На основу члана 40. став 2., члана 55. став 3. тачка 1) Закона о спорту Републике Србије
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/2016) и члана 33. став 1. тачка 1) подтачка а) Статута Атлетског
клуба „Војводина“, Скупштина Атлетског клуба „Војводина“ је на седници одржаној
14.02.2017. године усвојила је

С ТАТ У Т

АТЛЕТСКОГ КЛУБА ВОЈВОДИНА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Атлетски клуб „Војводина“ из Новог Сада (у даљем тексту: Клуб) је добровољно,
невладино, неполитичко и непрофитно спортско удружење у области атлетике као гране
спорта.
У Клуб се учлањују деца, млади и одрасле особе.
У Клуб се могу учланити и другa заинтересованa лица у складу са овим Статутом.
Члан 2.
Назив Клуба је: Атлетски клуб „Војводина“.
Скраћени назив Клуба је: АК „Војводина“.
Седиште Клуба је у Новом Саду.
Када Клуб има генералног спонзора, називу Клуба се може, на основу уговора о
генералном спонзорству, додати и назив генералног спонзора или његовог производа.
Члан 3.
Клуб обавља активности и делатности на остваривању статутарних циљева на
територији града Новог Сада.
Члан 4.
Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом,
правилима Атлетског савеза Србије, Атлетског савеза Војводине и овим Статутом.
Члан 5.
Клуб има печат округлог облика на којем су у спољном кругу, ћириличним писмом,
исписани назив и седиште Клуба, а у средини утиснут знак Клуба.
Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Клуба
и остављен простор за број и датум.
Знак Клуба је у облику штита у чијем левом углу, на белој површини, је знак
атлетичара у трку, златне боје, а на дијагонали пише АК Војводина, док је десна површина
штита црвене боје.
Клупске боје су бело – црвена.
Управни одбор може, у складу са потребама, одредити и друга обележја Клуба.
Члан 6.
Клуб је члан Спортског друштва „Војводина“, Атлетског савеза Војводине и
Атлетског савеза Србије.
Клуб може да се учлани у друге савезе и организације од значаја за остваривање
циљева Клуба о чему одлучује Скупштина Клуба.

Члан 7.
Клуб представља и заступа Спортски директор Клуба.
Одлуком Скупштине Клуба могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у
заступању Клуба, у границама датих овлашћења.
Члан 8.
Забрањена је, у складу са законом, свака непосредна и посредна дискриминација,
укључујући и говор мржње, по било ком основу, лица у надлежности Клуба и чланова
Клуба, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или
претпостављеном личном својству, статусу, опредељењу или уверењу.
Одредбе општих и појединачних аката Клуба и чланова Клуба које представљају
дискриминацију у складу са ставом 1. овог члана не примењују се.
У Клубу и код чланова Клуба није допуштено кршење слобода и права човека и
грађанина.
Сва лица у надлежности Клуба, запослена и ангажована лица у Клубу и чланови
Клуба не смеју да врше било какву злоупотребу, злостављање, дискриминацију и насиље,
вербално или физичко, према деци или према другим лицима у надлежности клуба.
Сва лица у надлежности Клуба и чланови Клуба обавезна су да се супротстављају
свакој врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци.

II.

ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА
Члан 9.

Клуб има циљеве и задатке, који су од значаја за развој атлетике и од користи за
његове чланове, а нарочито:
1)
развој атлетског спорта;
2)
учествовање на такмичењима у атлетско спорту:
3)
заступање интереса својих чланова пред органима локалне самоуправе,
АП Војводине и Републике Србије, спортским органима, гранским и
територијалним савезима и организацијама;
4)
обезбеђивање услова за реализацију планова и програма рада са свим
селекцијама Клуба;
5)
предузимање мера и активности ради популаризације, унапређивања и
омасовљења атлетског спорта и праћење и упознавање својих чланова са
међународним искуством у области атлетског спорта;
6)
предузимање мера и активности ради остваривања врхунских спортских
резултата са свим селекцијама Клуба;
7)
организовање спортских манифестација, приредби, спортских и рекреативних
такмичења у складу са правилима надлежног гранског савеза;
8)
јачање спортског морала и спортског и олимпијског духа код својих чланова
чланова и утврђивање правила понашања у њиховим међусобним односима;
9)
утврђивање правила понашања у међусобним односима чланова Клуба и у
односима са трећим лицима;
10) усклађивање активности чланова Клуба;
11) учествовање у обезбеђивању функционисања јединственог информационог
система надређених савеза;
12) перманентно унапређење услова у спортским просторима у којима се реализује
програм активности;
13) заједнички наступ пред органима локалне самоуправе и другим органима у
циљу заштите интереса чланова кад је у питању бављење спортским
активностима, а посебно атлетиком;
14) сарадња са сродним организацијама у земљи и иностранству;
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15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)

перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и
стручњака у спорту који су ангажовани и раде у Клубу;
вођење евиденције о члановима Клуба;
подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне
резултате и за допринос развоју и унапређењу рада Клуба;
заступање заједничких интереса својих чланова пред гранским и
територијалним савезима, државним органима, органима АП Војводине и
органима локалне самоуправе;
иновација знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника;
предузима активности ради обезбеђивања материјалне базе неопходне за рад
Клуба;
учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објеката који су
потребни Клубу;
организација и пружање стручне помоћи својим члановима у унапређивању
њиховог рада;
издавање публикација о спортским и другим активностима Клуба;
друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Клуба и развоју
атлетике.

Остваривање циљева Клуба ближе се регулише одговарајућим општим актима и
плановима рада које доносе надлежни органи Клуба у складу са овим Статутом.
Клуб може, ради остваривања активности из става 1. овог члана, основати привредна
друштва или други законом утврђен облик организовања, у земљи и иностранству,
самостално, или са другим правним и физичким лицима.
Члан 10.
Стручни рад у Клубу могу искључиво да обављају спортски стручњаци, односно
лица која имају одговарајуће спортско звање и која поседују одговарајућу дозволу за рад,
у складу са Законом о спорту и спортским правилима Атлетског савеза Србије и
Атлетског савеза Војводине.
Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају
у складу са Законом о спорту и општим актима Клуба и Атлетског савеза Србије и
Атлетског савеза Војводине.
Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који
обављају у Клубу.
Управни одбор Клуба утврђује план стручног образовања, оспособљавања и
усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту, ангажованих у Клубу и
обезбеђује услове за остваривање тог плана.
Клуб ангажује спортске стручњаке закључењем уговора о раду или радном
ангажовању ван радног односа или закључењем уговора о стручном ангажовању, у складу
са законом.
Члан 11.
Клуб у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се
ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер-плеја, унапређењу васпитнообразовног 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 обављају спортске активности и делатности у складу
са Законом о спорту, спортским правилима Атлетског савеза Србије и Атлетског савеза
Војводине, као и својим општим актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и
принципима утврђеним у документима међународних спортских организација чија је
чланица Клуб.
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Клуб је обавезан да обезбеди 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.

III.

ЧЛАНСТВО У КЛУБУ
Члан 12.

Чланом Клуба може постати сваки грађанин Републике Србије потписивањем
приступнице, потписивањем изјаве да у потпуности прихвата Статут и друга општа акта
Клуба, уплатом чланарине, избором у органе Клуба, као и у складу са другим условима
утврђеним Законом и овим Статутом.
Страни држављани могу постати чланови Клуба у складу са важећим прописима
Атлетског савеза Србије.
Чланство у Клубу не може се преносити, нити наследити.
Члан 13.
Клуб има следеће врсте чланова:
1)
редовне
2)
активне
3)
помажуће
4)
почасне.
Члан 14.
Редовни чланови Клуба су:
– председник Скупштине и Управног одбора Клуба
– спортски директор Клуба
– чланови Управног и Надзорног одбора
– стручњаци који су ангажовани у Клубу;
– спортисти старији од 18 година, који су регистровани и наступају за Клуб;
– лица у радном и уговорном односу са Клубом.
Активни чланови Клуба су сви спортисти који су регистровани за Клуб, а млађи су
од 18 година и сва лица која тренирају или се баве атлетиком у Клубу, а нису
регистрована за Клуб.
Изјаву о приступању, односно о учлањењу у Клуб малолетно лице које није
навршило 16 година даје уз претходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља.
Помажући члан Клуба, одлуком Управног одбора, може постати свако правно и
физичко лице која жели да помаже остваривање циљева Клуба.
За почасног члана може бити, одлуком Скупштине Клуба, именовано свако лице које
има посебне заслуге за рад Клуба или чије чланство у Клубу је од посебног интереса за
остваривање циљева Клуба.
Члан 15.
Члан има право да:
1)
покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Клуба
2)
остварује увид у рад Клуба и његових органа
3)
учествују у активностима Клуба
4)
користи стручну помоћ из оквира делатности Клуба
5)
добија информације потребне за остваривање чланских права
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6)

