ПРЕДЛОГ СТАТУТА РВАЧКОГ КЛУБА “СПАРТАК” СУБОТИЦА
На основу члана 40. став 2., члана 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту (Службени гласник
РС“ бр. 10/16 од 16.02.2016. године), и члана 35. Статута Рвачког клуба „СПАРТАК“ Суботица од
20.02.2016. Скупштина

РВАЧКОГ КЛУБА „СПАРТАК“ СУБОТИЦА
на седници одржаној 02.02.2017. године, доноси

СТАТУТ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Рвачки клуб “СПАРТАК” из Суботице (у даљем тексту – Клуб) је добровољна и недобитна
спортска организација основана ради обављања спортских активности и спортских делатности за
подручје спортске гране рвање и има правну и пословну способност у складу са Законом о спорту
и прописима Републике Србије.
Клуб је члан СДЖ “Јован Микић Спартак” Суботица (у даљем тексту – СДЖ СПАРТАК) и
Спортског савеза Града Суботице (у даљем тексту - ССГС), те Рвачког савеза Војводине (у даљем
тексту - РСВ) и Рвачког савеза Србије (у даљем тексту – РСС).
Термини којима су у овом Статуту означени положаји, професије, односно занимања,
изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род на које се
односи.
1. Назив и седиште Клуба
Члан 2.
Пуни назив спортске организације је: Рвачки клуб „СПАРТАК“ Суботица.
Скраћени назив је: РК „СПАРТАК“.
О промени назива одлучује Скупштина Клуба.
Члан 3.
Седиште Клуба је у Суботици.
У пословној кореспонденцији и у јавном иступању Клуб уз свој назив наводи и своје
седиште.
Назив и скраћени назив употребљавају се у правном промету у облику у којем су уписани у
надлежни Регистар.
На основу уговора о спонзорству може се одлуком Извршног одбора Клуба увести у назив
Клуба и додатни спонзорски назив, али само уз задржавање основног имена из става 1. овог члана.
Извршни одбор Клуба одређује адресу на којој се налази седиште Клуба.
2. Подручје активности
Члан 4.
Спортске активности и делатности на остварењу статутарних циљева Клуб обавља на
територији Републике Србије.
3. Јавне ознаке и дан Клуба
Члан 5.
Јавне ознаке Клуба су: знак (амблем), печат, штамбиљ и застава.
Клуб има печат округлог облика, пречника 39 мм, у чијој се средини налази силуета два
рвача у захвату, а на рубу кружно назив клуба на српском, мађарском и хрватском језику, како је
дефинисано у члану 2. овог Статута.
Клуб има штамбиљ четвртастог облика на коме је исписан назив и седиште Клуба и остављено
место за заводни број и датум.
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Клуб има свој амблем, знак, заставу, боју и друге симболе.
Члан 6.
Клуб је од свог оснивања члан СДЖ „Јован Микић Спартак“ Суботица, основаног
21.04.1945. године, те се дан оснивања друштва слави и обележава као дан Клуба.
4. Заступање и представљање
Члан 7.
Клуб представља и заступа Председник Клуба.
Одлуком Извршног одбора Клуба могу се одредити и друга лица са правима и обавезама у
заступању Клуба, у границама датих овлашћења.
5. Забрана дискриминације и заштита података о личности
Члан 8.
Забрањена је, у складу са Законом, свака непосредна и посредна дискриминација
укључујући и говор мржње, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, стручњака у
спорту и свих чланова Клуба, на отворен и прикривен начин, а који се заснивају на неком стварном
или претпостављеном случају.
Одредбе општих и појединачних аката Клуба који представљају дискриминацију у складу
са ставом 1. овог члана, не примењују се.
Сви чланови клуба обавезни су да се супростављају свакој врсти злостављања,
дискриминације и насиља према деци.
Члан 9.
Изабрани органи и званична лица клуба дужна су да се придржавају законских прописа
који се односе на заштиту података о личности и њиховог јавног објављивања
Посебна пажња се мора обратити на заштиту личних података деце.
II ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ КЛУБА
1. Циљеви и активности
Члан 10.
Најважнији циљеви и активности Клуба су:
1. Обезбеђивање услова за развој рвања у јединици локалне самоуправе где је седиште Клуба,
рвања млађих узрасних категорија, рвања за жене и рвања лица са посебним потребама;
2. Остваривање врхунских резултата;
3. Преузимање одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања рвачког спорта
и праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у области рвачког
спорта;
4. Борба против сваког облика дискриминације и насиља у спорту;
5. Унапређење стручног рада у Клубу (спортских стручњака и стручњака у спорту),
6. Подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске
резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта и спортских активности;
7. Остваривање спортске сарадње у земљи и иностранству;
8. Спровођење Антидопинг правилника РСС и на тај начин обезбеђивање да антидопинг
политика и прописи буду у складу са Светским антидопинг кодексом;
9. Стварање јединственог информационог система на нивоу Клуба и РСС;
10. Учествовање у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су потребни
Клубу;
11. Издавање публикација о спортским и другим активностима Клуба;
12. Пружање стручне помоћи код отварања секција Клуба;
13. Организација рвачких такмичења међународних и домаћих;
14. Унапређење заштите здравља рвача;
15. Пружање помоћи, у складу са могућностима, садашњим и бившим спортистима и
члановима Клуба за школовање, лечење и решавање стамбеног питања;
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16. Друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Клуба и остваривању
положаја утврђеног законом.
