
На основу чл. 40 и чл. 55 Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 
10/2016)  Управни одбор клуба износи на јавну расправу свим члановима клуба 
следећи: 

 
ПРЕДЛОГ СТАТУТА 

 
РУКОМЕТНОГ  КЛУБА „МЕТАЛОПЛАСТИКА“ 

 

ДЕФИНИЦИЈЕ И ПОЈМОВИ 

Дефиниције и појмови коришћени у овом Статуту имају следеће значење: 

 

РСС: Рукометни савез Србије 

УО РСС: Управни одбор Рукометног савеза Србије 

Клуб: Рукометни клуб „Металопластика“ 

Члан Клуба: Свако физичко и/или правно лице који су примљени у 
чланство Клуба у складу са овим Статутом 

УО Клуба: Управни одбор РК „Металопластика“ 

Играч: Спортиста који је као играч рукомета регистрован код 
надлежног органа РСС 

Рукометни стручњак: Лице које има одговарајуће више или високо образовање 
у области рукометног спорта, или је, у складу са Законом 
о спорту (у даљем тексту: Закон), оспособљен за 
обављање одређених стручних послова у рукометном 
спорту  

Стручњак у рукомету: Лице других занимања или професије које има 
одговарајуће образовање и звање за обављање те врсте 
послова и доприноси остваривању активности и 
делатности у рукометном спорту 

Рукомет: Спортска игра која се организује у складу са 
међународним правилима рукометне игре 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Клуб је добровољнa недобитна спортска организација, која која континуирано 
учествује у такмичењу у оквиру РСС. 

У складу са овим Статутом, у Клуб се удружују физичка и/или правна лица у 
спорту ради остваривања заједничког циља у области рукометног спорта. 

1. Назив и седиште Клуба 

Члан 2. 

Пун назив Клуба је: Рукометни клуб „Металопластика“  

Скраћени назив Клуба је : РК „МП“ 
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Одлуку о промени назива Клуба доноси Скупштина Клуба. 

Седиште Клуба је у Шапцу ул.Карађорђева бр.9 

Одлуку о промени седишта Клуба доноси Управни одбор Клуба. 

Грана спорта: рукомет 
 

2. Подручје активности и делатности 

Члан 3. 

Клуб обавља активности и делатности на остваривању статутарних циљева на 
територији општине Шабац. 

3. Правни статус 

Члан 4. 

Клуб има својство правног лице са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним Законом и овим Статутом.  

Клуб је основан у правној форми спортског удружења ради обављања спортских 
активности и спортских делатности. 

Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином, у складу са Законом. 

Чланови Клуба и органа Клуба солидарно одговарају са Клубом за обевезе Клуба 
ако поступају са имовином Клуба као да је у питању њихова имовина или 
злоупотребе Клуб као форму за незаконите или преварне циљеве. 

4. Печат, заштитни знак и застава, Дан Клуба 

Члан 5. 

Клуб има печат округлог облика на којем су исписани назив и седиште Клуба,а у 
средини стилизован знак Клуба. 

Клуб има заштићен знак: у облику штита у чијем левом углу стоје иницијали „РК“ 
и „1958“ , у средини „МП“ а у доњем углу „Шабац“. 

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште 
Клуба и остављен простор за број и датум. 

Клуб има заставу, плаво- беле боје са знаком Клуба у средини. 

Боја клуба је плаво-бела. 

Одлуку о промени знака ,логотипа, заставе и других симбола Клуба доноси 
Управни одбор Клуба. 

Клуб је основан 18. августа 1958. године и тај дан се свечано обележава као Дан 
Клуба. 

Одлуку о промени знака, логотипа, заставе и других симбола Клуба доноси УО 
Клуба. 
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5. Представљање и заступање 

Члан 6. 

Клуб представљају и заступају Председник Kлуба и Директор Клуба, који имају 
својство законских заступника тј.лица овлашћеног за заступање.  

Одлуком Скупштине Клуба, може се одредити и друго лице с правима и обавезама 
у заступању Клуба, за поједине случајеве, у границама датих овлашћења. 

6.Чланство у другим организацијама    

Члан 7. 

Клуб је непосредни члан Шабачког рукометног савеза, а посредни је члан и РСС. 

Клуб и њени чланови функционишу као јединствен систем спорта на нивоу 
општине. 

Организација и рад чланова Клуба уређује се њиховим актима, у складу са 
Законом и Статутом Клуба. 

7. Јавност рада 

Члан 8. 

Рад Клуба и његових органа и радних тела је јаван. 

Седнице свих органа и радних тела Клуба су отворене за јавност. 

Изузетно, орган Клуба може одлучити да се седница или део седнице, одржи без 
присуства јавности, у складу са Пословником о раду. 

Јавност рада се обезбеђује у складу са овим Статутом и Законом. 

8. Забрана дискриминације 

Члан 9. 

Клуб забрањује сваки вид дискриминације у обављању спортских активности и 
делатности у оквиру Клуба. 

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

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

У Клубу и код чланова Клуба није допуштено кршење слобода и права човека и 
грађанина. 

9. Стручни рад 

Члан 10. 
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Стручни рад у Клубу могу да обављају искључиво спортски стручњаци, односно 
лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са Законом, општим и 
посебним актима РСС и Клуба. 

10. Обављање спортских активности и делатности 

Члан 11. 

Клуб и сви чланови Клуба, у обављању спортских активности и спортских 
делатности, нарочито се ангажују 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. 

Клуб и сви чланови Клуба остварују своје циљеве и обављају спортске активности 
и делатности у складу са законом, спортским правилима РСС и својим општим 
актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у 
документима међународних организација чија је чланица Р.Србија. 

Клуб и сви чланови Клуба обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде 
хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном 
средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, 
одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и 
доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво 
физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично 
својство. 

Спортско удружење може непосредно да обавља привредну или другу делатност 
којом се стиче добит у складу са законом којим се уређује класификација 
делатности. Спортско удуржење региструје само једну привредну делатност под 
следећим условима: 
  
▪ да је привредна делатност у вези са стаутарним циљевима тог спортског 

удружења, 
▪ да је привредна делатност предвиђена статутом, 
▪ да је привредна делатност мањег обима, односно да се обавља у обиму 

потребном за остваривање циљева спортског удружења, 
▪ да је привредна делатност уписана у регистар. 
 
