан се слави као дан Клуба. 

Печат и обележја Клуба 

Члан 6. 

Клуб има печат округлог облика на којем су исписани назив и седиште Клуба са 

женском силуетом која држи кошаркашку лопту. 

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Клуба и 

остављен простор за број и датум. 

Боја Клуба је роза-бела, а амблем Клуба утврђује Управни одбор. 
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Чланство у другим удружењима и савезима 

Члан 7. 

 Ради остваривања заједничких циљева у области кошаркашког спорта, Клуб се 

учлањује у савезе, односно организације у области спорта у складу са овим Статутом. 

 Клуб се може одлуком Скупштине Клуба учланити у одговарајуће савезе у области 

спорта. 

Заступање и представљање 

Члан 8. 

 Клуб представља и заступа Председник Клуба у земљи и иностранству без 

ограничења. 

 Одлуком Скупштине Клуба, може се одредити и друго лице с правима и обавезама у 

заступању Клуба, у границама датих овлашћења. 

Јавност рада 

Члан 9. 

 Рад Клуба је јаван. 

 Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова 

у Клубу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног 

информисања и другим средствима обавештавања. 

 Органи и тела Клуба могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, 

када се разматрају документа или подаци поверљиве природе. 

Члан 10. 

 Клуб може имати своје гласило, чији сарджај и назив утврђује Управни одбор 

Клуба. 

 Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и 

предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Клубу, као и 

актуелним дешавањима у Клубу, путем средстава јавног информисања или издавањем 

посебних информација и билтена. 

 Клуб има своју интернет презентацију. 

Члан 11. 

 Председник Клуба и спортски директор дају податке и информације у вези са радом 

Клуба и одговорни су за њихову тачност. 
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 Ставове Клуба, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само 

овлашћени функцонери Клуба. 

Забрана дискриминације 

Члан 12. 

  У Клубу је забрањена свака непосредна и посредна дискриминација укључуjући и 

говор мржњe, по било ком основу, лица чланова Клуба, на отворeн или прикривeн начин, а 

коjа сe заснива на нeком стварном или прeтпостављeном личном своjству лица, статусу, 

опредељењу или уверењу у складу са Законом.  

  Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује или ствара дискриминација лица у 

надлежности Клуба – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација 

– ништава су.  

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

  Сва лица у оквиру Клуба су дужна да се супростављају свакој врсти злоупотреба, 

злостављања, дискриминације и насиља према деци. 

  Сваки члан Клуба има право на накнаду штете коју претрпи актима 

дискриминације, у складу са законом. 

ЦИЉЕВИ И И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА 

Члан 13. 

 Клуб обавља циљеве који су од значаја за развој кошаркашког спорта и од користи 

за његове чланове, нарочито: 

1) својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији кошаркашког 

спорта и омасовљењу бављења кошарком у свим узрасним категоријама 

становништва Србије, равноправног значаја женама и особама са инвалидитетом у 

кошаркашком спорту; 

2) промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, 

толеранције и одговорности кроз бављење кошарком; 

3) обезбеђеује услове за развој и унапређење врхунских спортских резултата у 

кошаркашком спорту и спортском стваралаштву; 

4) промовише једнакост и забрану дискриминације жена у спорту;  

5) утврђује активности на повећању учешћа деце, младих, жена и особа са 

инвалидитетом у кошаркашком спорту. 

Клуб своје циљеве остварује кроз: 

1) стварање услова за развој кошарке у Републици Србији; 

2) организовање и спровођење кошаркашких спортских манифестација и такмичења у 

складу са општим актима КСС, као и посете истим у земљи и иностранству; 

3) организовање и спровођење спортских тренинга и припрема спортиста, 
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4) подршку изградњи и одржавању спортских објеката; 

5) перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и 

стручњака у спорту који су ангажовани у Клубу; 

6) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне 

спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу кошарке; 

7) ангажовање у КСС и сарадњу са другим организацијама у области спорта у 

Републици Србији; 

8) заступање заједничких интереса својих чланова пред јавним властима и 

остваривање сарадње са јавним властима града и Републике Србије; 

9) издавање сопствених публикација; 

10) остваривање међународне спортске сарадње; 

11) популаризацију кошарке у медијима, образовним институцијама и другим 

организацијама; 

12) предузимање мера за спречавање негативних појава при организовању и 

одржавању кошаркашких такмичења и јачање васпитне улоге спорта; 

13) бригу о заштити здравља спортиста; 

14) подстицање бављења кошарком у свим узрасним категоријама становништва; 

15) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и 

утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима; 

16) предузимање мера које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих 

спортиста и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих спортиста у 

области спорта, 

17) подржавање младих спортиста, промоцију једнакости и забрану дискриминације, 

једнаких шанси, јачање свести о значају младих и њиховој улози у спорту, активно 

учешће младих у спорту,  

18) сарадњу са привредним друштвима, установама и другим правним и физичким 

лицима, од значаја за остваривање циљева Клуба; 

19) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Клуба и остваривању 

положаја утврђеног Законом о спорту, спортским правилима КСС и овим 

Статутом.  

Члан 14. 

 Клуб се у обављању спортских активности и спортских делатности нарочито 

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

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

спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 

 Органи Клуба су дужни 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. 

 Клуб успоставља односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са 

Законом о спорту и спортским правилима КСС. 

Стручни рад у Клубу 
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Члан 15. 

 Стручни рад у Клубу могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће 

спортско звање у складу са Законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту), општим 

актима Клуба и КСС. 

 Стручни рад са децом у Клубу могу обављати само спортски стручњаци који имају 

одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су, 

поред основне стручне оспособљености, и посебно стручно оспособљени за стручни рад 

са децом, у складу са Законом. 

 Спортски стручњаци коjи обављаjу стручно-васпитни рад са дeцом у Клубу, а коjи 

нe испуњаваjу прописанe условe у поглeду стeпeна и врстe образовања, односно стручнe 

оспособљeности, могу и даљe да обављаjу таj рад ако су до дана 16.02.2016. године, 

наjмањe 25 (двадесетпет) година обављали васпитно-образовни рад, од чeга наjмањe 15 

(петнаест) година у раду са дeцом, на основу потврдe надлежног националног гранског 

спортског савеза. 

Члан 16. 

 Стручни послови у Клубу обављају се кроз организовање, рад и ангажовање 

спортских стручњака и стручњака у спорту у раду органа и тела Клуба, односно тела у 

организацијама у области спорта чији је Клуб члан. 

 Спортски стручњаци и стручњаци у спорту, су у обавези да се стручно усавршавају 

у складу са Законом о спорту и општим актима Клуба, као и да планирају и евидентирају 

стручни рад који обављају у Клубу. 

 Управни одбор Клуба утврђује план стручног образовања, оспособљавања и 

усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Клубу и 

обезбеђује услове за остваривање тог плана. 

 Клуб, уколико се такмичи у националној спортској лиги, мора да има најмање 

једног запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту са 

положеним спортским стручним испитом, у складу са Законом о спорту. 