управља пословима Клуба (право гласа) у складу са овим Статутом, ако је
редован члан.

Члан је дужан да:
1)
сарађује са другим члановима Клуба и у односима са њима поштује спортске и
етичке принципе
2)
учествује у активностима Клуба
3)
редовно тренира и испуњава обавезе и задатке које пред њега поставља тренер
4)
учествује на такмичењима и другим спортским манифестацијама за Клуб,
репрезентацију Новог Сада, АП Војводине и Републике Србије
5)
редовно измирује своје финансијске обавезе према Клубу
6)
извршава пуноважно донете одлуке органа Клуба
7)
испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом и другим општим актима
Клуба
8)
чува углед Клуба
9)
обезбеди јавност рада, у складу са законом и овим Статутом
10) учествује у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба и
остваривању плана активности
11) објективно информише чланство о одлукама органа и тела Клуба.
Члан 16.
Редовни, помажући и почасни чланови учествују у раду Клуба, а редовни чланови и
у одлучивању у органима Клуба директно, или преко својих изабраних представника.
Активни чланови Клуба могу учествовати у раду Скупштине без права одлучивања.
Члан 17.
Клуб води евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге базичне евиденције, у
складу са Законом о спорту.
Одлуке органа Клуба обавезно се уносе у записник и књиге одлука.
Члан 18.
Чланство у Клубу гаси се престанком рада Клуба, смрћу члана клуба, иступањем или
искључењем.
Престанак рада Клуба утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа или
двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине Клуба.
Иступање из Клуба могуће је на основу писмене изјаве члана Клуба о иступању из
Клуба.
Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева на
измирење заосталих финансијских обавеза према Клубу.
Престанком својства члана Клуба престаје и мандат у органима и радним телима
Клуба.
Члан 19.
Искључење члана Клуба могуће је ако:
1)
својим активностима штети угледу Клуба
2)
поступа супротно интересима Клуба или одлукама органа Клуба
3)
својим поступцима крши законске обавезе, Статут и друге опште акте Клуба и
спортска правила
4)
одбије да наступи на такмичењима за Клуб
5)
одбије да тренира и испуњава обавезе које му даје тренер
6)
ако врши било какву злоупотребу, злостављање, дискриминацију и насиље,
вербално или физичко, према деци или према другим члановима Клуба.
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У случајевима из става 1. овог члана, Управни одбор је дужан да члана Клуба
упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му
остави рок од максимум 7 дана за отклањање пропуста у раду.
По истеку рока из претходног става, а пре доношења одлуке о искључењу, Управни
одбор је обавезан да остави члану Клуба рок од 3 дана да се изјасни о приговорима на
његов рад или поступање које је разлог за искњучење.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Клуба већином од укупног броја
чланова и писмено је саопштава члану Клуба.
Одлука о искључењу мора бити образложена.
Против одлуке о искључењу, члан Клуба може поднети жалбу Скупштини Клуба,
чија одлука је коначна.
До доношења коначне одлуке Скупштине Клуба о искључењу, права члана Клуба су
суспендована.
У случају престанка чланства у Клубу, члан Клуба нема право на повраћај уплаћене
чланарине и друге принадлежности које су му припадале.
Члан Клуба одговара за све своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка
својства члана Клуба.