Спортско удружење може отпочети са непосредним обављањем привредне 
делатности тек наком уписа у регистар. 
 

11. Регистровање и средства  

Члан 12. 

Клуб се региструје у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта који 
се води код Агенције за привредне регистре Републике Србије. 

Финансијска и материјална средства Клуба могу се користити искључиво за 
остваривање циљева и задатака из овог Статута. 

Клуб има свој динарски и девизни текући рачун и преко њих послује самостално. 
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II  ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА 

1. Циљеви 

Члан 13. 

Општи циљ Клуба је да својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта 
уопште, а нарочито рукометног спорта, у свим његовим облицима, видовима рада, 
живљења и окупљања грађана, а нарочито у : 

1. месним заједницама, привредним друштвима и установама, 

2. спортско рекреативним центрима без обзира на облик власништва, 

3. масовним спортско – рекреативним такмичењима и манифестацијама, 

4. дечијим установама и школама, 

5. другим спортским клубовима, 

6. породицама, 

7. специјализованим спортско – рекреативним програмима за децу и омладину, 
за све узрасне категорије и др. према програму и уз сагласност и сарадњу 
чланица које су основни носиоци таквих програма. 

Посебни циљеви Клуба су : 

1. развој рукометног спорта, односно свих спортских активности и делатности у 
области рукометног спорта, 

2. усклађивање ативности својих чланова, 

3. репрезентовања рукометног спорта у општини, 

4. стварање услова за постизање врхунских спортских резултата у области 
рукометног спорта, 

5. утврђивање основа заједничке спортске политике у области рукометног 
спорта, 

6. предузимање мера у циљу развоја и подстицања омасовљења у бављењу 
рукометним спортом и уздизања квалитета рукомета, 

7. предузимање одговарајућих мера за пропаганду и афирмацију рукомета, 
нарочито код деце и омладине, 

8. развијање аматерског и волонтерског рада у Клубу, 

9. залагање за побољшање друштвеног и материјалног статуса Клуба, 

10. подстицање и унапређење стручно-педагошког и научно-истраживачког рада 
спортских стручњака у Клубу, 

11. успостављање и развој спортских односа са другим клубовима, 

12. допринос јачању спорта у целини, а нарочито рукомета, 

13. обављање и других послова у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја 
спорта и овим Статутом. 

2. Активности 

Члан 14. 

Циљеве, потребе и интересе из претходног члана, Клуб остварује у сарадњи са 
члановима, кроз: 
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1. реализацију општих и заједничких интереса у области спорта и других облика 
физичке културе које  чланови Клуба пренесу Клубу, у складу са Законом и 
Статутом Клуба, 

2. настојањима и залагањем код надлежних органа јединице локалне 
самоуправе за одговарајуће системско уређивање рукометног спорта,  

3. подстицањем и унапређењем стручног, педагошког и научно истраживачког 
рада, сарађујући са надлежним државним органима, привредним, 
туристичким и другим организацијама,  

4. подстицањем рада својих чланова додељивањем награда и признања за 
изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу рукометног 
спорта, 

5. популаризацијом рукометног спорта у медијима, образовним институцијама и 
другим организацијама, 

6. предузимањем мера за спречавање допинга, насиља и недоличног понашања и 
лажирања спортских резултата, 

7. предузимањем мера за заштиту здравља спортиста, 

8. иницирање и стварање услова за примену стручно – научних сазнања из 
области спорта, 

9. предлагање годишњих и посебних програма за финансирање из прихода од 
локалне самоуправе, у складу са Законом, 

10. обезбеђивање и удруживање финансијских средстава за реализацију 
програмских активности на нивоу општине, 

11. стално унапређивање координације и сарадње између чланова Клуба као и 
сарадње са другим удружењима и организацијама, 

12. перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака у 
области рукометног спорта , 

13. остваривање међународне спортске сарадње, 

14. друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Клуба и 
остваривању положаја утврђеног Законом о спорту и Стратегијом развоја 
спорта. 

Члан 15. 

Ради остваривања основних циљева, Клуб сарађује са: надлежним органима 
Општинског и Оккружног рукометног савеза, РСС, надлежним органима у 
јединицама локалне самоуправе и округа, Министарством надлежним са 
омладину и спорт, Антидопинг агенцијом Републике Србије, Заводом за спорт и 
медицину спорта Републике Србије и другим организацијама и асоцијацијама у 
области спорта у Републици Србији. 

Клуб може сарађивати и са другим владиним и невладиним организацијама, ради 
остваривања својих статутарних циљева. 

Члан 16. 

Клуб може, ради остваривања циљева и задатака установљених овим Статутом, а у 
складу са Законом, основати привредно друштво. 

Клуб може ради остваривања својих циљева и задатака и прибављања новчаних 
средстава, поред своје спортске делатности, обављати непосредно и остале 
делатности, у складу са Законом, које служе обављању делатности Клуба, ако су 
оне мањег обима. 



 7 

Клуб може обављати поједине правне послове, у вези са својом делатношћу, а за 
потребе својих чланова, у складу са Законом и овим Статутом. 

Клуб може бити оснивач другог спортског удружења. 

III  ЧЛАНСТВО У КЛУБУ 

 1. Услови за учлањење 

Члан 17. 

Чланови Клуба могу бити правна лица и потпуно пословно способна физичка 
лица. 

Свако лице из ст.1 овог члана може под једнаким условима утврђеним овим 
Статутом да постане члан Клуба. 

Чланство у Клубу се не може преносити нити наследити. 

Правно лице може постати члан Клуба уколико је : 

1. регистровано у складу за законом; 

2. ако његови циљеви одговарају циљевима Клуба; 

3. ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте 
Клуба. 

Физичко лисе може постати члан Клуба ако : 

1. је потпуно пословно способан, 

2. потпише писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Клуба. 

2. Начин учлањивања 

Члан 18. 

Молба за пријем у чланство Клуба подноси се у писаној форми УО Клуба. 

Уз молбу за пријем у чланство прилаже се: 

1. одлука о удруживању у Клуб (за правно лице); 

2. копија решења о упису у Регистар код надлежног државног органа (за правно 
лице); 

3. попуњен упитник за Књигу чланова; 

4. писана изјава о сагласности да се решавање свих спорова између Клуба и 
чланова Клуба повери Сталној арбитражи РСС, у складу са Правилником о 
Сталној арбитражи РСС (арбитражна клаузула); 

5. писана изјава о прихватању Статута и општих аката Клуба; 

6. списак чланова (за правно лице); 

7. докази о испуњености других услова за пријем у чланство у складу са овим 
Статутом. 