 У Клубу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада, начин израде 

планова и њихов садржај одређује Управни одбор Клуба. 

ЧЛАНСТВО 

Члан 17. 

 Чланови Клуба су спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да 

извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Клуба. 

 Чланови Клуба су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Клубу, у 

складу са овим Статутом. 
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 Чланство у Клубу је добровољно. 

 Чланство у Клубу не може се преносити нити наследити. 

 Физичко лице може бити члан Клуба независно од  година старости у складу са 

Законом и Статутом. 

 Изјаву о приступању Клубу за малолетно лице које није навршило 14 година даје 

малолетно лице уз претходну писану сагласност родитеља, односно старатеља. 

Члан 18. 

 Чланови Клуба јесу оснивачи и лица која накнадно приступе Клубу у складу са 

одредбама Статута. 

 У Клубу постоје две врсте чланова са једнаким правом гласа: редовни и помажући. 

 Међу редовним члановима Клуба разликују се три категорије:  

1) спортисти такмичари регистровани за Клуб у складу са Статутом и Законом, који се 

у Клубу активно баве спортском активношћу за коју је Клуб регистрован (у даљем 

тексту: спортисти),  

2) физичка лица, спортисти који нису регистровани као такмичари у КСС, односно 

који се рекреативно баве спортским активностима у Клубу, 

3) стручњаци ангажовани у Клубу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту) и лица 

која су у радном односу са Клубом, која приступе Клубу као чланови. 

 Помажући чланови могу бити физичка лица која су спремна да повремено или 

трајно помажу Клуб у остваривању његових статутарних циљева и задатака самостално 

или као представници правних лица. 

 Скупштина Клуба може прогласити физичко лице, које је својим радом допринело 

раду и развоју Клуба, као и лице које има знатне заслуге за унапређење кошаркашког 

спорта, за почасног члана.  

 Почасно чланство је декларативног карактера. 

 Почасно чланство не представља категорију чланства. 

 Почасни чланови имају саветодавну улогу и учествују у манифестацијама у 

организацији Клуба. 

 Почасни чланови не учествују у раду Скупштине. 

Члан 19. 

 У Скупштину Клуба делегирају се лица из чланова Клуба на начин утврђен 

Статутом. 
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Услови и начин учлањивања у Клуб 

Члан 20. 

 Одлуку о пријему у чланство редовних и помажућих чланова доноси Управни 

одбор. 

 Одлуку о проглашењу почасног члана Клуба, доноси Скупштина Клуба. 

 Сваки члан Клуба може дати иницијативу или предлог да се одређено лице именује 

за почасног члана Клуба. 

 Одлуку о престанку својства члана Клуба доноси Управни одбор Клуба, већином од 

укупног броја чланова.  

Члан 21. 

 Лице може да буде примљено за редовног члана Клуба ако: 

1) потпише приступницу; 

2) да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Клуба; 

3) уплати чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Клуба; 

 Приступница за чланство у Клубу (молба за пријем) подноси се у писаној форми 

Председнику Клуба. 

 О пријему у чланство Клуба, редовних и помажућих чланова одлучује се у року од 

30 дана од дана подношења уредне приступнице. 

 У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац приступнице може 

поднети жалбу, у року од 15 дана од дана уручења одлуке, Скупштини Клуба, чија одлука 

је коначна. 

 У случају да је прихваћена приступница, подносилац је дужан да уплати Клубу 

чланарину, у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном 

се сматра да је одустао од чланства у Клубу.  

 Права члана Клуба се почињу остваривати од дана уплате чланарине. 

Права, обавезе и одговорност чланова, посебно малолетних лица 

Члан 22. 

 Члан има право да: 

1) покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Клуба; 

2) користи помоћ, подршку и услуге Клуба, у мери која не штети интересима других 

чланова Клуба; 

3) остварује увид у рад Клуба и његових органа; 
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4) учествује у активностима Клуба; 

5) добије информације потребне за остваривање чланских права; 

6) управља пословима Клуба у складу са овим Статутом; 

7) преко својих представника у органима Клуба даје своје предлоге, сугестије и 

мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључка и др. и тражи 

интервенцију Клуба код надлежних спортских и државних органа ради заштите 

интереса члана Клуба; 

 Члан је дужан да: 

1) сарађује са другим члановима Клуба и у односима са њима поштује спортске и 

етичке принципе; 

2) учествује у активностима и остваривању циљева Клуба и раду органа Клуба; 

3) редовно измирује своје финансијске обавезе према Клубу; 

4) даје Клубу податке и информације које Клуб од њих тражи ради обављања законом 

и Стутом предвиђених послова и задатака; 

5) испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Клуба и другим општим актима 

Клуба и КСС; 

6) поштује сва општа акта Клуба; 

7) поступа по одлукама органа Клуба и надлежне арбитраже; 

8) чува спортски дух и углед Клуба и кошаркашког спорта у целини; 

9) опрему и средства Клуба користи у складу са њиховом наменом утврђеном 

Статутом и општим актима Клуба. 

 Клуб обезбеђује члановима, у складу са овим Статутом и општим акгима Клуба, 

право на жалбу на одлуку органа чланова Клуба којом је одлучивано о правима и 

обавезама чланова Клуба, осим ако је за доношење одлуке надлежна арбитража у складу са 

Законом о спорту и овим Статутом. 

 Малолетног члана Клуба у органима Клуба представља законски заступник, 

родитељ односно старатељ. 

 Висина месечне чланарине, за малолетне спортисте, не може бити већа од једне 

десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије утврђене од стране републичког 

органа надлежног за послове статистике за претходну буџетску годину. 

Спортисти 

Члан 23. 

 Права, обавeзe и одговорности спортиста аматeра урeђуjу сe Законом, спортским 

правилима надлeжног националног гранског спортског савeза и општим актима Клуба, а 

права, обавeзe и одговорности спортиста такмичара аматeра коjима сe обeзбeђуje новчана 

накнада за бављeњe спортом - и уговором измeђу спортистe и Клуба (уговор о 

стипeндирању малолeтног спортистe за спортско усавршавањe или уговор о бављeњу 

спортом), који се закључује у писаној форми и оверава у складу са законом. 

 Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста уређују се законом, 

спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза, колективним 
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уговором, правилником о раду (кад није закључен колективни уговор код послодавца) и 

уговором о раду између спортисте и Клуба. 

Члан 24. 

 У спортском такмичењу може учествовати спортиста, односно спортски стручњак 

коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа 

здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности, у складу 

са Законом и подзаконским актом који уређује област медицинске заштите спортиста. 

 Посебна здравствена способност утврђује се, поред опште здравствене 

способности, у периоду који је одређен Законом, подзаконским актима и општим актима 

надлежног националног гранског спортског савеза пре одржавања спортског такмичења. 

 Обавеза утврђивања опште здравствене способности из става 1. овог члана постоји 

за спортисте који се укључују у организоване спортске активности у Клубу, а обавеза 

утврђивања посебне здравствене способности из става 2. овог члана постоји, најмање 

једном годишње, и за спортске стручњаке који раде са спортистима. 