Појединац који је искључен из чланства Клуба може бити поновно примљен у
чланство уколико су престали разлози због којих је донета одлука о искључењу.
Члан 20.
Спортиста може у Клубу да се бави спортским активностима аматерски или
професионално, у складу са сопственом одлуком, резултатима и спортским правилима.
Клуб и спориста закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор
којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.
Уговор и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни раскид уговора
између спортисте и Клуба закључује се у писменој форми и оверава у складу са законом, у
противном је ништаван.
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.
У случају закључења уговора и утврђивања ништавости, поништења, споразумног
раскида уговора или раскида уговора између Клуба и спортисте због неиспуњења
уговорних обавеза, Клуб је дужан да о томе без одлагања обавести надлежни национални
грански спортски савез.
Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос закључењем уговора о
раду, на одређено време, најдуже до пет година, а у складу са Законом о спорту.
Професионални спортиста може бити привремено упућен у другу спортску
организацију на основу писаног споразума спортске организације у коју се упућује и
Клуба, уз сагласност професионалног спортисте, у складу са Законом о спорту.
Члан 21.
У складу са извршеном категоризацијом, спортиста може имати статус талентованог,
перспективног или врхунског спортисте.
Члан 22.
Клуб у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење
спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада,
планирање и евиденцију стручног рада, вођење базичних евиденција и обезбеђивање
услова спортистима да учествују на такмичењима.
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Члан 23.
У спортском такмичењу може учествовати спортиста, односно спортски стручњак
коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа
здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности.
Члан 24.
Клуб води евиденцију о утврђивању здравствене способности спортиста такмичара,
уношењем података у медицинску документацију, од дана прве регистрације за Клуб, у
складу са законом.
Члан 25.
Забрањено је спортисту изложити спортским активностима које могу да угрозе или
погоршају његово здравствено стање.
Забрањен је допинг спортисте на тренингу и такмичењу и ван њих, у складу са
Законом о спорту.
За кршење анти – допинг правила, одговорном лицу или спортисти, ако је
стимулативна средства узео самовољно, се изричу одговарајуће казне у складу са Законом
о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба.
Забрањено је децу излагати спортским активностима и физичким вежбањима која
могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање или да негативно утичу на
психосоцијални и моторички развој или образовање.
Члан 26.
Чланови Клуба који намерно или из нехата поступе супротно Статуту и другим
општим актима Клуба, одлукама органа или овлашћених лица Клуба, нанесу штету или
повреде углед Клуба могу дисциплински одговарати и бити кажњени:
1)
опоменом
2)
јавном опоменом
3)
суспензијом
4)
новчаном казном
5)
забраном обављања дужности
6)
искључењем.
Управни одбор Клуба ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и
дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.
Члан 27.
Ниједан члан Клуба не може бити дисциплински кажњен или сносити друге
негативне последице због коришћења својих права утврђених законом и општим актима
Клуба.