О пријему у чланство Клуба одлучује УО Клуба, или по овлашћењу УО Клуба 
Директор Клуба. 

3. Права, обавезе и одговорности чланова 
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Члан 19.  

Права и обавезе чланова Клуба су да : 

1. у оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делатности Клуба у циљу 
унапређења рукометног спорта , 

2. непосредно или преко својих представника у Клубу у облицима организовања 
и рада у Клубу, дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења 
одговарајућих одлука, закључака и др., 

3. имају право да траже интервенцију Клуба код надлежних спортских и 
државних органа, ради заштите интереса рукометног спорта, 

4. користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру својих 
делатности, 

5. бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у 
Клубу и да буду бирани у све органе Клуба, те да управљају пословима Клуба, 

6. дају Клубу информације и податке које он од њих тражи ради обаваљања 
законом и Статутом предвиђених послова и задатака, 

7. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, 
другим актима Клуба и одлукама органа Клуба, 

8. учествују у стручним активностима Клуба, 

9. остварују увид у рад Клуба и њихових органа, 

10. учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба, 

11. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба, 

12. својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака 
Клуба, 

13. чувају спортски и друштвени углед Клуба и других чланова Клуба, 

14. извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба и РСС, 

15. по потреби учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и 
задатка Клуба, 

16. обезбеђују јавност рада Клуба, у складу са законом и овим Статутом, 

17. одговарају за штету коју проузрокују Клубу намерно или крајњом непажњом, 

18. плаћају месечну чланарину, 

19. остварују и друга права и обавезе у складу са Законом и општим и посебним 
актима РСС.и Клуба. 

4. Ограничења у чланству 

Члан 20. 

Чланови органа и тела Клуба могу бити само лица која испуњавају услове из 
Закона. 

5. Малолетна лица 

Члан 21. 

Члан Клуба може бити и малолетно лице. 

Изјаву о учлањењу за малолетно лице до 14 година живота даје малолетно лице уз 
претходну писану сагласност родитеља, односно, старатеља. 
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Малолетна лица млађа од 14 година приступају удружењу на основу изјаве 
родитеља, односно, старатеља. 

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

Малолетни спортиста при закључењу и извршењу уговора о раду са спортском 
организацијом ужива посебну заштиту прописану законом којим се уређују услови 
за заснивање радног односа и рад лица млађих од 18 година. 
 
Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност може да се 
пуноважно закључи само уз писану сагласност оба родитеља, односно старатеља, 
оверену у складу са законом, а на основу претходно утврђене здравствене 
способности спортисте који нема потпуну пословну способност од стране 
надлежне здравствене службе или завода надлежног за спорт и медицину спорта. 
О учешћу малолетног лица у раду клуба обавештава се његов законски заступник. 
 
Малолетно лице не може учествовати на такмичењима без сагласности свог 
законског заступника. 

6. Врсте чланова Клуба 

Члан 22. 

Чланови Клуба се деле на више категорија и то: редовне, помажуће, почасне и 
малолетне. 

6.1.Чланарина 

Члан 23. 

Сви чланови Клуба, осим почасних чланова, су обавезни да плаћају годишњу 
чланарину чија висина се одређује одлуком УО Клуба. 

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 предходну буџегтску 
годину. 

6.2. Редовни чланови 

Члан 24. 

Редовни чланови клуба су : 

1. лица која су у клубу активно регистрована, у складу са спортским правилима 
РСС и која се баве спортском активношћу за коју је клуб регистрован (у даљем 
тексту: спортисти-играчи), осим малолетних чланова, 

2. стручњаци ангажовани у Клубу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту), 

3. лица изабрана у органе Клуба, 

4. запослени у радном односу са Клубом. 

5. физичка лица која су као играчи или спортски стручњаци раније били 
ангажовани у Клубу, као и бивши запослени у Клубу;  

6.3. Помажући чланови 
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Члан 25. 

Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно 
помажу Клуб у остваривању његових статутарних циљева и задатака. 

Помажући чланови имају право на коришћење објеката и услуга запослених у  
Клубу, под условима утврђеним Одлуком УО Клуба. 

6.4. Почасни чланови 

Члан 26. 

За почасног члана се одлуком УО Клуба може именовати лице које је својим радом 
допринело раду и развоју Клуба, као и лице које има знатне заслуге за унапређење 
рукометног спорта. 

Почасни чланови имају саветодавну улогу. 

Почасни члан клуба има право да учествује у раду Скупштине Клуба, али без права 
да гласа за предложене одлуке. 

 
6.5. Малолетни чланови 

Члан 27. 

Малолетни чланови клуба су лица која су у клубу активно регистрована, у складу 
са спортским правилима РСС и која се баве спортском активношћу за коју је клуб 
регистрован (у даљем тексту: спортисти-играчи), а која нису пунолетна. 

Члан 28. 

Малолетни чланови клуба имају право да учествују у раду Скупштине Клуба, а 
преко својих представника, и да гласају за предложене одлуке. 

7. Престанак чланства 

Члан 29. 

Својство члана Клуба, који је правно лице, престаје: 

1. ако надлежни орган члана донесе одлуку о престанку са радом и поднесе 
писмени захтев којим тражи да му престане својство члана Клуба, 

2. ако је члан Клуба брисан из одговарајућег Регистра, по било ком основу, што 
се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је члан брисан из 
одговарајућег Регистра, 

3. ако му је изречена мера забране обављања спортских активности и 
делатности због тога што не испуњава услове за њихово обављање, а у року 
одређеном у изреченој мери не испуни те услове, 

4. ако је правоснажном одлуком надлежног суда утврђено да је регистрација 
оснивања члана била ништава, 

5. ако му је одлуком надлежног органа забрањен рад, 

6. закључењем стечајног поступка, 

7. у другим случајевима предвиђеним у Закону. 

Својство члана Клуба, који је физичко лице, престаје: 

1. смрћу члана, 
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2. на писани захтев члана, 

3. одлуком УО Клуба о престанку својства члана Клуба када се утврди да члан 
више не испуњава услове предвиђене овим Статутом за пријем у чланство 
Клуба или уколико члан не уплати прописану чланарину упркос писменој 
опомени и 

4. у другим случајевима предвиђеним овим Статутом. 