2. Обављање спортских активности и спортских делатности
Члан 11.
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.
Клуб остварује своје циљеве и обавља 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
Република Србија.
Органи Клуба су дужни да обезбеде да бављење спортским активностима и делатностима у
оквиру Клуба 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 РСС.
Подручје деловања Клуба је територија Републике Србије.
3. Спортисти
Члан 12.
Спортиста може да се бави спортском активношћу у Клубу аматерски (рекреативно или
такмичарски) или професионално (такмичарски).
Професионални спортиста је лице које се бави спортом у Клубу као јединим или основним
занимањем.
Клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно
бављење спортиста спортским активностима и спортске стручњаке за вођење стручног рада,
планирање и евиденцију стручног рада.
У такмичењима у којима учествује Клуб, за Клуб могу да наступају само спортисти којима
је утврђена здравствена способност у складу са Законом о спорту.
Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом, спортским
правилима РСС и општим актима Клуба, а права, обавезе и одговорности спортиста такмичара
аматера којима се обезбеђује новчана накнада за бављење спортом — и уговором између
спортисте и Клуба закљученим у складу са Законом о спорту.
Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста уређују се законом, спортским
правилима РСС, колективним уговором, правилником о раду Клуба (кад није закључен
појединачан колективни уговор у Клубу) и уговором о раду између спортисте и Клуба.
Органи Клуба и учлањени, односно ангажовани спортисти обавезни су да се придржавају
права и обавеза утврђених актима из ст. 5. и 6. овог члана.
Секретар Клуба дужан је да пре закључења уговора спортисту обавести о правима,
обавезама и одговорностима из ст. 5. и 6. овог члана.
Уговор између спортисте и Клуба закључује се у писменој форми и депонује код РСС.
У случају утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида уговора или раскида
уговора између Клуба и спортисте због неиспуњења уговорних обавеза, Секретар Клуба дужан је
да о томе без одлагања обавести РСС.
Клуб је дужан да закључи уговор о осигурању својих врхунских спортиста од последица
несрећног случаја за време обављања спортских активности, а на основу утврђеног рангирања
спортиста и у складу са законом.
4. Спортска такмичења
Члан 13.
Клуб је организатор, покровитељ или учесник у спортским такмичењима у земљи и
иностранству, од значаја за остваривање циљева Клуба.
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Клуб учествује на домаћим и међународним спортским такмичењима у складу са Законом
о спорту и спортским правилима РСС и надлежног међународног спортског савеза – Светске
рвачке федерације (UWW – United World Wrestling).
Клуб је у организовању спортских приредби дужан да осигура њихово несметано и
безбедно одржавање, и при организовању предузме мере прописане законом и правилима Клуба и
РСС.
За Клуб на такмичењима могу да наступају само лица која испуњавају услове у складу са
законом и спортским правилима РСС.
Секретар Клуба предузима мере да сви спортисти или службена лицa Клуба буду исправно
регистровани за Клуб, у складу са одговарајућим правилима о регистрацији, односно лиценцирању
РСС.
Председник и Секретар Клуба предузимају мере да Клуб буде благовремено лиценциран
(дозвола за сезону) за наступ на такмичењима, у складу са Законом о спорту и спортским
правилима РСС.
Члан 14.
Ради остваривања утврђених основних циљева, Клуб сарађује са органима државне управе,
територијалне аутономије и локалне самоуправе као и са спортским асоцијацијама, удружењима и
клубовима, органом државне управе на територији јединице локалне самоуправе где је седиште
Клуба, другим државним органима и са осталим спортским клубовима, асоцијацијама и
удружењима.
III ЧЛАНСТВО У КЛУБУ
Члан 15.
Чланство у Клубу се стиче даном потписивања изјаве о приступању уз доказ о уплати
чланарине. Чланарине могу бити, на основу одлуке Управног одбора, ослобођени придружени
чланови који материјално или финансијски помажу рад Клуба. Чланарине су ослобођени почасни
чланови Клуба.
За малолетне спортисте старости до 18 година изјаву о приступању обавезно потписује и
родитељ односно старатељ.
По приступању, нови чланови се уписују у Књигу чланова Клуба.
Члан 16.
Чланови Клуба се деле на редовне, придружене и почасне
Клуб има следеће врсте чланова:
- редовне чланове,
- придружене чланове,
- почасне чланове.
1. Услови за учлањења
Члан 17.
Својство редовног члана клуба имају:
- пунолетни спортисти који су регистровани за Клуб, уз услов да су у протеклих
годину дана пре одржавања Скупштине клуба наступили за клуб на
такмичењу у организацији Клуба или РСС;
- спортски стручњаци и стручњаци у спорту који су ангажовани у Клубу на
основу Уговора (Уговор о раду, уговор о хонорарном или волонтерском раду);
- запослени у Клубу;
- изабрани функционери клуба (Председник Клуба, Потпредседник Клуба,
Секретар Клуба) и чланови Извршног и Надзорног одбора;
- физичка лица која својом континуираном активношћу и ангажованошћу дају
допринос остваривању циљева Клуба кроз учешће у активностима Клуба, као
и кроз рад у појединим органима и радним телима Клуба (друштвеноспортски радници). Одлуку о испуњености услова доноси Извршни одбор
клуба;
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-