IV.

ОРГАНИ
Члан 28.

Клубом управљају редовни чланови, непосредно или преко својих изабраних
представника у органима Клуба, на начин одређен овим Статутом.
Члан 29.
Органи Клуба су:
1)
Скупштина
2)
Председник Скупштине
3)
Управни одбор
4)
Председник Управног одбора
5)
Надзорни одбор
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6)
Спортски директор.
Мандат чланова у органима 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.
Чланови Управног одбора Клуба, укључујући и заступника и ликвидационог
управника не могу бити следећа лица:
1) оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници,
запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења;
2) чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена
лица организације у области спорта која управља спортском лигом;
3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу
политичке странке;
4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској
кладионици;
5) 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;
6) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу
са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности;
7) спортски инспектори.
У Клубу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици
или је власник или члан органа спортске кладионице.
Ако члан органа Клуба, укључујући и заступника и ликвидационог управника, у
току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан органа у складу са овим
Статутом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова,
ако овим Статутом није другачије утврђено.
Члан 30.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не
одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од
гласања, уз образложење своје одлуке, што се обавезно евидентира у записнику.
Члан органа Клуба нема право гласа на седници органа кад се одлучује о:
1)
покретању спора или одустајању од спора против њега;
2)
одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно
постојања личног интереса при одлучивању;
3)
његовој одговорности или разрешењу;
Чланови органа Клуба имају посебне дужности према Клубу у погледу дужности
пажње, дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес, дужности
избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности поштовања
забране конкуренције.
На посебне дужности према Клубу из става 1. овог члана и последице повреде тих
дужности сходно се примењују одредбе о посебним дужностима према друштву закона
којим је уређен рад привредних друштава и закона којим је уређена правна заштита
пословне тајне, ако Законом о спорту није друкчије прописано.
Члан органа Клуба нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против њега;
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2) одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно
постојања личног интереса при одлучивању;
3) његовој одговорности или разрешењу.
Члан органа Клуба нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног
посла са њим или на то да се спор између њега и Клуба поведе или оконча, или ако се
одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или
рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице
над којим он има контролу или економски интерес.
1. Скупштина
Члан 31.
Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштину сачињавају:
1. Председник Скупштине
2. Спортски директор
3. Председник Управног одбора
4. 3 члана Управног одбора
5. 2 спортска стручњака запослена у Клубу
6. 3 лица ангажована у Клубу по основу уговора о раду ван радног односа или под
уговором са Клубом;
7. 4 пунолетних спортиста Клуба категорисаних од стране Атлетског савеза у
календарској години у којој се одржава седница Скупштине и то по следећем
реду: сениорски репрезентативци, јуниорски репрезентативци. Уколико Клуб
нема довољан број пунолетних спортиста Клуба категорисаних од стране
Атлетског савеза, недостајући број чланова Скупштине чине
пунолетни
спортисти Клуба који су у последњих дванаест месеци такмичили за
репрезентацију Републике Србије и то према критеријуму успешности на
такмичењима.
Чланови Скупштине, осим чланова наведених под тачком 2) и 7) става 2. овог члана,
бирају се на основу предлога Председника Скупштине Клуба, и то на мандатни период од
4 године, а могу поново бити бирани.
Члану Скупштине мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком
чланства у Клубу.
Скупштина на предлог председника Скупштине може превремено разрешити члана
Скупштине и на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана
Скупштине траје до истека мандата осталих, раније изабраних чланова.
У раду Скупштине могу учествовати, по позиву и без права гласа, активни,
помажући и почасни чланови и чланови других организација и државних органа.
Члан 32.
Редовну седницу Скупштине Клуба сазива председник Скупштине, који и руководи
њеним радом, најмање једном годишње.
Члану Скупштине шаље се писмени позив за седницу Скупштине, са дневним редом