Чланове који су изгубили својство члана Клуба због неплаћања чланарине, УО 
Клуба, може поново примити у чланство Савеза уколико плате неплаћену 
чланарину. 

8. Искључење из чланства 

Члан 30. 

Ако члан Клуба својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза 
нарушава углед и интересе Клуба и чланова Клуба, или онемогућава рад Клуба и 
његових органа и тела, или је престао са плаћањем чланарине, УО Клуба ће му у 
писаној форми указати на уочене недостатке у раду и наложити да у одређеном 
року предузиме потребне мере ради отклањања уочених неправилности у раду, те 
му оставити примерен рок да се у писаној форми изјасни о примедбама на његов 
рад, односно на уочене пропусте у раду. 

Када и поред упозорења и наложених мера члан Клуба не отклони недостатке 
којима се грубо нарушавају углед и интереси Клуба и чланова Клуба, или 
онемогућава рад Клуба и његових органа и тела, УО Клуба може непосредно 
предузети све неопходне мере ради отклањања неправилности у раду члана 
Клуба, у складу са Законом и овим Статутом, а може донети и одлуку о искључењу 
члана из Клуба. 

Сваки од чланова Клуба може поднети предлог за предузимање мера и доношење 
одлуке из ст. 2. овог члана. 

Одлука УО Клуба о искључењу члана из Клуба се доноси у писаној форми са 
образложењем и поуком о правном леку. 

Члан 31. 

Против одлуке УО Клуба о одбијању молбе за пријем у чланство Клуба, о 
престанку својства члана Клуба и искључењу члана из Клуба, може се поднети 
жалба Скупштини Клуба у року од 15 дана рачунајући од дана пријема одлуке. 

Одлука Скупштине Клуба, по жалби на одлуку УО Клуба о одбијању молбе за 
пријем у чланство Клуба,  по жалби на одлуку УО Клуба о престанку чланства и по 
жалби на одлуку УО Клуба о искључењу члана, је коначна. 

До доношења одлуке Скупштине Клуба, по жалби на одлуку о искључењу из 
чланства Клуба, права искљученог члана су суспендована. 

9. Последице престанка и искључења из чланства 

Члан 32. 

Чланови Клуба чије је чланство у Клубу престало, по било ком основу, или буде 
искључен из чланства Клуба, немају право на повраћај уплаћене чланарине. 
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Члан 33. 

Члану Клуба коме је престало чланство у Клубу, по било ком основу, или који је 
искључен из чланства Клуба мора потпуно измирити своје обавезе према Клубу 
које су настале пре престанка својства члана, односно пре искључења из чланства . 

Престанком својства члана Клуба, односно искључењем из чланства Клуба, 
престаје му мандат у органима и радним телима Клуба. 

10. Књига чланова 

Члан 34. 

Клуб је обавезан да у електронској форми води евиденцију својих чланова (књига 
чланова) са свим неопходним подацима, укључујући и податке о њиховом праву 
управљања Клубом и категорији члана, као и друге евиденције у складу са 
законом. 

 

11. Начин учествовања у раду и одлучивању 

Члан 35. 

Сви чланови Клуба учествују у раду Клуба, преко својих изабраних представника. 

12. Дисциплинска одговорност 

Члан 34. 

Чланови Клуба који поступе супротно одредбама овог Статута и других општих 
аката Клуба и РСС подлежу дисциплинској одговорности и могу им се изрећи 
дисциплинске санкције у складу са одредбама овог Статута и других општих аката 
Клуба и РСС.  

IV  ОРГАНИ КЛУБА 

1. Врсте органа 

Члан 37. 

Органи Клуба могу бити колективни и инокосни. 

Колективни органи клуба су: 

1. Скупштина, 

2. Управни одбор и 

3. Надзорни одбор. 

Инокосни органи клуба су: 

1. Председник Клуба и 

2. Директор Клуба. 
 
2. Чланство у органима 
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Члан 38. 

Члан неког органа Клуба може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама 
Клуба и чланова Клуба, тј.који је члан Клуба. 

Мандат чланова органа Клуба траје четири године, ако овим Статутом није 
другачије одређено. 

У случају када је истекао мандат органа Клуба, а нису изабрани нови органи, 
раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране 
новоизабраних органа. 

Лица која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине, службене 
дужности, слободе и права човека и грађанина, полних слобода, здравља људи, 
опште сигурности људи и имовине, уставног уређења и безбедности Републике 
Србије, државних органа, правосуђа, јавног реда и мира, правног саобраћаја, 
против Војске Србије, као и за кривична дела тешко убиство, тешка крађа, 
разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита 
и других погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и за кривична дела 
прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања 
на спортским примедбама не могу вршити функције заступника, ликвидатора 
нити чланова органа и радних тела спортског удружења, све док трају правне 
последице осуде.  
 
Заступник  и ликвидациони управник као и чланови управе спортске 
огранизације не могу бити следећа лица: 
  
▪ оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони 

управници, запослени или чланови спортске организације која се такмичи у 
истом рангу такмичења, 

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

▪ лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу 
политичке странке, 

▪ власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у 
спортској кладионици, 

▪ спортски посредници у одговарајућој грани спорта, 
▪ која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене 

дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, 
разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење 
кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање 
употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет 
допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном 
скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде, 

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

 
У спортској организацији не може бити запослено лице које је запослено у 
спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице. 
Председник управе или заступник националног гранског спортског савеза или 
другог националног спортског савеза не може бити члан управе, председник или 
заступник друге организације у области спорта, осим управе Олимпијског 
комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, 
Републичког завода и Покрајинског завода. 
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3. Скупштина 

Члан 39. 

Скупштина је највиши орган Клуба.   
 
Скупштину сачињава 29 представника чланова Клуба из члана 14. став 1. овог 
Статута, који се бирају на следећи начин: 
 

- збор активних спортиста и спортских стручњака бира 13 представника 
чланова Скупштине из редова редовних чланова; 

- збор лица која су се раније бавила спортским активностима и 
делатностима у Клубу или била запослена Клубу бира 7 представника 
чланова Скупштине из редова редовних чланова; 

- збор друштвено-спортских радника, бира 6 представника чланова 
Скупштине из редова помажућих чланова; 

- представници малолетних чланова бирају 3 представника члана 
Скупштине; 

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

Скупштина Клуба ради и одлучује на седницама Скупштине Клуба. 