спортисти и спортски стручњаци који су раније били ангажовани у Клубу, а и
даље активно и континуирано доприносе остваривању циљева Клуба. Одлуку
о испуњености услова доноси Извршни одбор клуба;
Лица из става 1. овог члана ангажовањем у Клубу путем уговора, регистрације, запослења и
именовања/избора у органе или радна тела Клуба, аутоматски добијају статус редовног члана
даном стицања одговарајућег статуса.
Својство придруженог члана клуба имају:
- регистровани малолетни спортисти такмичари Клуба;
- спортисти свих узраста који се рекреативно баве спортом у Клубу;
- регистровани пунолетни спортисти који у протеклих годину дана пре
одржавања Скупштине клуба нису наступили за клуб на такмичењу у
организацији Клуба или РСС;
- бивши спортисти који су били регистровани за Клуб:
- пријатељи и навијачи Клуба;
- спонзори и донатори Клуба;
- родитељи спортиста;
- остала физичка и правна лица која учествују у остваривању циљева Клуба.
Лица из става 1. овог члана којима престане мандат у органима и радним телима Клуба,
аутоматски добијају статус придруженог члана. По престанку мандата Извршни одбор Клуба може
донети одлуку да наведена лица из овог члана остану у својству редовних чланова клуба.
Својство почасног члана може одлуком Скупштине Клуба стећи свако физичко или правно
лице, домаће или страно, које има посебне заслуге за рад Клуба или чије чланство у Клубу је од
посебног интереса за остваривање циљева Клуба.
Неко лице може постати члан Клуба уколико испуњава, ако се својство члана не стиче
аутоматски у складу са овим Статутом, следеће услове: потпише приступницу Клубу, која садржи
изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Клуба и опште акте РСС, као и надлежност
сталног спортског арбитражног суда РСС и Арбитражног суда Олимпијског комитета Србије, у
складу са овим Статутом; да је регистровано у складу са законом и постоји најмање годину дана,
када су у питању правна лица.
За стицање својства члана Клуба, спортисти и спортски стручњаци морају да испуњавају и
посебне услове утврђене спортским правилима РСС.
2. Начин учлањивања
Члан 18.
Захтев (молба) за пријем у чланство Клуба, подноси се у писаној форми Извршном одбору
Клуба, на обрасцу чију форму утврђује Извршни одбор Клуба. Сви чланови Клуба (спортисти,
спортски стручњаци, стручњаци у спорту, изабрани функционери клуба, као и чланови органа и
комисија) морају имати потписане приступнице Клуба.
О пријему у чланство Клуба Председник Клуба одлучује у року од месец дана од дана
подношења уредног захтева.
Захтев за пријем у чланство може се одбити само у случају да подносилац захтева не
испуњава услове прописане овим Статутом или ако постоје други посебно оправдани разлози за
одбијање пријема (околности које указују да би пријем изузетно штетио интересима Клуба и
остваривању његових циљева).
У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац захтева може поднети жалбу, у
року од 8 дана од дана уручења одлуке, Извршном однору Клуба, чија одлука је коначна. На
одлуку Извршног одбора Клуба може се у року од 8 дана од дана уручења одлуке поднети захтев
за заштиту законитости Сталном спортском арбитражном суду РСС.
У случају да је прихваћен захтев за пријем, подносилац је дужан да уплати Клубу уписнину
и годишњу 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, осим уколико одлуком о пријему није
другачије одређено. Права члана Клуба се почињу остваривати од дана уплате уписнине и
годишње чланарине.
Сваки члан Клуба може дати иницијативу или предлог да се одређено лице именује за
почасног члана Клуба.
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3. Права и обавезе чланова
Члан 19.
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;
4) остварује увид у Статут и остале нормативне акте клуба;
5) учествују у активностима Клуба;
6) добије информације потребне за остваривање чланских права;
7) управља пословима Клуба (право гласа) у складу са овим Статутом, ако је редовни
члан;
8) даје предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључка и
др. и да траже интервенцију Клуба код надлежних спортских и државних органа ради
заштите интереса чланова 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. дају Клубу податке и информације које Клуб од њих тражи ради обављања законом и
Статутом предвиђених послова и задатака;
5. испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Клуба и другим општим актима Клуба;
6. у потпуности поштује сва општа акта Клуба;
7. извршава правноснажне одлуке органа Клуба и надлежне арбитраже;
8. чува спортски дух и углед Клуба и спорта у целини;
9. опрему и средства Клуба користи у складу са њиховом наменом утврђеном Статутом и
општим актима Клуба;
10. поступа у складу са спортским правилима РСС;
11. својим потписом на приступницу призна надлежност спортске арбитраже у случајевима
утврђеним овим Cтатутом и Законом о спорту;
Спортисти и спортски стручњаци под уговором, као и радници стручне службе Клуба
имају и друга права, обавезе и одговорности, у складу са законом, општим актима Клуба и
уговором.
Чланови Клуба имају, у складу са овим Статутом и општим актима Клуба, право на жалбу
на одлуку органа 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.
Извршни одбор Клуба посебним актом, у складу са овим Статутом, ближе уређује поједина питања
чланства у Клубу.
Члан 20.
Члану Клуба издаје се чланска карта, у коју се обавезно уписују следећи подаци: име и презиме,
односно назив, датум учлањења, датум рођења и категорија чланства.
Извршни одбор Клуба ближе уређује садржај и изглед чланске карте Клуба.
4. Начин учествовања у раду и одлучивању
Члан 21.
Члан учествује у раду Клуба, а редовни члан и у одлучивању у Скупштини Клуба у складу
са овим Статутом.
Лице које представља Клуб код надлежних органа, мора да поседује писмено овлашћење
оверено печатом Клуба и потписано од стране лица овлашћеног за заступање Клуба.
5. Књига чланова и друге евиденције
Члан 22.
Клуб води евиденције својих чланова (Књига чланова), и друге базичне евиденције, у
складу са Законом о спорту.
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Извршни одбор ближе уређује садржај и начин вођења Књиге чланова и базичних
евиденција Клуба.
Клуб се уписује у матичне и друге евиденције, у складу са Законом о спорту.
Одлуке органа Клуба обавезно се уносе у књигу одлука органа Клуба.
6. Престанак чланства
Члан 23.
Чланство у Клубу гаси се престанком рада, смрћу, иступањем или искључењем.
Иступање из Клуба могуће је само на основу писмене изјаве члана Клуба о иступању из
Клуба, уз отказни рок од три месеца, осим ако законом, нормативним актима РСС или уговором
није другачије одређено.
Спортиста који има пуноважно закључен уговор са Клубом не може једнострано да иступи
из Клуба до истека уговореног рока. Престанак чланства могућ је само на основу споразумног
раскида уговора, односно на основу писменог захтева члана уз сагласност Клуба.
Спортиста који нема закључен уговор са Клубом може да иступи из Клуба уз отказни рок
до почетка првог прелазног рока утврђеног нормативним актима РСС.
Председник Клуба констатује престанак чланства и овај податак се уписује у Књигу
чланова.
Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Клуба на
измирење заосталих финансијских обавеза.
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
рада Клуба.
Члан 24.
Искључење члана Клуба могуће је ако:
1) својим активностима теже штети Клубу, односима у Клубу или угледу Клуба;
2) грубо поступа супротно интересима Клуба или одлукама органа Клуба;
3) својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште акте
Клуба;
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство.
Искључење члана Клуба могуће је и као резултат изречене дисциплинске мере у
случајевима утврђеним Дисциплинским правилником, за најтеже дисциплинске прекршаје..
У случајевима из става 1. тач. 1) – 3) овог члана, Извршни одбор је дужан да члана Клуба
упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави рок од
најдуже 30 дана за отклањање пропуста, односно грешака.
Одлуку о искључењу доноси у првом степену Дисциплинска комисија Клуба, након што је
омогућeно члану Клуба да се изјасни о приговорима на његов рад и поступање. Одлука
Дисциплинске комисије се доставља препорученом поштом на адресу члана клуба.
Одлука о искључењу мора бити образложена.
Против одлуке о искључењу, члан Клуба може поднети жалбу Извршном одбору Клуба у
року од 8 дана од дана пријема решења, чија одлука је коначна. Право на заштиту законитости
члан клуба може остварити преко Сталног спортског арбитражног суда РСС.
До доношења коначне одлуке Извршног одбора Клуба о искључењу, права члана Клуба су
суспендована.
Уколико члан Клуба закасни са уплатом чланарине до рока утврђеног одлуком Извршног
одбора и не измири обавезе ни у додатном року од месец дана, истеком овог рока аутоматски се
гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу.
Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу (материјалне и финансијске) које су
настале пре престанка својства члана Клуба.
По губитку статуса члана Клуба дужан је измирити све преузете обавезе.
Чланство у Клубу које престаје на писмени захтев, престаје даном достављања писменог
захтева.
У случају да члан Клуба има финансијске обавезе према Клубу или задужену опрему
Клуба, даје се рок за испуњавање тих обавеза.
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Члан 25.
Чланови органа и тела Клуба своје функције обављају добровољно и без надокнаде.
Управни одбор може својом одлуком одредити надокнаду за обављање појединих послова и
задатака.
IV УПРАВЉАЊЕ КЛУБОМ И ОРГАНИ КЛУБА
Члан 26.
Клубом управљају њени чланови, у складу са овим Статутом.
Члан 27.
1)