и материјалом, по правилу, најмање недељу дана пре одржавања Скупштине. Позив за
седницу се шаље писмом на последњу познату поштанску адресу и рок од недељу дана се
рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу. Члан Скупштине може се
сагласити да се позиви за седницу шаљу електронском поштом.
Члан Скупштине може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим
поднеском са образложењем, најкасније три дана пре одржавања Скупштине.
Председник Скупштине најкасније један дан пре седнице Скупштине утврђује
дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на интернет страници Клуба.
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Амандмани на достављени материјал за Скупштину, достављају се председнику
Скупштине писмено најкасније пет дана пре седнице Скупштине.
О раду седнице Скупштине води се записник који потписују председник Скупштине
и записничар.
На почетку седнице Скупштине, председник Скупштине утврђује да ли постоји
кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.
Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године, по правилу
најкасније месец дана пре истека мандата председнику и члановима Скупштине, а може се
сазвати и раније у случају оставке председника Скупштине.
Рад Скупштине Клуба ближе се уређује Пословником о раду.
Члан 33.
Председник Скупштине може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако
то интереси Клуба захтевају.
Председник Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то
писмено тражи, уз навођење сврхе и разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни
одбор, спортски директор, или најмање 1/3 чланова Скупштине Клуба. Скупштина се мора
сазвати најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева. Ако председник
Клуба не сазове ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати онај орган Клуба,
односно они чланови Клуба који су тражилу њено сазивање.
Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног
захтева за одржавање скупштине, с тим да између подношења уредног захтева за
одржавање скупштине и одржавања скупштине Клуба не сме да протекне више од 30 дана,
а само изузетно, из разлога болести или службене одсутности у иностранству
Председника Скупштине, рокови за сазивање и одржавање скупштине могу бити и
двоструко дужи.
Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен
члановима Скупштине најкасније недељу дана пре термина за одржавање седнице
Скупштине.
На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су
наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи
другачије већином од укупног броја чланова.
На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог
Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.
Ванредна Скупштина Клуба има сва овлашћења као и редовна Скупштина.
Члан 34.
Скупштина:
1) разматра, доноси и усваја:
a) Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Клуба
б) годишње извештаје о раду Клуба и његових органа
в) финансијске извештаје и одлуку о прихватању ревизорског извештаја
г) извештај о реализацији програма који се финансира из јавних средстава
д) одлуку о статусним променама
ђ) одлуку о програму рада и развоја Клуба
е) одлуку о удруживању у савезе
ж) разматра мишљења, предлог и сугестије чланова
з) одлуке о проглашењу почасних чланова Клуба
и) одлуку о престанку рада Клуба
и) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом и
Законом о спорту.
2) бира и разрешава
a) председника Скупштине
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б) председника Управног одбора
в) чланове Управног одбора
г) чланове Надзорног одбора.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о
образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.
Члан 35.
Скупштина може да ради и одлучује ако је присутно више од половине чланова
Скупштине са правом гласа, а одлуке доноси већином присутних чланова, осим у
случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.
Уколико при избору председника Скупштине, председника Управног одбора и
чланова органа Клуба у првом кругу гласања нису изабрани предложени кандидати,
приступа се другом кругу гласања, за све кандидате који нису имали довољан број
гласова. Уколико ни у другом кругу гласању није изабран потребан број, кандидовање се
понавља.
О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током
седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина с тиме сагласи
двотрећинском већином присутних чланова.
Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина, већином
потребном за рад и одлучивање, не одлучи да се гласање обави тајно.
2. Председник Скупштине
Члан 36.
Председник Скупштине бира се из реда јавних личности и истакнутих чланова
Клуба на мандатни период од четири године са могућношћу поновног избора.
Председник Скупштине:
– сазива и председава седницама Скупштине Клуба
– представља Скупштину Клуба