Седнице Скупштине Клуба могу бити: редовне, изборне и ванредне. 

Члан 40. 

Редовна седница Скупштине Клуба сазива се најмање једном годишње. 

Изборна седница Скупштине Клуба одржава се сваке четврте године и на њој се 
бирају органи Клуба. 

Ванредна седница Скупштине Клуба сазива се по потреби, а може бити и изборна. 

Скупштину Клуба сазива Председник Клуба. 

Седница Скупштине Клуба се обавезно сазива на захтев Управног одбора, 
Надзорног одбора или на захтев једне трећине чланова Скупштине Клуба. 

Ако сазивање Скупштине Клуба тражи једна трећина чланова Скупштине Клуба 
исти морају истовремено са подношењем тог захтева предложити и дневни ред 
Скупштине Клуба. 

Скупштина Клуба се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана подношења 
уредног захтева из ст.6 овог члана, а ако у том року надлежни орган Клуба не 
сазове седницу Скупштине Клуба, њу могу сазвати они чланови Скупштине Клуба 
који су тражили њено сазивање.   

Члан 41. 

Радом Скупштине Клуба руководи Председник Клуба, а у случају његове 
спречености или привремене одсутности, у делу тока седнице, радом седнице 
Скупштине Клуба председава најстарији присутни члан Скупштине Клуба. 
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Члан 42. 

Скупштина Клуба може да одлучује пуноважно ако седници присуствује више од 
половине чланова Скупштине Клуба. 

Одлуке Скупштине Клуба о промени Статута, статусним променама, избору и 
разрешењу Председника Клуба и чланова Управног одбора Клуба, председника и 
чланова Надзорног одбора Клуба, доносе се већином гласова од укупног броја 
чланова Скупштине Клуба. 

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. 

Члан 43. 

Уколико при избору чланова органа Клуба у првом кругу гласања није изабран 
Председник Клуба, односно потребан број чланова органа чији се чланови бирају, 
приступа се другом кругу гласања, за све кандидате који нису имали довољан број 
гласова. 

Уколико ни у другом кругу гласању нико од предложених кандидата није добио 
потребан број гласова, гласање се понавља, све док се не изабере члан одређеног 
органа, односно Председник Клуба. 

Члан 44. 

Пословником о раду Скупштине Клуба ближе се уређују начин остваривања права 
и дужности чланова Скупштине Клуба, начин рада Скупштине Клуба, као и друга 
питања из њеног рада и одлучивања. 

3.1.Сазивање Скупштине 

Члан 45. 

Свим члановима Скупштине Клуба шаље се писмени позив за седницу Скупштине 
Клуба (поштом или електронским путем – на mail адресу), са дневним редом, по 
правилу, најмање две недеље пре одржавања Скупштине Клуба. 

Члан Клуба може дати предлог за измену дневног реда Скупштине Клуба, 
писменим поднеском са образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања 
Скупштине Клуба. 

Председник Клуба најкасније три дана пре седнице Скупштине Клуба утврђује 
дефинитивни дневни ред Скупштине Клуба и објављује га на огласној табли и на 
интернет сајту Клуба. 

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине Клуба, а појаве се 
током седнице Скупштине Клуба, може се доносити одлука само ако се Скупштина 
Клуба са тиме сагласи двотрећинском већином присутних чланова. 

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Клуба и 
записничар. 

3.2. Ток седнице Скупштине 

Члан 46. 
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На почетку седнице Скупштине Клуба, Председник Клуба утврђује да ли постоји 
кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина Клуба сазвана у складу са овим 
Статутом. 

3.3. Надлежности Скупштине 

Члан 47. 

Скупштина Клуба одлучује о: 

1. усвајању, односно, изменама и допунама Статута Клуба, Пословника о раду 
Скупштине Клуба и других општих аката из своје надлежности, 

2. усвајању финансијских извештаја, 

3. избору и разрешењу Председника Клуба, чланова УО и чланова Надзорног 
одбора Клуба, 

4. именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање Клуба, 

5. удруживању у друге споргске организације и удружења, 

6. разматра, доноси и усваја одлуку о статусним променама, 

7. разматра и одлучује о Извештају о раду Председника Клуба, УО и Надзорног 
одбора Клуба, 

8. жалбама на одлуке УО Клуба, 

9. доноси Одлуку о престанку рада Клуба, 

10. другим питањима у складу са Законом и овим Статутом. 

4. УО Клуба 

Члан 48. 

УО Клуба је колективни орган руковођења и извршни орган Скупштине Клуба. 

УО Клуба чине Председник и 4-8 чланова у складу са одлуком Скупштине. 

Председник Клуба је уједно по функцији и председник УО Клуба. 

Директор Клуба учествује у раду УО Клуба, али без права гласа. 

Члан 49. 

Чланове УО Клуба бира и разрешава Скупштина Клуба, на предлог било којег 
члана Клуба. 

Мандат чланова УО Клуба траје четири године.  

Исто лице може бити поново бирано у УО Клуба. 

Члану УО Клуба мандат престаје: 

1. смрћу, 
2. оставком, 
3. разрешењем и 
4. престанком чланства у Клубу члана Клуба, чијом надлежношћу је био 

обухваћен у тренутку избора. 

УО Клуба констатује испуњеност услова за престанак чланства у УО Клуба. 

Члан 50. 



 17 

Председник Клуба одређује сваком члану УО Клуба конкретно задужење у раду 
Клуба. 

Уколико превремено престане мандат више од половине чланова УО  Клуба, 
обавезно се сазива, без одлагања, ванредна седница Скупштине Клуба, на којој се 
бира нови УО Клуба. 

Скупштина Клуба може превремено разрешити члана УО Клуба и на његово место 
изабрати друго лице. 

Мандат новоизабраног члана УО Клуба траје до истека мандата осталих раније 
изабраних чланова. 

4.1. Надлежности УО Клуба 

Члан 51. 