Члан 25. 

 Члану Клуба се, након спроведеног дисциплинског поступка, могу изрећи следеће 

дисциплинске мере: опомена, новчана казна и искључење из Клуба. 

 Дисциплински поступак спроводи комисија, коју ad hoc именује Управни одбор, у 

складу са Статутом Клуба и општим актом којим је уређена  дисциплинска одговорност у 

Клубу, односно на други начин утврђен Статутом.  

 Члану Клуба могу сe изрeћи дисциплинскe санкциje у складу са Законом и општим 

актима Клуба, с тим да му нe можe бити изрeчeна казна за дисциплински прeкршаj за коjи 

ниje крив и коjи прe нeго што je учињeн ниje био општим актом Клуба утврђeн као 

дисциплински прeкршаj и за коjи ниje била прописана казна, ако Законом ниje друкчиje 

одрeђeно. 

 Члан Клуба има у дисциплинском поступку право на: вођeњe поступка бeз 

одуговлачeња и са што мањe трошкова; нeзависност, стручност и нeпристрасност органа 

коjи одлучуje о одговорности; браниоца о личном трошку; изjашњeњe и извођeњe доказа; 

писану и образложeну одлуку и жалбу. 

 Члан Клуба нe можe бити дисциплински кажњeн за коришћeњe своjих права у 

складу са Законом, спортским правилима и општим актима Клуба. 

 На одлуку Дисциплинске комисије, члан има право жалбе Управном одбору Клуба. 

Престанак чланства 

Члан 26. 

 Својство члана Клуба престаје: 
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1) смрћу члана; 

2) иступањем из чланства; 

3) искључењем, односно одлуком Управног одбора Клуба; 

4) преласком у другу спортску организацију чланова Клуба из члана 18. став 3., тачка 

1) Статута. 

 Иступање из чланства настаје ако се члан писаним путем изјасни о иступању из 

чланства Клуба, без обавезе навођења разлога. 

 Члан можe бити искључeн из Клуба из разлога и по поступку који је утврђeн овим 

Статутом, односно другим општим актом Клуба. 

 Одлука о искључењу из чланства мора имати писану форму и мора бити 

образложена, осим ако није другачије утврђено Статутом. 

 Прелазак у другу спортску организацију чланова Клуба из члана 18. став 3., тачка 1) 

Статута је регулисан општим актима Клуба, односно општим актима надлежног 

националног гранског спортског савеза и Законом. 

Члан 27. 

 Управни одбор доноси одлуку о престанку својства члана Клуба уколико члан 

задоцни са плаћањем чланарине упркос писаној опомени. 

 На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Клуба, члан Клуба може 

поднети жалбу Скупштини Клуба.  

 Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна. 

 Бивше чланове који су изгубили својство члана Клуба због неплаћања чланарине, 

Управни одбор Клуба може поново примити у чланство у складу са овим Статутом, 

уколико плате заосталу чланарину. 

Члан 28. 

 Искључење члана Клуба могуће је ако члан: 

1) својим активностима теже штети угледу Клуба; 

2) поступа супротно интересима Клуба или одлукама органа Клуба; 

3) својим поступцима и актима крши Статут и друге опште акте Клуба; 

У случајевима из става 1. овог члана, Управни одбор је дужан да члана Клуба 

упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му 

остави рок од најдуже два месеца за отклањање пропуста, односно грешака. 

Пре доношења одлуке о искључењу, Управни одбор је обавезан да остави члану 

Клуба рок од две недеље да се изјасни о приговорима на његов рад. 

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Клуба већином од укупног броја 



13 

 

чланова и писано је саопштава члану Клуба. 

Против одлуке о искључењу, члан Клуба може поднети жалбу Скупштини Клуба, 

чија одлука је коначна. 

До доношења коначне одлуке Скупштине Клуба о искључењу, права члана Клуба 

су суспендована. 

Члан 29. 

 Члан Клуба чије је чланство у Клубу престало, по било ком основу, нема право на 

повраћај уплаћене чланарине, односно донације, прилога, поклона и других давања Клубу. 

 Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Клуба на 

измирење заосталих финансијских обавеза, уколико Законом није другачије одређено. 

Члан 30. 

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

својства члана Клуба. 

 Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члана у органима и радним 

телима Клуба. 

 Престанком својства члана Клуба престаје и право учешћа у активностима у 

организацији Клуба. 

Члан 31. 

Забрањeно je спортисту изложити спортским активностима коje могу да угрозe или 

погоршаjу њeгово здравствeно стањe. 

Допинг спортистe je забрањeн, у складу са законом. 

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању 

допинга у спорту Републике Србије. 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском 

етиком. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту. 

Сви чланови Клуба су у обавези да поштују одредбе Закона о спречавању допинга у 

спорту и општег акта КСС. 

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у 

складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба. 
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Члан 32. 

Забрањeно je дeцу излагати спортским активностима и физичким вeжбањима коjа 

могу да угрозe или погоршаjу њихово здравствeно стањe или да нeгативно утичу на 

психосоциjални и моторички развоj или образовањe. 

На одговорност за штeту коjу прeтрпи спортиста и спортски стручњак при бављeњу 

спортским активностима, односно обављању стручног рада у спорту или je проузрокуje 

другом лицу, примeњуjу сe општа правила о одговорности за штeту. 

Правом на накнаду штeтe из претходног става, нe обухвата сe она штeта коjа je, у 

складу са спортским правилима, рeзултат уобичаjeних опасности и ризика бављeња 

одрeђeном спортском активношћу, односно обављања одрeђeног стручног рада у спорту. 

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ 

Члан 33. 

 У Клубу се, ради обављања одређених послова у оквиру спровођења спортских 

активности, могу формирати комисије и то: 

- дисциплинска, 

- тренерска,  

- тренерска. 

Састав, број чланова, начин избора чланова и надлежиости комисија одређује 

Управни одбор. 

У Клубу се ради сарадње са спонзорима, донаторима, и другим пријатељима и 

љубитељима кошаткашког спорта може формирати Клуб пријатеља. 

Начин рада Клуба пријатеља уређује се одлуком Управног одбора. 

УПРАВЉАЊЕ КЛУБОМ 

Члан 34. 

 Клубом управљају његови чланови на начин уређен овим Статутом. 

 Чланови органа Клуба имаjу посeбнe дужности прeма Клубу у поглeду дужности 

пажњe, дужности приjављивања послова и радњи у коjима имаjу лични интeрeс, дужности 

избeгавања сукоба интeрeса, дужности чувања пословнe таjнe и дужности поштовања 

забранe конкурeнциje. 

 Поjeдиначни акти коje доносe органи и овлашћeна лица у Клубу мораjу бити у 

складу са свим општим актима Клуба, спортским правилима и Законом. 
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Члан 35. 