– одговара за законитост рада Скупштине Клуба
– у сарадњи са Председником Управног одбора и спортским директором припрема
седнице Скупштине Клуба
– утврђује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним органима локалне
самоуправе, АП Војводине и Републике Србије
– стара се о вођењу записника на седницама Скупштине Клуба
– брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине
– потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина Клуба
– обавља и друге послове у оквиру делокруга рада Скупштине и у складу са
интересима Клуба
Председника Скупштине у случају његове одсутности или спречености замењује
члан Скупштине кога он овласти.
3. Управни одбор
Члан 37.
Управни одбор је орган управљања Клубом.
Управни одбор има минимум 7, а максимум 9 чланова које бира Скупштина Клуба
искључиво на предлог председника Управног одбора.
Уколико Управни одбор нема максимално дозвољен број чланова Управног одбора,
Председник Управног одбора може допунити Управни одбор новим члановима, што се
верификује на првој наредној седници Скупштине Клуба. Мандат новоизабраних чланова
Управног одбора траје до истека периода на који је Управни одбор изабран.
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Председника Управног одбора бира и разрешава Скупштина Клуба на предлог
председника Скупштине и то већином од укупног броја чланова Скупштине.
Мандат председника Управног одбора траје четири године и може поново бити
биран.
Председник Управног одбора, по потреби, именује потпредседника Управног одбора
и сваком члану одређује конкретна задужења.
Чланови Управног одбора бирају се на период од четири године. Исто лице може
бити поново бирано у Управни одбор Клуба.
Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком
чланства у Клубу. Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у
Управном одбору.
Председник Управног одбора може превремено разрешити до 1/3 чланова Управног
одбора и на њихово место изабрати друга лица што се верификује на првој наредној
седници Скупштине Клуба.
Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје до истека мандат осталих раније
изабраних чланова.
Члан 38.
Управни одбор:
1) води текуће послове Клуба;
2)
предлаже Скупштини финансијске извештаје
3)
предлаже Скупштини годишњи извештај о раду Клуба и његових органа
4)
усваја финансијски план
5)
утврђује спортску и пословну политику Клуба
6)
доноси одлуке о коришћењу средстава Клуба
7)
доноси одлуку о износу чланарине и другим надокнадама
8)
усваја општа акта Клуба потребна за остваривање циљева Клуба, која нису у
изричитој надлежности Скупштине
9)
утврђује предлог промена Статута
10) утврђује предлог одлуке о статусним променама
11) доноси одлуке које се тичу управљања имовином Клуба
12) извршава одлуке и закључке Скупштине
13) доноси одлуку о генералном спонзору Клуба
14) доноси одлуку о називу Клуба у смислу члана 2. став 4. Статута
15) бира спортског директора и закључује са њим уговор о раду
16) разматра и одлучује о извештајима Спортског директора
17) утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Клубу
18) ради на обезбеђивању средства за рад Клуба
19) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности
Скупштине Клуба
20) утврђује годишњи календар такмичења свих селекција Клуба
21) утврђује програм спортске сарадње
22) одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука
органа и именованих лица у Клубу
23) именује представнике Клуба у другим организацијама и савезима
24) даје сагласност на уговоре о спонзорству
25) одлучује о трансферу спортиста у Клуб и из Клуба
26) доноси Правилник о награђивању и дисциплинским мерама за спортисте и
спортске стручњаке
27) утврђује награде и признања Клуба организацијама и појединцима за остварене
спортске резултате и заслуге и резултате остварене у развоју и унапређењу
рада Клуба и одлучује о додели награда и признања
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одобрава правне послове у случају сукоба интереса
одлучује о покретању спора или одустајању од њега
обавља све друге активности везане за остваривање циљева Клуба за које су на
основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог
Статута, у изричитој надлежности других органа Клуба
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати
комисије и радна тела или именовати поједина лица. Одлуком о образовању комисије или
радног тела, односно именовању лица утврђује се њихов делокруг рада, односно састав.
Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Одбор за хитна
питања који сачињавају председник Скупштине, председник Управног одбора и спортски
директор. Одбор за хитна питања решава хитна питања из надлежности Управног одбора
између две седнице, с тим да се одлуке подносе на првој наредној седници Управног
одбора на потврду.
Рад Управног одбора и Одбора за хитна питања ближе се регулише Пословником о
раду.
28)
29)
30)