УО Клуба : 

1. води текуће послове Клуба, 

2. предлаже Скупштини финансијске извештаје, 

3. разматра поднете годишње извештаје о раду Клуба и његових органа, 

4. усваја финансијски план, 

5. усваја општа акта Клуба потребна за остваривање циљева Клуба, која нису у 
изричитој надлежности Скупштине Клуба, 

6. даје предлог промена Статута, 

7. даје предлог одлуке о статусним променама, 

8. управља имовином Клуба, 

9. извршава одлуке и закључке Скупштине и подноси Скупштини извештај о 
раду, 

10. утврђује организацију рада у Клубу, на предлог председника Клуба, 

11. именује и разрешава Директора Клуба и чланове комисија и радних тела, које 
оснива,  

12. утврђује накнаде за рад у Клубу, на предлог председника Клуба, 

13. обезбеђује средства за рад Клуба, 

14. припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности 
Скупштине, 

15. утврђује предлог програма којим се задовољава општи интерес у области 
спорта, односно предлог програма од посебног интереса који ће се 
финансирати средствима из буџета локалне самоуправе, 

16. успоставља и развија сарадњу са надлежним локалним и другим органима и 
организацијама на нивоу општине, 

17. организује скупове и стручна саветовања од заједничког интереса, у области 
спорта,  

18. утврђује награде и признања Клуба организацијама и појединцима за заслуге 
и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и 
признања, 

19. одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука 
органа и именованих лица Клуба, 

20. обавља све друге активности везане за остваривање циљева Клуба које су на 
основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог 
Статута, у изричитој надлежности других органа Клуба. 



 18 

 4.2. Седнице УО Клуба 

Члан 52. 

УО Клуба заседа и одлучује у седницама које сазива Председник Клуба, а у случају 
његове спречености лице које он овласти. 

Седнице УО Клуба одржавају се, по правилу, најмање једном у три месеца. 

УО Клуба може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја 
чланова. 

У случају да УО Клуба нема кворум потребан за одлучивање, Председник ће, у 
хитним случајевима, сазвати најкасније у року од три дана нову седницу са истим 
дневним редом. 

УО Клуба одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова, УО Клуба. 

У случају поделе гласова одлучује глас Председника УО Клуба. 

Чланови УО Клуба приликом одлучивања нису везани обавезама према својим 
организацијама нити могу примати од њих упутства и дужни су да штите 
интересе Клуба као целине и заступају одлуке Скупштине и УО Клуба. 

УО Клуба може да доноси одлуке и на електронским седницама. 

5. Надзорни одбор 

Члан 53. 

Надзорни одбор Клуба је орган Клуба који врши контролу финансијског 
пословања Клуба и годишњег завршног рачуна. 

Надзорни одбор Клуба има три члана које бира Скупштина Клуба. 

Надзорни одбор Клуба бира из свог састава председника Надзорног одбора. 

Надзорни одбор Клуба, најмање једном годишње, обавезно подноси Скупштини 
Клуба извештај о питањима из свог делокруга, приликом усвајања извештаја о 
раду. 

Члан 54. 

Надзорни одбор Клуба доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова 
Надзорног одбора. 

Мандат чланова Надзорног одбора Клуба траје четири године, а престаје : смрћу, 
оставком или разрешењем. 

Чланови Надзорног одбора Клуба могу бити поново изабрани само у још једном 
мандату. 

Рад Надзорног одбора Клуба ближе се уређује Пословником о раду Надзорног 
одбора Клуба. 

Члан 55. 

УО Клуба може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним  у 
складу са прописима о рачуноводству и ревизији. 
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6. Председник Клуба 

Члан 56. 

Председника Клуба бира Скупштина Клуба на период од четири године, уз 
могућност поновног избора. 

Кандидата за председника Клуба може да предложи сваки члан Клуба. 

Кандидати за председника Клуба дужни су да најмање 15 дана пре седнице 
изборне Скупштине Клуба доставе Клубу свој програм рада, који се објављује на 
огласној табли и интернет сајту Клуба. 

Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба. 

Председнику Клуба престаје функција пре истека времена на коју је изабран : 
смрћу, остваком или разрешењем. 

Уколико Председник Клуба поднесе оставку, његове послове преузима изабрани 
члан УО Клуба, који је дужан да сазове ванредну изборну Скупштину Клуба, која ће 
се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке. 

У случају престанка мандата Председнику Клуба пре рока на који је изабран, 
мандат престаје и свим члановима УО Клуба с даном прве седнице Скупштине 
Клуба на којој се бира нови Председник Клуба и нови УО Клуба, у складу са овим 
Статутом. 

Члан 57. 

Председник Клуба обавља следеће послове: 

1) представља и заступа Клуб у земљи и иностранству; 
2) подноси Скупштини извештај о раду Клуба 
3) председава седницама Скупштине и Управног одбора 
4)  усклађује активности органа Клуба 
5) одговара заједно са директором клуба за законитост рада Клуба 
6) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор 

Клуба 
7) организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним 

државним органима и другим органима и организацијама 
8) утврђује програм спортске сарадње са другим клубовима и 

институцијама 
9) одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом 

тајном 
10) одлучује о оснивању и гашењу предузећа, установа, агенција и другог од 

значаја за Клуб; 
11)  врши сталну контролу финансија Клуба; 
12) у циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених 

конкретних стручних послова, председник Управног Одбора може у 
консултацији са директором Клуба именовати стручне саветнике Клуба 
за поједине стручне области; 

13) координише и учествује у раду Скупштине, Управног одбора, Надзорног 
одбора и канцеларије Клуба. 

 
У случају спречености или дуже одсутности Председника Клуба замењује 
потпредседник, а ако он није у могућности или пропусти то да учини замењује га 
најстарији члан Скупштине. 
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Председник Клуба може део својих овлашћења и дужности пренети на директора 
Клуба или потпредседника. 
 

Председник Клуба одређена овлашћена из свог делокруга може пренети на неког 
од чланова УО Клуба или на Директора Клуба и на друга лица, у складу са овим 
Статутом. 

 

6.1  Почасни председник Клуба 
 

Члан 58. 
 
Својство почасног председника Клуба има сваки некадашњи председник Клуба. 
 
Почасни председник има право да учествује у раду органа Клуба. 
 
Својство почасног председника Клуба губи се одлуком Скупштине Клуба. 
 

7. Директор Клуба 

Члан 59. 

Директора бира Управни одбор Клуба, на 4 (четири) године, који своју функцију 
обавља на основу уговора о раду. 
 