2)
3)
4)

Органи Клуба су:
Скупштина Клуба,
Извшни одбор Клуба,
Председник Клуба,
Надзорни одбор Клуба.

Члан 28.
У Клубу се могу формирати и други органи, комисије и радна тела трајног или
привременог карактера. Одлуком о формирању утврђује се њихов састав, делокруг, овлашћења и
мандат.
Ближе одредбе о раду комисија и радних тела регулишу се Статутом и посебним
правилником о раду комисија и осталих облика организовања, који доноси Управни одбор.
Члан 29.
Чланови Извршног одбора Клуба не могу бити следећа лица:
1) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке
странке;
2) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској
кладионици;
3) 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;
4) који не могу да буду чланови органа привредних друштава или удружења у складу са
Законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности;
5) спортски инспектори.
Изабрани чланови Извршног одбора Клуба подноси посебну писмену изјаву Надзорном
одбору Клуба да не постоји сметње за избор члана Извршног одбора Клуба у складу са Законом о
спорту.
Ако члан органа Клуба из става 1. овог члана, укључујући и заступника и ликвидационог
управника, у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан органа у складу са
овим Статутом и Законом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих
услова, ако овим Статутом није другачије утврђено.
Члан 30.
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, а у
складу са Законом о спорту.
1. Скупштина клуба

•

•
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Члан 31.
Скупштина Клуба је највиши орган Клуба.
Скупштина Клуба може да буде:
изборна,
редовна годишња и
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ванредна.
Изборна Скупштина се одржава сваке четири године. На изборној Скупштини се бирају
органи и носиоци одређених функција Клуба предвиђени Статутом Клуба на период од 4 године..
Редовна Скупштина се мора одржати најмање једном у току календарске године.
Ванредна Скупштина се одржава по потреби, а на основу захтева најмање 1/3 чланова
Скупштине Клуба, захтева Управног или Надзорног одбора. Ванредна Скупштина се мора сазвати
најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева. Уколико председник Скупштине не сазове
Скупштину по захтеву из става 5 овог члана у року од 30 дана, Скупштину може сазвати Извршни
одбор, Надзорни одбор или 1/3 чланова Скупштине. Ову Скупштину води сазивач.
•