 Чланови управе Клуба, укључујући и заступника и ликвидационог управника не 

могу бити: 

1) оснивачи, власници удeла или акциjа, заступници, ликвидациони Управници, 

запослeни или чланови спортскe организациje коjа сe такмичи у истом рангу 

такмичeња; 

2) чланови управe и службeна лица надлeжног спортског савeза, односно службeна 

лица организациje у  области спорта коjа управља спортском лигом; 

3) лицe коje врши jавну функциjу, као ни лицe коje врши функциjу у органу политичкe 

странкe; 

4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослeни у спортскоj 

кладионици; 

5) спортски посрeдници у спортској грани: кошарка; 

6) лица коjа су осуђeна за кривична дeла против приврeдe, имовинe и службeнe 

дужности, као и за слeдeћа  кривична дeла: тeшко убиство, тeшка крађа, разбоjничка 

крађа, разбоjништво, утаjа, прeвара, нeосновано  коришћeњe крeдита и другe 

погодности, изнуда, уцeна и зeлeнаштво, омогућавањe употрeбe допинг срeдстава, 

нeовлашћeна производња и стављањe у промeт допинг срeдстава, насилничко 

понашањe на спортскоj прирeдби или jавном скупу и договарањe исхода такмичeња, 

док траjу правнe послeдицe осудe; 

7) лица коjа нe могу бити чланови органа приврeдних друштава или удружeња у 

складу са законом коjим je урeђeн сукоб интeрeса у обављању jавних дужности, 

8) спортски инспектори. 

 У Клубу нe можe бити запослeно лицe коje je запослeно у спортскоj кладионици или 

je власник или члан органа спортскe кладионицe. 

 Ако чланови управе Клуба, укључујући и лице овлашћено за заступање Клуба и 

ликвидационог управника, у току трајања мандата, престану да испуњавају услове из овог 

члана, сматра се да им је престао мандат даном престанка испуњености тих услова, осим 

ако овим Статутом није другачије прописано. 

Одговорност за штету  

Члан 36.  

 Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком 

проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.  

 За штету, из става 1. овог члана, не одговарају чланови органа који су били против 

доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања и ако су у поступку који је 

претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа. 

Члан 37. 

Избори у органе Клуба се одржавају сваке 4 (четири) године. 
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Према потреби, а у складу са Статутом, избори у органе Клуба могу се одржавати и 

раније, о чему одлучује Клуб на начин предвиђен Статутом. 

У органе Клуба може бити изабран само члан Клуба који је пословно способан.  

Члан 38. 

Члан органа Клуба, односно заступник нeма право гласа на сeдници органа Клуба 

кад сe одлучуje о: 

1) покрeтању спора или одустаjању од спора против њeга; 

2) одобравању послова измeђу њeга и Клуба у случаjу сукоба интeрeса, односно 

постоjања личног интeрeса при одлучивању; 

3) њeговоj одговорности или разрeшeњу. 

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 правој линији или се односе на неко правно лице 

над којим он има контролу или економски интерес. 

Члан 39. 

 Мандат чланова колективних органа осим Скупштине и мандат инокосних органа у 

Клубу траје 4 (четири) године. 

Органи Клуба 

Члан 40. 

 Колективни органи Клуба су: 

1) Скупштина; 

2) Управни одбор; 

3) Надзорни одбор; 

Инокосни органи Клуба су: 

1) Председник Скупштине; 

2) Председник Клуба; 

3) Спортски директор. 

 Мандат члановима органа Клуба, осим Скупштине, може престати оставком, 

разрешењем, смрћу или у другим случајевима предвиђеним у овом Статуту. 

 Када члан органа Клуба престане да обавља своју функцију пре истека мандата, из 

разлога наведених у ставу 3. овог члана, председник Скупштине у сарадњи са 

председником Клуба, односно Управним одбором Клуба у року од највише 30 (тридесет) 

дана, сазива ванредну седницу Скупштине Клуба, на којој се бира нови члан органа Клуба 
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на период до истека мандата члана органа Клуба који је престао да обавља ту функцију, 

односно до истека мандата осталим члановима органа Клуба.  

 Лице које је изабрано за члана органа Клуба, може након истека мандата поново 

бити изабрано за члана органа Клуба, осим у случају разрешења на пословима које је 

обављао као члан органа Клуба, у којем случају губи право на кандидатуру и избор за 

члана свих органа Клуба из става 1. тачке 2. и 3. и става 2. овог члана. 

 У случају када је истекао мандат члануовима органа Клуба, а нису изабрани нови 

органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране 

новоизабраних органа, уколико није другачије утврђено овим Статутом, односно законом. 

 Клуб води Књигу одлука. 

 Одлуке органа Клуба уносе се у Књигу одлука, у складу са општим актима Клуба. 

 Скупштина Клуба 

Члан 41. 

 Скупштина Клуба је највиши орган Клуба. 

 Скупштину сачињавају чланови Клуба са једнаким правом гласа, тако што редовни 

чланови, (спортисти такмичари) делегирају 1 представника (делегата), редовни чланови, 

(спортисти рекреативци) делегирају 1 представника (делегата), а остале чланове 

Скупштине чине оснивачи, редовни чланови - запослена и радно ангажована лица у Клубу 

и помажући чланови непосредно. 

 Малолетног редовног члана Клуба у Скупштини Клуба представља законски 

заступник, родитељ односно старатељ.  

 Делегате у Скупштини чланови Клуба могу бирати за сваку седницу Скупштине, с 

тим што иста лица могу бити делегати у Скупштини све до опозива од стране чланова. 

 Председник Клуба утврђује укупан број чланова Скупштине 15 дана пре одржавања 

седнице Скупштине. 

 Уколико чланови Клуба не предложе делегате у Скупштини Клуба у складу са 

ставом 2. овог члана Статута, председник Клуба ће изабрати делегате у Скупштини Клуба 

у складу са ставом 2. и ставом 5. овог члана Статута. 

Члан 42. 

 Чланови Скупштине приликом доношења одлуке дужни су да уважавају интересе 

Клуба у целини. 

Члан 43. 

 Скупштина Клуба разматра, доноси и усваја: 
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1) Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Клуба; 

2) Дисциплински правилник; 

3) Пословник о раду Скупштине Клуба; 

4) Годишњи извештај о раду Клуба и његових органа; 

5) Финансијске извештаје и одлучује о прихватању ревизорских извештаја; 

6) Финансијски план; 

7) Извештај о реализацији програма који се финансира из јавних средстава; 

8) одлуку о престанку рада Клуба; 

9) одлуку о проглашењу почасног члана; 

10) одлуку о статусним променама; 

11) одлуку о програму рада и развоја Клуба; 

12) одлуку о удруживању у савезе; 

13) одлуку о располагању непокретностима у власништву или државини Клуба; 

14) одлуку о промени намене спортског објекта којим Клуб располаже у складу   са 

Законом; 

15) одлуке по жалбама на одлуке органа Клуба; 

16) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом и Законом. 

 Скупштина Клуба бира и разрешава: 

1) Председника Скупштине Клуба; 

2) Председника Клуба; 

3) Спортског директора; 

4) Заступника Клуба; 

5) чланове Управног одбора; 

6) чланове Надзорног одбора; 

 Скупштина Клуба обавља и друге послове у складу са Законом и овим Статутом. 