Директор Клуба је самосталан у обављању послова из свог делокруга и за свој рад 
одговара Скупштини и Председнику Клуба, а одређене послове може пренети на 
друга лица, уз сагласност Председника Клуба. 
 
Кадидат за директора мора испуњавати следеће посебне улове: да има завршену 
најмање средњу школу, истакнуте организационе способности и искуство у 
друштвено – спортским активностима. 
 
У случају одсутности или спречености Директора замењује лице које одреди 
Управни одбор. 
 

Директор Клуба: 

1) заступа Клуб у имовинским и другим правним пословима; 
2) по питањима материјалног и радно-правног положаја радника у Стручној 
служби Клуба, остварује сарадњу са Организацијом синдиката радника Стручне 
службе у складу са законом и Општим колективним уговором и закључује 
појединачни колективни уговор у складу са законом, односно доноси општи акт 
који замењује појединачни колективни уговор; 
3) има права, овлашћења и одговорности пословодног органа организације, у 
складу са законом и другим прописима којим се уређују радни односи; 
4) обавља послове које на њега пренесе председник Управног одбора; 
5) учествује у раду Скупштине, Управног и Надзорног одбора Клуба, без права 
одлучивања; 
6) предлаже Управном одбору Правилник о организацији Клуба; 
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7) одговара заједно са председником клуба за законитост рада Клуба; 
8) одлучује о ангажовању спортских стручњака у Клубу; 
9) одлучује о Школи за рукомет, њеном плану, начину рада и обезбеђивању 
средстава; 
10) одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека рока са спортистом, 
односно издавање исписнице спортисти и висини накнаде (обештећења) од 
стране спортисте или клуба у који он прелази за превремен престанак уговора; 
11)одлучује се којим спортистима и тренерима (спортским стручњацима) ће Клуб 
закључити уговор и утврђује садржину тог уговора (висину накнаде за закључење 
уговора и накнаде за бављење спортским активностима, рок на који је уговор 
закључен, услове и начин раскидања, међусобне обавезе и сл.); 
12) одобрава службена путовања; 
13) организује и прати стручни рад у Клубу; 
15) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Клуба; 
 

Директор Клуба заснива радни однос са Клубом или закључује уговор о 
ангажовању, за време трајања мандата. 

V  ДРУГИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ 

Члан 60. 

За вршење одређених послова у Клубу, Скупштина Клуба и УО Клуба, у оквиру 
своје надлежности, могу својом одлуком образовати и друге органе Клуба и 
сталне или повремене комисије, одборе, радна тела или именовати поједина лица. 

Одлуком о образовању других органа Клуба, комисија, одбора, радних тела, 
односно именовању лица, утврђује се њихов делокруг рада, састав, овлашћења и 
одговорности. 

VI  СТРУЧНА СЛУЖБА КЛУБА 

Члан 61. 

Стручну службу Клуба сачињавају Директор Клуба и сви запослени у стручној 
служби. 

Стручне, административне, техничке и њима сличне послове за Клуб, његове 
органе и његова радна тела врше Директор Клуба и запослени у стручној служби. 

Радно-правни статус и права и обавезе запослених у стручној служби Клуба 
регулишу се одговарајућим Правилником, а на запослене се примењују одредбе 
Закона о раду Р. Србије. 

За поједине стручне послове, Клуб може да ангажује и друга лица у складу са 
законом и општим актима Клуба. 

У Клубу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици 
или је власник или члан органа спортске кладионице. 

VII  ИМОВИНА И СРЕДСТВА КЛУБА 

Члан 62. 
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Имовину и средства Клуба чине: 

1. дотације из буџета Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе, 

2. средства која је Клуб стекао уплатом чланарина, добровољним прилозима и 
поклонима, 

3. средства од донаторства, спонзорства и субвенција, 

4. средства стечена обављањем комерцијалних и других привредних делатности 
у складу са Законом, 

5. непокретна и покретна имовина у власништву Клуба и 

6. остала имовинска права Клуба, у складу са Законом. 

Део средстава Клуб може да остварује кроз пројекте из домена своје делатности 
које реализује у сарадњи са владиним и невладиним организацијама. 

Члан 63. 

Коришћење средстава врши се на основу годишњег финансијског плана Клуба. 

Буџетска средства користе се наменски за обавезе утврђене Законом о спорту. 

Средства из других извора користе се у складу са одлуком УО Клуба. 

Добит коју Клуб оствари у току пословне године искључиво се користи за 
остваривање програмских активности Клуба. 

VIII  ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ 

Члан 64. 

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју су гласањем за 
одређену одлуку проузроковали Клубу ако је та одлука донесена грубом 
непажњом или с намером да се штета проузрокује. 

За штету из става 1. овог 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 Клуба, УО 
Клуба или најмање пет редовних чланова Клуба. 

IX  СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

1. Сукоб интереса 

Члан 65. 

Сукоб интереса постоји у случајевима предвиђеним Законом и Правилником о 
решавању сукоба интереса у рукометном спорту РСС. 

У случају сукоба интереса између заступника Клуба и Клуба, Скупштина Клуба 
одређује лице које ће заступати Клуб само за тај случај. 

2. Забрана конкуренције 

Члан 66. 

Заступник, запослени и сви чланови Клуба не могу директно нити индиректно 
бити ангажовани у конкурентској спортској организацији.  
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IX  ОДЛУЧИВАЊЕ И ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА 

1. Поступак одлучивање 

Члан 67. 

Одлучивање у Клубу по правилу је јавно. 

У случају потребе, на захтев више од половине чланова органа Клуба, може се 
донети одлука да одлучивање буде тајно, али само по појединим питањима. 

Члан  68. 

Одлучивање о избору на одређене функције у Клубу као што су: Прдседника Клуба 
и чланова УО Клуба, врши се на основу предлога надлежног органа Клуба као 
овлашћеног предлагача, у складу са овим Статутом. 

Овлашћени предлагач разматра све иницијативе и предлоге који су упућени од 
стране чланова Клуба за избор и именовање на одређену функцију. 

На основу своје оцене о поднетим иницијативама и предлозима, овлашћени 
предлагач предлаже кандидате за избор на одређену функцију. 

Овлашћени предлагач обавезно образлаже свој предлог органу који врши избор 
лица на одређену функцију. 