Члан 32.
Скупштину чине сви чланови Клуба
Чланови Клуба имају непосредно или посредно право гласа на Скупштини Клуба по
следећем принципу:
- Редовни чланови Клуба имају непосредно право гласа на Скупштини Клуба;
- Придружени чланови Клуба имају посредно право гласа на Скупштини Клуба преко 3
изабрана представника;
- Почасни чланови Клуба имају непосредно право гласа на Скупштини Клуба.















Члан 33.
Скупштине Клуба;
доноси Статут Клуба и статутарне одлуке о изменама и допунама Статута ;
доноси Пословник о раду Скупштине;
усваја финансијски извештај;
усваја извештај о раду Клуба и његових органа;
усваја дугорочни програм развоја клуба;
одлуку о удруживању у друге савезе и организације од интереса за Клуб;
одлуку о статусним променама Клуба;
одлуку о престанку рада Клуба;
усваја правилник о утврђивању дисциплинске одговорности;
одлуку о оснивању предузећа, установа, агенција и других облика организовања од значаја
за Клуб, односно одлуку о њиховом гашењу;
доноси одлуку о почасним члановима Клуба;
друге одлуке утврђеним законом и овим Статутом.
Скупштина бира односно разрешава:
- Председника Клуба,
- Потпредседника Клуба на предлог изабраног Председника Клуба,
- Чланове Извршног одбора Клуба на предлог изабраног Председника Клуба,
- Чланове Надзорног одбора клуба.

Део послова и овлашћења из своје надлежности, Скупштина може посебном одлуком
пренети на Извршни одбор Клуба.
Члан 34.
Скупштина може да ради и одлучује ако седници присуствује више од половине чланова
Скупштине.
Позив за редовну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима
Скупштине најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.
На почетку седнице Скупштине, Председник Клуба утврђује да ли постоји кворум за рад и
одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом и Пословником о раду
Скупштине.
О току рада Скупштине води се записник који потписују председавајући и записничар, и он
се усваја на наредној седници Скупштине.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Скупштине.
Одлука Скупштине о промени статута, статусним променама и престанку Клуба доноси се
већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.
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Члан 35.
Рад Скупштине и њено заказивање ближе се уређује Пословником о раду Скупштине.
2. Извршни одбор клуба
Члан 36.
Извршни одбор је извршно-управни орган Клуба. Извршни одбор има од 5 до 9 чланова,
Тачан број чланова Извршног одбора донсои се на Изборној Скупштини за мандатни
период од 4 године.
Председник клуба који је члан и председник Извршног одбора по функцији, се налази у
улози мандатара и предлаже од 3. до 7. чланова Извршног одбора Скупштини Клуба на
верификацију за мандатни период од 4 године.
Потпредседник клуба је по функцији и члан Извршног одбора и Потпредседник Извршног
одбора Клуба.
Исто лице може бити поново бирано у Извршни одбор Клуба.
Секретар Клуба учествује у раду Клуба без права гласа.
Мандат чланова Управног одбора је 4 (четири) године и може се поновити.
Члановима
Управног одбора мандат може престати услед: подношења оставке,
разрешењем или због смрти.
Сваки члан Управног одбора може у току трајања мандата поднети оставку у писменој
форми, Председнику Клуба. На првој седници Скупштине Клуба бира се нови члан Управног
одбора. Ако оставку поднесе више од 50% чланова Управног одбора Председник Клуба је дужан
да у року од 30 дана сазове Скупштину Клуба.
Разрешење члана Управног одбора предлаже Председник Клуба због неактивности и
несавесног рада.
У случају смрти члана Управног одбора Председник Клуба на првој Скупштини Клуба
предлаже новог члана.
Члан 37.
Извршни одбор:
1. води текуће пословање Клуба;
2. спроводи одлуке Скупштине Клуба;
3. доноси опште акте Клуба чије доношење није у надлежности Скупштине Клуба;
4. усваја годишњи програм рада Клуба;
5. усваја годишњи финансијски план Клуба
6. усваја Завршни рачун Клуба;
7. именује Секретара клуба;
8. одлучује о ангажовању стручњака у спорту и спортских стручњака у Клубу и о висини
накнаде за ангажовање;
9. доноси годишњи календар такмичења и план активности Клуба;
10. утврђује висину, начин и рокове плаћања чланарине Клуба;
11. упраља имовином Клуба;
12. припрема седнице Скупштине Клуба;
13. бира, именује, разрешава или предлаже своје представнике у органима, радним или
стручним телима организација у којима је Клуб удружен;
14. образује радна тела, именује и разрешава њигове чланове и утврђује им делокруг рада;
15. прописује начин употребе и коришћења печата, амблема и заставе Клуба;
16. доноси одлуку о признањима, похвалама и наградама;
17. бира Потпредседника Клуба са функцијом заменика Председника Клуба;
18. предлаже Скупштини клуба почасне чланове Клуба;
19. у другом степену одлучује по жалби на одлуку дисциплинске комисије;
20. доноси Пословник о свом раду;
21. утврђује садржај и изглед Изјаве – Приступнице за учлањење у Клуб;
22. стара се о обезбеђивању потребних средстава за рад Клуба и о њиховој наменској
употреби;
23. утрврђује промену статуса чланова Клуба;
24. утврђује програм спортске сарадње;
25. утврђује унутрашњу организацију Клуба;
26. доноси кодексе и друга правила понашања;
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27. обавља и друге послове;
Извршни одбор Клуба може да овласти Секретара Клуба, радна тела Клуба или друга лица
да изрши одређене послове из делокруга рада Извршног одбора.
Члан 38.
Председник Клуба сазива седнице Извршног одбора по сопственој инцијативи, на захтев
Надзорног одбора, на предлог најмање десет чланова Клуба или на предлог најмање три члана
Извршног одбора.
У случају хитности доношења одлука Извршни одбор може одржати електронску седницу.
Члановима Извршног одбора се материјали достављаују и у електронској форми, како за редовну
тако и за електронску седницу.
Извршни одбор може да ради ако седници присуствује више од 50% чланова. Извршни
одбор доноси одлуке и закључке већином гласова присутних чланова. Ако се одржава електронска
седница одлуке су пуноважне ако писменим путем (е-маил или факс) ову одлуку потврди више од
50% чланова Извршног одбора.
3. Надзорни одбор
Члан 39.
Надзорни одбор Клуба је надзорни орган који врши контролу спровођења Статута, и
других општих и посебних аката клуба, законитост донетих одлука свих органа Клуба и врши
контролу материјално-финансијског пословања Клуба.
Члан 40.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.
Чланови Надзорног одбора на првој седници бирају Председника.
Надзорни одбор доноси одлуке простом већином од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
Надзорни одбор доноси Пословник о раду Надзорног одбора.
Члан 41.
Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга рада
најмање једном годишње приликом усвајања извештаја о раду Клуба.
Члан 42.
Члан Надзорног одбора не може бити члан Скупштине ни било ког органа или радних тела
Клуба за време трајања мандата.
Сва остала питања из надлежности Надзорног одбора уређују се Пословником о раду.
4. Председник клуба
Члан 43.
Председник Клуба је по функцији председника Скупштине и Председника Извршног
одбора.
–
–
–