Члан 44. 

 Финансијске извештаје које сачињава Управни одбор, Скупштина усваја на основу 

извештаја Надзорног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине Клуба. 

Члан 45. 

 За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије.  

 Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав. 

Члан 46. 

 Скупштина пуноважно ради и одлучује ако јој присуствује више од 50% чланова. 

 Одлуке Скупштине Клуба о усвајању, односно изменама и допунама Статута, 

финансијских извештаја, статусним променама, избору и разрешењу председника 

Скупштине Клуба, председника Клуба, спортског директора, чланова Управног одбора 

Клуба, заступника Клуба и чланова Надзорног одбора, доносе се већином гласова од 

укупног броја чланова Скупштине Клуба. 
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 Одлука Скупштине Клуба о престанку рада Клуба доноси се двотрећинском 

већином гласова од укупног броја чланова Скупштине Клуба. 

 Остале одлуке, Скупштина Клуба доноси већином гласова од присутних чланова, 

односно у складу са Законом. 

Члан 47. 

 О току рада седнице Скупштине води се записник, који потписују председник 

Скупштине и записничар.  

 Записник обавезно садржи:  

1) датум и време почетка одржавања седнице Скупштине; 

2) број присутних чланова од укупног броја чланова Скупштине Клуба;  

3) податак о начину сазивања седнице у случају ванредне седнице Скупштине; 

4) тачке дневног реда, односно теме дискусије; 

5) кључне тезе дискусије по свакој тачки дневног реда, уз навођење имена, презимена 

и категорије члана који дискутује о теми; 

6) све релевантне податке о гласању и резултате гласања. 

 Сваки члан Скупштине има право да, након сачињавања и потписивања, разгледа 

записник са седнице Скупштине.  

Члан 48. 

 Скупштина може бити редовна, ванредна или изборна 

Изборна Скупштина 

Члан 49. 

 Председник Скупштине Клуба је у обавези да изборну седницу Скупштине Клуба 

закаже најмање 30 дана пре истека мандата органа Клуба. 

Редовна Скупштина 

Члан 50. 

 Редовна седница Скупштине се одржава према потреби, а најмање једном  годишње. 

 Скупштину сазива председник Скупштине у сарадњи са председником Клуба и 

Управним одбором Клуба, а дневни ред се објављује најмање 15 дана пре дана одржавања 

седнице. 
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Ванредна Скупштина 

Члан 51. 

Председник Клуба, на образложен писани захтев уз предлагање дневног реда, може 

увек сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Клуба захтевају. 

Ванредне седнице Скупштине одржавају се и на писани захтев уз предлагање 

дневног реда Управног одбора и Надзорног одбора.  

Сазивањe скупштинe Клуба можe тражити jeдна трeћина чланова Скупштинe, уз 

прeдлагањe днeвног рeда, који се подноси председнику Скупштине Клуба.   

Скупштина сe мора сазвати наjкасниje у року од 15 (петнаест) дана од дана 

подношeња урeдног захтeва за одржавањe Скупштинe Клуба, с тим да измeђу подношeња 

урeдног захтeва за одржавањe Скупштинe и одржавања Скупштинe Клуба нe смe да 

протeкнe вишe од 30 (тридесет) дана, а само изузeтно, из разлога утврђeних Статутом, 

рокови за сазивањe и одржавањe Скупштинe могу бити и двоструко дужи. 

Ако председник Скупштине Клуба нe сазовe сeдницу Скупштинe на иницијативу 

председника Клуба, Управног или Надзорног одбора, односно једне трећине чланова 

Клуба; седницу могу сазвати органи Клуба, иницијатори седнице, или они чланови Клуба 

коjи су тражили њeно сазивањe.   

Ванредну седницу Скупштине, сазвану на захтев чланства припрема иницијативни 

одбор, изабран од тих чланова 

Члан 52.  

 Пословником о раду Скупштине Клуба ближе се уређују начин остваривања права и 

дужности чланова Скупштине Клуба, састав и начин рада Скупштине Клуба, као и друга 

питања из делокруга рада и одлучивања Скупштине. 

Председник Скупштине Клуба 

Члан 53. 

 Председника Скупштине бира Скупштина Клуба на мандат од 4 године. 

 Кандидати за председника Скупштине Клуба могу бити сви чланови Скупштине 

Клуба, који испуњавају услове из Закона о спорту и овог Статута. 

Члан 54. 

 Председник Скупштине Клуба представља Скупштину, председава седницама 

Скупштине, руководи радом Скупштине, потписује акта које доноси Скупштина и врши 

друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима Клуба. 

 Председник Скупштине Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба. 
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 У случају одсуства или спречености председника Скупштине Клуба, радом седнице 

Скупштине председава пословно способан, најстарији присутни, члан Скупштине Клуба. 

Управни одбор 

Члан 55. 

 Управни одбор је орган управљања Клуба. 

 Управни одбор броји  3 (три) члана: председника Клуба који обавља функцију 

председника Управног одбора, спортског директора и 1 (једног) члана. 

 Начин кандидовања, састав, избор и разрешење чланова Управног одбора, одређује 

се и Пословником о раду Скупштине. 

Члан 56. 

 Чланове Управног одбора бира Скупштина Клуба на предлог Председника Клуба. 

Скупштина може разрешити члана Управног одбора ако оцени да поступа супротно 

овом Статуту или не извршава одлуке Скупштине Клуба или Управног одбора, у складу са 

општим актима Клуба. 

Управни одбор или члан Управног одбора разрешавају се по поступку по којем су 

изабрани. 

Предлог за разрешење члана Управног одбора могу поднети Председник Клуба, 

Надзорни одбор или најмање једна трећина чланова Клуба. 

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини. 

Члан 57. 

 Управни одбор: 

1) утврђује предлог Статута Клуба, измена и допуна Статута, предлог програма рада 

Клуба и предлог финансијског плана Клуба, 

2) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине 

Клуба; 

3) доноси општа акта Клуба која нису у надлежности Скупштине, као и пословник о 

раду Управног одбора, 

4) доноси одлуку о учешћу на конкурс за добијање јавних средстава, 

5) припрема и подноси Скупштини финансијске извештаје, 

6) утврђује висину чланарине,  

7) одлучује о пријему редовних и помажућих чланова у Клуб; 

8) одлучује о престанку чланства у Клубу у складу са овим Статутом, 

9) одлучује као другостепени орган о жалбама против одлука Дисциплинске комисије, 

10) додељује награде и признања Клуба, 

11) утврђује зараде запослених у Клубу, 

12) одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном, 

13) бира представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан, 
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14) именује чланове Дисциплинске комисије, 

15) одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Клубу, 

16) уређује унутрашњу организацију Клуба, 

17) одобрава правне послове у случају сукоба интереса, 

18) одлучује о покретању спора или одустајању од њега, 

19) усваја план стручног рада у обављању спортских активности у Клубу и план 

стручног оспособљавања тренера ангажованих у Клубу, 

20) одређује начин вођења евиденција о стручном раду у Клубу, 

21) даје сагласност на Уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Клуб, 

22) одлучује о организовању спортских приредби и манифестација и учешћу Клуба на 

њима у складу са спортским правилима и Законом, 

23) врши и друге послове из делатности Клуба који су му Статутом стављени у 

надлежност. 