Сви чланови Клуба имају право покретања иницијативе за избор лица на неку од 
функција у Клубу. 

2.  Реализација јавности  рада 

Члан 69. 

Рад Клуба је јаван, у складу са овим Статутом. 

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

Органи Клуба могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, 
информације и акти Клуба и органа Клуба достављају члановима Клуба 
искључиво путем електронске поште. 

Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и 
предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Клубу и 
актуелним дешавањима код чланова Клуба, путем средстава јавног информисања, 
конференција за штампу или издавањем посебних информација и билтена. 

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

Ставове Клуба, односно његових органа и тела може да износи и заступа само 
Председник Клуба, или лице које он за то посебно овласти. 

Члан 70. 

Клуб има Интернет сајт (страницу) на којој се објављују информације о Клубу, 
његовом раду, одлукама и општима актима. 

Интернет презентација Клуба је службено гласило Клуба. 
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X  ОПШТА АКТА КЛУБА  

Члан 71. 

Општа акта Клуба су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин 
уређују одређена питања. 

Сваки редовни члан Клуба и сваки орган Клуба може да покрене иницијативу за 
доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Клуба. 

Јавна расправа се води само о нацрту Статута Клуба, чије трајање одређује УО 
Клуба. 

Након јавне расправе, УО Клуба утврђује предлог Статута и доставља га 
Скупштини Клуба на усвајање. 

Сваки члан Клуба има право да добије примерак Статута Клуба. 

Члан 72. 

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

Члан 73. 

Статут и друга општа акта Клуба, непосредно се примењују на сва лица која су, 
непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Клуба. 

У случају несагласности другог акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе 
Статута. 

Статут и други општи акти Клуба морају бити у сагласности са Статутом и другим 
општим актима РСС. 

Члан 74. 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Клубу морају 
бити у складу са општим актом Клуба и Законом, а у супротном су ништаве. 

На одлуке као појединачне акте које доносе органи Клуба и члана Клуба мора 
бити омогућено право жалбе. 

XI  СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

Члан 75. 

Клуб може донети одлуку о статусним променама у сскладу са Законом. 

Одлуку о статусним променама доноси Скупштина Клуба, на предлог УО Клуба, 
већином од укупног броја чланова Скупштине Клуба. 

XII  ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

Члан 76. 

Клуб води евиденцију својих чланова и спортских резултата у складу са Законом. 

Члан 77. 

Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања 
или подношења докумената Клуба, сви чланови Клуба дужни су да остварују 



 25 

заштиту података о личности и приватности у складу са Законом и законом који 
уређује заштиту података о личности. 

Директор Клуба је обавезан да се стара о томе да подаци о личности не буду 
достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података 
уколико организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу 
заштиту тих података. 

Обрада нарочито осетљивих података о личности (о здравственом стању 
спортиста и спортских стручњака и о коришћењу медицинских средстава и 
другим нарочито осетљивим подацима о личности), као и података који се 
обрађују на основу спортских правила надлежних међународних спортских савеза, 
условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују, у складу са законом. 

Клуб прикупља, чува и врши друге радње обраде личних података од својих 
чланова у зависности од врсте евиденције коју води, а све у складу са законом. 

Подаци из става 4. овог члана чувају се 10 (десет) година.  

Клуб је дужан да учини доступним све податке о својим члановима надлежном 
органу РСС и Министарству надлежном са омладину и спорт, на њихов захтев, без 
одлагања. 

Члан 78. 

У Клубу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и 
планови стручног рада. 

Начин израде планова одређује УО Клуба. 

Клуб води одговарајуће евиденције из свог делокруга у складу са Законом. 

XIII  РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 79. 

Спорови у Клубу решавају се мирним путем на нивоу Клуба. 

Уколико се спор не може решити на начин из претходног става, чланови Клуба 
прихватањем одредби овог Статута аутоматски прихватају примарну и искључиву 
надлежност Сталне арбитраже РСС у складу са одредбама  Статута РСС и других 
општих аката РСС, те Правилника о Сталној арбитражи РСС. 

Сваки члан Клуба је обавезан да изврши одлуку Сталне арбитраже РСС, а у 
супротном подлеже дисциплинској одговорности у складу са Дисциплинским 
правилником РСС. 

Материјално финансијски и други спорови за које није надлежна Стална 
арбитража РСС  решавају се редовним судским путем у складу са законом. 

XIV  АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

Члан 80. 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском 
етиком. 

Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. 
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Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању 
допинга у спорту Републике Србије. 

Сви чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању 
допинга у спорту и Правилника о мерама за спречавање и превенцију допинга 
РСС. 

XV  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 81. 

У својим активностима и делатностима Клуб пропагира еколошке идеје и развија 
активности које доприносе заштити очувању и унапређењу живота и здравља 
људи. 

Чланови Клуба и чланови органа Клуба, односно чланови органа који чине 
стручно-оперативни рад у Клубу, као  и сви запослени у Клубу при свом раду 
дужни су да уважавају и примењују прописе и мере који се односе на заштиту и 
унапређење човекове животне и радне средине, као и да и шире и развијају 
концепт здравог и спортског живота. 

 

XVI  ПРЕСТАНАК РАДА 

Члан 82. 

Клуб престаје са радом одлуком Скупштине Клуба и у другим случајевима 
предвиђеним Законом. 

У случају престанка рада, имовина и средства Клуба преносе се на другу 
организацију-Клуб, на територији општине где Клуб има седиште, који остварује 
исте или сличне циљеве као и Клуб, а ако такве организације нема, на другу 
организацију, у складу са Законом. 

 

XVII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 83. 

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на 
основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом или овим 
Статутом. 

Члан 84. 

Сви органи и радна тела Клуба који су конституисани и изабрани по одредбама 
Статута Клуба, који је био на снази пре усвајања овог Статута, настављају са радом 
са свим надлежностима, све до избора нових органа и радних тела у складу са 
одредбама овог Статута. 

Општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 3 (три) 
месеца од дана ступања на снагу Статута. 
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Члан 85. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је усвојила 
Скупштина Клуба на седници одржаној 29.03.2012. године. 

 

Члан 86. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши 
објављивањем Статута на огласној табли Клуба и Интернет страници Клуба. 

 
 
 
                           Председник УО РК Металопластика 
 
      _____________________________________________________ 
                       Коста Греци 