Председника Клуба бира Скупштина на образложени предлог најмање пет чланова Клуба.
Приликом избора за Председника Клуба кандидат треба да испуни следеће услове:
да је држављанин Републике Србије;
да има најмање 3 године рада у спортским организацијама;
да има припремљен Програм рада и развоја Клуба за период од наредне четири године.

Члан 44.
Председник Клуба се бира на време од четири године и може бити поново биран на исту
функцију. Председник Клуба своју функцију обавља волонтерски.
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.

–

–
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Члан 45.
Председник Клуба:
представља и заступа Клуб и финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана;
предлаже Скупштини Клуба чланове Извршног одбора;
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–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

одговоран је за законитост рада Клуба;
утврђује предлог дневног реда Скупштине и Извршног одбора;
утврђује предлоге аката и одлука које доноси Скупштина и Извршни одбор;
одобрава службена путовања у земљи и иностранству;
задужен је за успостављање сарадње са другим клубовима у Србији и иностранству;
сарађује са РСС, органима државне управе на свим нивоима и осталим спортским
асоцијацијама;
предлаже Извршном одбору клуба Потпредседника Клуба;
предлаже Извршном одбору Клуба председнике комисија;
предлаже Извршном одбору спортског директора и секретара Клуба;
предлаже Извршном одбору спортске стручњаке и стручњаке у спорту које именује
Извршни одбор;
обавља и остале послове од интереса за клуб.

Члан 46.
Председнику Клуба престаје функција пре истека времена на који изабран услед: оставке,
разрешења или услед смрти.
Разрешење Председника Клуба може тражити најмање 1/3 чланова Клуба, Извршни одбор
или Надзорни одбор. Одлуку о разрешењу Председника Клуба доноси Скупштина Клуба.
Председник Клуба може у току трајања мандата поднети оставку Скупштини Клуба у
писменој форми.
У случају престанка функције Председника Клуба пре истека временана на које је биран,
Потпредседник Клуба дужан је да сазове ванредну изборну скупштину у року од 30 дана.
V ИМЕНОВАНА ЛИЦА У КЛУБУ
Члан 47.
Именована лица у Клубу су: Спортки директор Клуба и Секретар Клуба.
На предлог Председника Клуба Извршни одбор именује Спортског директора Клуба и
Секретара Клуба, на мандатни период од 4 године и могућност поновног именовања.
Извршни одбор може именовати и друга лица у складу са потребама и интересима бољег
рада и функционисања Клуба.
1. Спортски директор Клуба
Члан 48.
За Спортског директора Клуба може да буде именовано лице које има вишегодишње
искуство у рвачком спорту.
Спортски директор Клуба:
 организује стручни рад у Клубу по питању распореда рада свих селекција у Клубу, као и
свих рвачких секција и рвачких клубова којима Клуб има потписан протокол о сарадњи;
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контролише годишње и месечне планове рада свих именованих тренера у Клубу и клубова
са којима постоји потписан протокол о спортској сарадњи;



контролише спровођење предатих планова рада од стране именованих тренера;



за седнице Извршног одбора Клуба припрема периодичне извештаје о раду и резултатима
рада свих селекција Клуба и клубова са којима постоји потписан протокол о спортској
сарадњи;



координира одлазак на сва такмичења заједно са именованим тренерима и секретаром
Клуба;



у договору са тренером сениорске екипе 15 дана пре прелазног рока доставља Извршном
одбору предлог појачања Клуба у наредном периоду, као и предлог рвача који ће добити
исписницу и под којим условима;



присуствује седницама Управног одбора без права одлучивања, на којима подноси
предлоге, извештаје, планове који се односе на стручни рад у Клубу;
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обавља и све остале послове по налогу Председника Клуба.