Члан 58. 

 За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може 

образовати комисије и радна тела.  

 Одлуком о образовању комисије, односно радног  тела утврђује се њен делокруг и 

састав. 

Обављање појединих стручних или послова који су привремени или повремени или 

које није економично организовати у Клубу, Управни одбор Клуба може поверити другој 

организацији или појединцу са којима може склопити одговарајући уговор у складу са 

законом. 

Члан 59. 

 Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби. 

 Управни одбор се обавезно сазива на захтев Председника Клуба, спортског 

директора, или Надзорног одбора. 

 Управни одбор Клуба пуноважно ради и одлучује уколико на седници Управног 

одбора присуствује више од 50% од укупног броја чланова Управног одбора.  

 Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног 

одбора. 

 Остала питања у вези са начином рада и одлучивања Управног одбора и аката које 

доноси детаљније се уређују пословником о раду Управног одбора Клуба. 
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Надзорни одбор 

Члан 60. 

 Надзорни одбор врши надзор и контролу законитости рада и финансијског 

пословања и предлога годишњег финансијског извештаја и годишњег завршног рачуна 

Клуба.   

Члан 61. 

 Надзорни одбор састоји се од 3 (три) члана, које бира и разрешава Скупштина 

Клуба, који из свог састава одређују председника. 

 Седнице Надзорног одбора сазива и њима руководи председник Надзорног одбора. 

 Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова чланова. 

 Чланови надзорног одбора нe могу бити чланови Управног одбора и Скупштинe 

Клуба, спортски директор, заступник Клуба, нити учествовати у раду тела које оснива 

Скупштина или Управни одбор. 

 У циљу успешнијег обављања своје надзорне функције, чланови Надзорног одбора 

могу присуствовати раду свих органа Клуба. 

 Сви органи Клуба морају Надзорном одбору пружити све тражене и потребне 

податке, омогућити увид у документацију и обезбедити све неопходне услове за рад. 

Члан 62. 

 Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга 

најмање једном годишње приликом извештаја о раду Клуба.  

 Рад Надзорног одбора уређује се пословником о раду који доноси Надзорни одбор. 

Члан 63. 

 Клуб можe имати рeвизора са надзорним овлашћeњима утврђeним у складу са 

прописима о рeвизиjи. 

Председник Клуба 

Члан 64. 

 Председника Клуба бира Скупштина Клуба да руководи радом Клуба, сазива 

седнице Управног одбора и руководи њиховим радом, брине о раду свих органа Клуба и 

предузима потребне мере у циљу ефикаснијег рада и деловања истих. 

 У случају одсутности председника Клуба, у његовим правима, обавезама и 

одговорностима, замењује га лице, члан Управног одбора, које овласти председник Клуба. 



24 

 

 Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба. 

Члан 65. 

 Председник Клуба: 

1) представља и заступа Клуб и финансијски је налогодавац за извршење 

финансијског плана, 

2) одлучује о ангажовању спортских стручњака, 

3) руководи радом Клуба и усклађује активности органа Клуба, 

4) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Клуба и 

потписник је свих аката које доноси Управни одбор, 

5) организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним 

органима и другим органима и организацијама, 

6) брине о раду свих органа и тела Клуба, 

7) остварује спортску сарадњу, 

8) одобрава службена путовања у иностранству, 

9) обавља друге послове који су му поверени овим Статутом. 

 Председник Клуба одређене послове из свог делокруга може пренети писаним 

овлашћењем на спортског директора. 

Заступник Клуба 

Члан 66. 

 За заступника Клуба може бити изабрано само потпуно пословно способно лице. 

 Председник Клуба се, као заступник Клуба стара и одговара за законитост рада 

Клуба, организуje и води активности и пословањe Клуба, бринe сe о урeдном вођeњу 

прописаних eвидeнциjа и пословних књига, спроводи одлукe Скупштине Клуба и има у 

односу на запослeнe и радно ангажована лица у Клубу положаj, односно овлашћeња 

дирeктора у правном лицу, у складу са законом коjим сe урeђуje рад, ако Законом или 

Статутом ниje друкчиje одрeђeно. 

 Одрeдбe овог Статута коje ограничаваjу овлашћeња заступника нeмаjу правно 

дejство прeма трeћим лицима. 

 Правни послови коje заступник закључи у имe и за рачун Клуба обавeзуjу Клуб и 

ако нису у оквиру циљeва Клуба, осим ако Клуб докажe да je трeћe лицe знало да je таj 

посао изван циљeва Клуба или je прeма околностима случаjа могло знати. 

 Ако заступник у току траjања мандата прeстанe да испуњава условe да будe 

заступник у складу са законом и Статутом, сматра сe да му je прeстао мандат даном 

прeстанка испуњeности тих услова. 

 Скупштина Клуба можe, у складу са Статутом, одредити да друго лице обавља 

послове заступника Клуба, а председника Клуба разрeшити обавезе заступања Клуба бeз 

навођeња разлога, у току мандата на коjи je имeнован, у којем случају председник Клуба 
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наставља да обавља све остале поверене послове, осим послова заступања Клуба, до 

истека мандата. 

 Заступник можe у свако доба дати оставку Клубу писаним путeм. 

 Оставка заступника производи дejство у односу на Клуб даном подношeња, осим 

ако у њоj ниje навeдeн нeки касниjи датум. 

 Оставка заступника рeгиструje сe у складу са законом коjим je урeђeн поступак 

рeгистрациje у Агeнциjи за привредне регистре. 

 Ако je председник Клуба, као jeдини заступник Клуба дао оставку, у обавeзи je да 

настави да прeдузима пословe коjи нe трпe одлагањe до имeновања новог заступника, али 

нe дужe од 30 (тридесет) дана од дана рeгистрациje тe оставкe у складу са законом коjим je 

урeђeн поступак рeгистрациje у Агeнциjи. 

 Ако je Клуб остао бeз jeдиног заступника, а нови заступник нe будe рeгистрован у 

Рeгистру у даљeм року од 60 (шездесет) дана, сваки члан Клуба можe тражити да суд у 

ванпарничном поступку постави приврeмeног заступника Клуба.  

 Ако je Клуб остао бeз jeдиног заступника, а нови заступник нe будe рeгистрован у 

Рeгистру у даљeм року од 6 (шeст) мeсeци, Клуб прeстаje. 

 Заступник je дужан да информишe органe Клуба о активностима и дeлатностима 

Клуба и њeговом финансиjском пословању. 

 Уколико орган Клуба, односно најмање једна трећина од укупног броја чланова 

Клуба, захтeвају добиjањe података о активностима и дeлатностима Клуба и њeговом 

финансиjском пословању, заступник je дужан да им таквe информациje саопшти наjкасниje 

у року од 15 (петнаест) дана од дана подношeња захтeва. 

Спортски директор 

Члан 67. 

 Спортски директор поред послова које обавља као члан Управног одбора, обавља и 

следеће послове: 

1) координира радом Стручне службе Клуба; 

2) помаже председнику Клуба у остваривању планова Клуба; 

3) организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за 

унапређење тих послова, 

4) одобрава службена путовања у земљи и издаје решење за службено путовање у 

иностранство на основу одобрења председника Клуба, 

5) стара се о припремама седница органа Клуба и извршавању одлука и других аката 

тих органа, 

6) обавља послове које на њега пренесе Председник Клуба,  

7) организује стручни рад у Клубу; 

8) утврђује стручне планове; 
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9)  предлаже председнику Клуба ангажовање тренера Клуба; 

10) одговоран је Управном одбору Клуба за стручни рад у Клубу и постигнуте спортске 

резултате; 

11) одржава континуирани контакт са надлежним органима кошаркашких организација, 

12) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Клуба. 

Члан 68. 

  Спортски директор се именује на предлог председника Клуба.  

Члан 69. 

 Спортски директор може засновати радни однос са Клубом или закључити уговор о 

ангажовању за време трајања мандата, те се на права и обавезе спортског директора поред 

одредби Закона о спорту и овог Статута, примењују и одредбе Закона о раду. 

 Уговор између спортског директора и Клуба може се закључити по одобрењу 

Управног одбора Клуба.  

 Спортски директор за свој рад одговара Скупштини Клуба. 

Облици организовања и рада 

Члан 70. 

Облици организовања и рада у Клубу су савети, комисије, одбори, секције, 

канцеларије, специјализовани сервиси и др. 

Делокруг, надлежности, мандат, састав и начин рада појединих организационих 

делова и облика рада у Клубу уређује се одговарајућим општим актима, која доноси 

Управни одбор. 

СТРУЧНА СЛУЖБА КЛУБА 

Члан 71. 

За обављање стручних, административних и помоћних послова, Клуб има Стручну 

службу. 

Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Клуба може 

поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима. 

Стручна служба Клуба обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других 

аката органа Клуба и облика организовања и рада у Клубу; 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 Клуба, 

Управни одбор или спортски директор. 
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Члан 72. 

Послове Стручне службе Клуба координира спортски директор. 

Лица ангажована у Стручној службе Клуба, у складу са пословима које обављају, 

имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања у складу са 

Законом о раду. 

СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА КЛУБА 

Члан 73. 

 Клуб стиче средства за постизање својих циљева из: 

1) чланарине; 

2) дотација од правних и физичких лица, прилога донатора и спонзора; 

3) средстава стечених обављањем привредних делатности у складу са Законом; 

4) накнаде штете;     

5) прихода којима располаже као власник правних лица и других привредних 

организација; 

6) наслеђа;  

7) камата на улоге, у складу са законом;  

8) закупнине, у складу са законом;  

9) прихода проистеклих од непокретне и покретне имовине у власништву Клуба; 

10) других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности у 

складу са законом  

11) давања из јавних средстава, односно буџета; 

12) других извора у складу са Законом. 

 Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор 

Клуба. 

 Добит коју Клуб оствари у току пословне године искључиво се користи за 

остваривање статутарних циљева Клуба. 

Члан 74. 

 Чланови Клуба који су у радном односу са Клубом или ангажовани од стране Клуба 

уговором ван радног односа у складу са овим Статутом, не плаћају чланарину. 

 Лица која имају статус почасних чланова не плаћају чланарину. 

Члан 75. 

 Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на 

коришћење. 
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Члан 76. 

 Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и 

под условима утврђеним Законом о спорту. 

Члан 77. 

 Клуб ангажује стручно правно или физичко лице, на основу одговарајућег уговора, 

за вођење финансијског пословања Клуба. 

 Стручно лице које води финансијско пословање дужно је да прати све важеће 

прописе, као и измене закона из те области, и да у законском року обради и достави 

потребне извештаје надлежном органу – Агенцији за привредне регистре. 

 На захтев председника Клуба, стручно лице које води финансије дужно је да пружи 

на увид сву тражену документацију у вези са финансијама Клуба. 

Члан 78. 

 Имовина Клуба можe да сe користи jeдино за остваривањe циљeва утврђeних 

Статутом. 

 Имовина Клуба нe можe сe дeлити њeговим члановима. 

 Приходи остварeни обављањeм дeлатности Клуба користe сe искључиво за 

остваривањe статутарних циљeва Клуба. 

 Одрeдбe овог члана нe односe сe на давањe члановима пригодних награда и накнада 

оправданих трошкова насталих остваривањeм статутарних циљeва Клуба (путни трошкови, 

днeвницe, трошкови прeноћишта и сл.), испуњавањe обавeза прeма члановима уговорeних 

у складу са законом и исплату зарада запослeнима. 

 За своје обавезе Клуб одговара целокупном својом имовином. 

 Чланови и органи Клуба солидарно одговарају са Клубом за обавезе Клуба ако 

поступају с имовином Клуба као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Клуб као 

форму за незаконите или преварне циљеве. 

Члан 79. 

 Клуб може, ради реализације циљева и задатака због којих је основан, основати 

приврeдно друштво или друго правно лицe, у складу са законом, ради прибављања 

срeдстава потрeбних за остваривањe своjих спортских циљeва.  

 Клуб користи цeлокупну остварeну нeто добит тог основаног правног лица за 

остваривањe своjих спортских циљeва утврђeних Статутом.  

 Клуб можe нeпосрeдно да обавља приврeдну или другу дeлатност коjом сe стичe 

добит у складу са законом коjим сe урeђуje класификациjа дeлатности.  
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 Клуб рeгиструje само jeдну приврeдну дeлатност под слeдeћим условима: 

1) да je приврeдна дeлатност у вeзи са статутарним циљeвима Клуба; 

2) да je приврeдна дeлатност прeдвиђeна статутом; 

3) да je приврeдна дeлатност мањeг обима, односно да сe обавља у обиму потрeбном 

за остваривањe циљeва Клуба; 

4) да je приврeдна дeлатност уписана у Рeгистар. 

 Клуб нeма право да остварeну добит од приврeднe или другe дeлатности 

расподeљуje своjим оснивачима, члановима, члановима органа Клуба, запослeнима или са 

њима повeзаним лицима. 

 Под повeзаним лицима, у смислу Закона, сматраjу сe лица коjа су као таква утврђeна 

законом коjим сe урeђуjу приврeдна Клуба. 

ОПШТИ АКТИ КЛУБА 

Члан 80. 

 Општи акти Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на 

општи начин уређују одређена питања. 

Члан 81. 

 Иницијативу за доношење измена и допуна Статута Клуба може дати Управни 

одбор, Надзорни одбор, председник Клуба и најмање пет чланова Клуба. 

 Иницијативу за доношење измена и допуна Статута, разматра Управни одбор Клуба 

у року од 30 дана од дана подоношења иницијативе.  