Уколико Спортски директор Клуба није именован, послове из става 1. овог члана обавља
тренер сениорске екипе Клуба, односно лице које овласти Извршни одбор Клуба.
2. Секретар Клуба
Члан 49.
За Секретара Клуба може да буде именовано лице које има вишегодишње искуство у
спорту.
Секретар Клуба:
 организује рад и припрема седнице органа Клуба и њихових радних тела:
 стара се о законитости рада органа Клуба;
 непосредно се ангажује на извршавању закључака, општих и појединачних аката Клуба;
 припрема предлоге плана рада, финансијског плана, извештаја о раду и финансијског
извештаја Клуба и нацрте и предлоге нормативних и других аката које усвајају и доносе
органи Клуба;
 стара се о спровођењу годишњег програма рада свих узрасних селекција Клуба и
обезбеђује услове да се сви усвојени планови спроведу у предвиђеним роковима;
 оперативно спроводи све послове везане за кооресподенцију са државним органима,
органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, ССГС, РСС, и осталим
спортским асоцијацијама;
 оперативно ради на спровођењу календара такмичења свих селекција у Клубу;
 обавља и друге послове у складу са Статутом, одлукама Скупштине и Извршног одбора
Клуба и другим општим актима Клуба;
 обавља и све остале послове по налогу Председника Клуба.
Члан 50.
Спортски директор Клуба и Секретар Клуба могу свој посао да обављају волонтерски,
хонорарно или професионално. Одлуку о начину ангажовања ових стручњака у спорту доноси
Извршни одбор на предлог Председника Клуба.
VI ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
Члан 51.
Као првостепени дисциплински орган у Клубу се формира Дисциплинска комисија Клуба.
Извршни одбор Дисциплинским правилником ближе одређује дисциплинске мере,
дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.
Члан 52.
Чланови клуба који намерно или из крајње непажње поступе супротно овом Статуту и
другим општим актима Клуба, одлукама органа или овлашћених лица Клуба или повреде углед
Клуба могу дисциплински одговарати и бити кажњени: опоменом, јавном опоменом, суспензијом,
новчаном казном, забраном обављања дужности и искључењем
Члан 53.
Ниједан члан Клуба не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне
последице због коришћења својих права утврђених законом и општим актима Клуба.
VII ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА КЛУБА
Члан 54.
Скупштина и Извршни одбор могу за поједина подручја свог рада формирати повремена
радна тела са тачно наведеним делокругом рада, бројем чланова, овлашћењима и временским
роком за који се то радно тело формира.
Члан 55.
У оквиру Клуба могу се интересно организовати: рвачи, тренери, ветерани, родитељи,
спонзори, навијачи и др. путем секција, ради остварења својих специфичних интереса.
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Извршни одбор даје сагласност на Правила о организацији рада и деловања сваке
интересно организоване групе. Ова правила не могу бити у супротности са Статутом Клуба и
основним циљевима и задацима Клуба.
VIII ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ РАДА У КЛУБУ
Члан 56.
Стручни рад у Клубу обављају стручњаци у спорту (тренери) за поједине узрасне
категорије и селекције. За тренера у Клубу могу бити именована лица која имају адекватно
спортско образовање или су оспособљени у складу са Законом о спорту.
Извршни одбор на предлог Председника Клуба доноси одлуку о именовању тренера за
поједине селекције.
IX СТРУЧНА СЛУЖБА КЛУБА
Члан 57.
За обављање стручних, административних и помоћних послова Клуб може имати стручну
службу.
Обављање одређених послова Клуба може се поверити одговарајућим стручним
институцијама, организацијама или појединцима.
Пословима стручне службе Клуба, ако је формирана, руководи Секретар Клуба.
X СРЕДСТАВА ЗА РАД КЛУБА

1)
2)
3)
4)
5)

Члан 58.
Средства за рад Клуба обезбеђују се из следећих извора:
јавних прихода;
приходи од средстава по објављеним конкурсима;
приходи од чланарине;
прилога донатора и спонзора;
и других извора у складу са законом.