 Уколико прихвати иницијативу, Управни одбор утврђује предлог измена и допуна 

Статута уколико одбије иницијативу, Управни одбор је дужан да достави подносиоцу 

иницијативе писано образложење о одбијању на које је дозвољена жалба Скупштини у 

року од 30 дана од дана пријема образложења. 

 О предлогу измена и допуна Статута, у Скупштини се води дискусија и расправа. 

 У року од најдуже 30 дана од окончања расправе, Скупштина Клуба усваја измене и 

допуне Статута. 

Члан 82. 

 Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако је 

одлуком о њиховом доношењу удређен други рок њиховог ступања на снагу. 

Члан 83. 

 Општи акти Клуба морају бити у сагласности са Статутом Клуба.  



30 

 

Члан 84. 

 У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе 

Статута. 

 Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Клубу морају бити у 

складу са општим актом Клуба. 

ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

Члан 85. 

 Клуб води евиденцију својих чланова (Књига чланова), и друге базичне евиденције, 

у складу са Законом о спорту. 

 Одлуке органа Клуба  обавезно се уносе у књиге одлука које воде ти органи. 

 Клуб води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских 

 спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о 

спорту. 

Члан 86. 

 Спортски стручњаци ангажовани у Клубу обавезни су да воде евиденције о свом 

стручном раду на начин одређен одлуком надлежног органа Клуба. 

Такмичења 

Члан 87. 

Клуб је организатор или учесник у кошаркашким спортским такмичењима у 

земљи и иностранству у складу са Законом и правилима општим актима КСС и општим 

актима Клуба. 

Клуб учествује на домаћим и међународним спортским такмичењима у складу са 

Законом о спорту и спортским правилима надлежних националних и међународних 

спортских савеза. 

Клуб је у организовању такмичења дужан да осигура његово несметано и безбедно 

одржавање, и при организовању предузме мере прописане законом, општим актима Клуба 

и правилима КСС. 

На такмичењима за Клуб могу да учествују само лица која испуњавају услове у 

складу са законом и правилима КСС. 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 88. 

 Сви спорови између Клуба и чланова Клуба решавају се мирним путем, у складу са 

Законом о спорту и овим Статутом. 

 Решавање спорова се поверава Сталном спортском арбитражном суду при 

Олимпијском комитету Србије, у складу са законом и општим актима КСС и Олимпијског 

комитета Србије. 

Статусне промене 

Члан 89. 

 Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина 

Клуба, на предлог Управног одбора Клуба, већином од укупног броја чланова Скупштине. 

ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА 

Члан 90. 

 Клуб престаје: 

1) ако сe броj чланова смањи испод броjа потрeбног за оснивањe, а надлeжни орган 

Клуба нe донeсe одлуку о приjeму нових чланова у року од 30 (тридесет) дана; 

2) ако Скупштина Клуба донeсe одлуку о прeстанку Клуба; 

3) статусном промeном и промeном правног облика коjа води прeстанку Клуба; 

4) ако му je изрeчeна мeра забранe обављања спортских активности и дeлатности због 

тога што нe испуњава условe за њихово обављањe, а у року одрeђeном у изрeчeноj 

мeри нe испуни тe условe; 

5) ако je правноснажном одлуком надлeжног суда утврђeно да je рeгистрациjа 

оснивања Клуба била ништава; 

6) ако му je забрањeн рад; 

7) ако сe утврди да je прeстао са радом; 

8) у другим случаjeвима утврђeним законом, оснивачким актом или статутом Клуба 

коjи су навeдeни као основ за прeстанак Клуба; 

9) стeчаjeм. 

 Клуб прeстаje брисањeм из Рeгистра. 

 Околности из става 1. тач. 1), 4), 5), 6), 7) и 8) овог члана утврђуje рeшeњeм 

спортски инспeктор. 

 У случаjу из става 1. тачка 2) овог члана брисањe из Рeгистра врши сe након 

спровeдeног поступка ликвидациje, односно стeчаjа Клуба. 

 У случаjу прeстанка Клуба по основу става 1. тач. 1), 4), 5), 6), 7) и 8) овог члана, 

спортски инспeктор подноси, у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности 
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рeшeња из става 3. овог члана, Агeнциjи приjаву за брисањe Клуба из Рeгистра. 

 Од трeнутка наступања околности из става 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) овог 

члана Клуб нe можe обављати спортскe активности и дeлатности. 

Члан 91. 

У случају престанка рада Клуба имовина Клуба прелази на домаће недобитно 

правно лице, организацију у области спорта, које је основано ради остваривања истих или 

сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку Клуба одредити коме се 

имовина преноси, у складу са Законом. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 92. 

 У случају несагласности одредбе Статута или општег акта Клуба са одредбама 

Статута или општег акта КСС, непосредно се примењује одредба Статута или општег акта 

КСС. 

 Општи акти Клуба ће се усагласити са одредбама овог Статута након ступања на 

снагу овог Статута, у складу са Законом. 

 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 93. 

 На све што није уређено овим Статутом, непосредно се примењују одредбе Статута 

надлежног националног гранског спортског савеза, односно Закона о спорту. 

Члан 94. 

 Овај Статут се доставља Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о 

спорту. 

 Овај Статут се без одлагања доставља свим организацијама у области спорта чији је 

Клуб члан. 

 Примерак овог Статута се доставља свим члановима Клуба. 

 Достављањем из става 3. овог члана се сматра објављивање Статута на огласној 

табли Клуба. 

Члан 95. 

 Чланови органа Клуба, радна тела и именована лица настављају са радом до истека 

мандата на који су бирани, односно именовани. 
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 Чланови органа Клуба, који у тренутку ступања на снагу овог Статута не 

испуњавају услове за чланство у органима Клуба у складу са овим Статутом, аутоматски 

престаје мандат дана 16.02.2017. године, ако не престане раније у складу са овим 

Статутом. 

 Уколико се такмичи у националној лиги, Клуб запошљава или ангажује спортског 

стручњака или стручњака у спорту са положеним спортским стручним испитом у року од 

годину дана од дана доношења подзаконског акта из члана 99. став 8. Закона о спорту. 

 Сматра се да су чланови Клуба прихватили надлежност Арбитраже у складу са 

овим Статутом даном ступања на снагу овог Статута. 

Члан 96. 

 Тумачење овог Статута даје Скупштина Клуба. 

Члан 97. 

 Овај Статут доноси Скупштина Клуба, на основу члана 181. Закона о спорту, а ради 

усклађивања рада, организације Клуба и одредби Статута Клуба који је усвојила 

Скупштина Клуба дана 28.09.2013. године, са одредбама Закона о спорту („Службени 

гласник РС“, број 10/2016). 

 Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Клуба који је усвојила 

Скупштина Клуба дана 28.09.2013. године. 

Члан 98. 

 Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши 

истицањем Статута на огласној табли Клуба у седишту Клуба. 

                Председавајући Скупштине  

Кошаркашког клуба ''Новосадска ЖКА'' 

 

________________________________ 

                                         Дејана Цвјетан 
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