Члан 59.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
Клубу, ако је та одлука донесена грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.
Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записник.
XI ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 60.
Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Клубу,
издавањем свих информација о њиховом раду које се доступне свим члановима Клуба, као и
сарадњом са средствима информисања.
Клуб може да има интернет сајт, чији садржај утврђује Извршни одбор Клуба.
Члан 61.
Представник Клуба који даје податке и информације у вези са радом Клуба одговоран је за
њихову тачност.
Извршни одбор Клуба именује лице задужено за односе са јавношћу, које је задужено за
правовремено и истинито информисање и преношење одлука и ставова које доносе органи и радна
тела Клуба.
XII ПОСТУПАК УСВАЈАЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ
АКАТА
Члан 62.
Општи акти Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи
начин одређују одређена питања.
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Члан 63.
Сваки члан и сваки орган Клуба може дати иницијативу за доношење односно измене и
допуне одређеног општег акта Клуба.
Извршни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену Статута и
Пословника о раду Скупштине, о чему обавештава покретаче инцијативе најкасније 30 дана од
дана пријема инцијативе за промену Статута.
У случају да одбаци инцијативу за промену Статута и Пословника о раду Скупштине,
Извршни одбор Клуба доставља Скупштини одлуку са образложењем.
Предлог за измене и допуне Статута и Пословника о раду Скупштине може поднети
Извршни одбор, Надзорни одбор или 1/3 чланова Скупштине Клуба, у писменој форми..
У случају неприхватања предлога измена и допуна Статута и Пословника о раду
Скупштине од стране Извршног одбора, покретачи инцијативе за измену Статута Клуба могу
поднети приговор Скупштини.
Члан 64.
У случају да прихвати иницијативу за измену Статута и Пословника о раду Скупштине
Извршни одбор утврђује нацрт Статута и Пословника о раду Скупштине и организује јавну
расправу која траје 10 дана.
Након јавне расправе Извршни одбор утврђује коначан предлог Статута и Пословника о
раду Скупштине и доставља га Скупштини на усвајање.
Члан 65.
Статут и општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
просторијама Клуба, осим ако је одлуком о њиховом доношењу одређен други рок њиховог
ступања на снагу.
Члан 66.
Скупштина одлучује о доношењу Статута и Пословника о раду Скупштине, односно о
њихових изменама и допунама већином од укупног броја чланова Скупштине.
Остала сва општа акта Клуба, изузев Статута и Пословника о раду Скупштине Клуба
доноси Извршни одбор.
У случају несагласности општег акта и овог Статута примениће се одредбе Статута.
XIII ЕВИДЕНЦИЈА И ПЛАНОВИ
Члан 67
Клуб води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста,
професионалних спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о
спорту.
Клуб се уписује у матичне евиденције које води Агенција за привредне регистре. У случају
престанка рада Клуба, заступник Клуба је дужан да обавести надлежни регистрациони орган ради
брисања Клуба, у складу са законским прописима.
Клуб води Књигу чланова Клуба и Књигу одлука у складу са законским прописима.
Члан 68.
У Клубу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и планови
стручног рада. Начин израде планова одређује Извршни одбор Клуба.
XIV РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 69.
Решавање спорова и дисциплинске прекршаје чланова клуба у првом степену решава
Дисциплинска комисија Клуба. Члан Клуба има рок од 8 дана да уложи жалбу на првостепену
одлуку. У другом степену жалбу на одлуку првостепеног органа решава Извршни одбор Клуба. У
случају да члан Клуба није задовољан одлуком Извршног одбора Клуба у другом степену, може у
року од 30 дана по пријему одлуке Извршног одбора Клуба покренути спор пред надлежним
сталним арбитражним судом.
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Члан 70.
Члан Клуба се потписивањем приступнице обавезује да у потпуности прихвата Статут и
остала општа акта Клуба, као и да прихвата надлежност Сталног спортског арбитражног суда
Олимпијског комитета Србије.
Члан Клуба је обавезан је да изврши све одлуке донете од стране Сталног спортског
арбитражног суда Олимпијског комитета Србије.
На арбитражу, односно рад и одлуке Сталног спортског арбитражног суда Олимпијског
комитета Србије примењују се одредбе Закона о арбитражи, ако Законом о спорту и овим
Статутом није друкчије утврђено.
Подношење тужбе не одлаже извршење правноснажне одлуке органа Клуба, осим ако
Стални спортски арбитражни суд Олимпијског комитета Србије не донесе, у посебно оправданим
случајевима, одлуку о привременој суспензији извршења оспорене одлуке.
Члан 71.
Сви чланови Клуба обавезни су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у
питањима која су у надлежности дисциплинских органа Клуба и питања које решава Стални
спортски арбитражни суд Олимпијског комитета Србије.
Члан 72.
У решавање спорова са другим клубовима члановима РСС и решавање спорова на релацији
клуб – ССГС и клуб – РСС, клуб прихвата арбитражу Сталног спортског арбитражног суда
Олимпијског комитета Србије.
Одлука Сталне спортске арбитраже Олимпијског комитета Србије има снагу правоснажне
судске одлуке.
XV ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБ И ПОСТУПАЊЕ С ИМОВИНОМ
Члан 73.
Клуб престаје са радом под условима утврђеним законом или одлуком Скупштине Клуба.
За пуноважно доношење одлуке о престанку рада Клуба потребна је већина од укупног
броја чланова Скупштине Клуба.
Имовина Клуба, у случају престанка рада, преноси се на недобитна удружења грађана.
Одлуку о томе коме се преноси имовина регулише се посебном одлуком Скупштине Клуба пре
доношења одлуке о престанку рада Клуба.
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
У случају да одређена правна област није регулисана одредбама овог Статута, или кад
одредбе Статута и општих аката Клуба нису у сагласности са Законом о спорту и Статутом ССГС
и РСС, непосредно се примењују одредбе Закона о спорту и одредбе Статута и одлука ССГС
односно РСС.
Члан 75.
Општи акти Клуба морају бити у сагласности са Статутом.
Општи акти Клуба морају се ускладити са одредбама овог Статута у року од три месеца од
дана ступања на снагу овог Статута.
Члан 76.
Овај Статут као и његове измене и допуне усваја Скупштина Клуба, а ступају на снагу 8
дана од дана објављивања у просторијама Клуба, ако одлуком Скупштине Клуба није утврђен
други рок.
Члан 77.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба усвојен 20.02.2016. године.
Органи конституисани по важећем Статуту на дан доношења овог Статута, настављају са
радом до истека мандата на који су изабрани.
Председник Клуба:
____________________
Давор Штефанек
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