Члан 39.
Управни одбор заседа и одлучује на седницама које сазива председник Управног
одбора, а у случају његове спречености, потпредседник ако је именован или лице које
овласти председник Управног одбора.
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја
чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, председник
Управног одбора, односно лице које је он овластио ће, у хитним случајевима, сазвати
најкасније у року од три дана нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на
поновљеној седници може да одлучује већином гласова присутних чланова.
Управни одбор одлучује простом већином од укупног броја чланова, ако овим
Статутом није другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас председника
Управног одбора.
Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Клуба пуноважна је само уз
сагласност Скупштине.
Управни одбор може, у складу са пословником, да одлучује у хитним случајевима,
осим усвајања општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских
средстава комуникација (тзв. електронска седница) или путем телефона.
Седницама управног одбора могу да присуствују, без права одлучивања,
представници Надзорног одбора.
4. Председник Управног одбора
Члан 40.
Председника Управног одбора бира Скупштина Клуба на предлог председника
Скупштине на мандатни период од 4 године из реда угледних привредника, спортских
радника, или спортиста. Исто лице може поново бити бирано за председника Управног
одбора.
Члан 41.
Председник Управног одбора:
– представља Клуб у оквиру делокруга рада Управног одбора;
– одговара за законитост рада Управног одбора;
– сазива седнице Управног одбора и учествује у припреми истих;
– у сарадњи са председником Скупштине припрема седнице Скупштине Клуба;
– стара се о вођењу записника и реализацији одлука Управног одбора;
– потписује акта и друге одлуке које доноси Управни одбор;
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– подноси Скупштини Клуба годишњи извештај о свом раду и раду Управног
одбора и извештај о финансијском пословању;
– утврђује предлоге аката које доноси Скупштина Клуба;
– обавља и друге послове из делокруга рада Управног одбора и у складу са
интересима Клуба.
5. Надзорни одбор
Члан 42.
Надзорни одбор је надзорни орган Клуба који врши контролу финансијског
пословања Клуба и годишњег завршног рачуна.
Надзорни одбор има три члана и то председника и два члана.
Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог
делокруга приликом усвајања извештаја о раду.
Члан 43.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
Чланове надзорног одбора бира Скупштина на мандатни период од четири године и
иста лица могу бити поново изабрана.
Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.
Члан 44.
Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у
складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
6. Спортски директор Клуба
Члан 45.
Спортски директор Клуба је пословодни орган Клуба.
Спортски директор:
– представља и заступа Клуб, у складу са одлукама Управног одбора
– организује и руководи радом стручне службе
– одговара за законитост рада Клуба
– предлаже текућу и развојну политику Клуба и креира стратегију и стабилност
реализације те политике
– налогодавац за извршење финансијског плана
– доноси одлуку о набавци основних и других средстава до износа који утврди
Управни одбор
– извршава одлуке Скупштине и Управног одбора Клуба
– обавештава јавност о раду Клуба и његових органа
– стара се о припреми општих аката, материјала за седнице Скупштине, Управног
одбора и његових радних тела
– именује чланове арбитраже за решавање спорова у Клубу
– утврђује зараде запослених лица у Клубу, и друге надокнаде за рад ангажованих
лица,
– одлучује са којим ће спортистима и тренерима Клуб закључити уговор и утврђује
садржину тог уговора, висину накнаде за закључење уговора и за бављење
спортским активностима, рок на који се уговор закључује, начин раскидања
уговора и друге елементе
– организује тренажни процес и такмичења свих селекција у Клубу
– одговоран је за примену правила и пропозиција такмичења у којима учествују
екипе Клуба
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– предлаже основе спортске политике Клуба
– предлаже мере које обезбеђују остваривање врхунских спортских резултата у
континуитету;
– предлаже програм употребе савремених средстава за рад и праћење стручног рада
тренера, као и опреме, литературе, софтвера и размену информација са
квалитетним клубовима и асоцијацијама;
– предлаже именовање и разрешење тренера свих селекција у Клубу, лекара,
физиотерапеута и осталих стручњака у Клубу
– предлаже набавку спортске опреме и реквизита
– предлаже мере за стручно усавршавање и оспособљавање тренерског кадра у
Клубу
– организује одлазак спортиста Клуба на припреме и такмичења
– обавља и друге послове предвиђене позитивним законским прописима, овим
Статутом и другим актима Клуба.
Члан 46.
За спортског директора Клуба може бити одређено лице које, поред општих законом
прописаних услова, има високу или вишу стручну спрему, искуство у пословима којима се
Клуба бави и говори најмање један светски језик.
Спортски директор заснива стални радни однос у Клубу.
Уговор о раду са спортским директором у име Клуба потписује Председник
Управног одбора.
Члан 47.
Спортски директор одговоран је за свој рад Управном одбору и дужан је да истом
када то Управни одбор затражи, подноси извештај о свом раду.
Члан 48.
Спортски директор је дужан да упозори орган који је донео општи акт или одлуку
уколико сматра да су исте у супротности са законом. Ако орган који је акт или одлуку
донео и после упозорења остане при донетим одлукама, спортски директор је дужан да
исти обустави од извршења и да у року од три дана о томе обавести Управни одбор.
Право спортског директора на обуставу извршења из претходног става овог члана не
односи се на појединачне акте донете у управном поступку као ни на акте против којих је
предвиђена судска заштита.
7. Сукоб интереса и забрана конкуренције
Члан 49.
Председник Скупштине, Управног одбора, спортски директор и чланови органа и
радних тела Клуба дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Клубу, у
складу са законом и општим актима Клуба.
Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Клуб за
лично богаћење, односно личне потребе.
Спортски директор, спортски стручњаци и стручњаци у спорту који су ангажовани у
Клубу не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској организацији у
области спорта.
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције даје Клубу право на накнаду штете
и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за
рачун Клуба.
У случају сукоба интереса између Клуба и именованих лица у Клубу, Клуб заступа
лице које овласти Скупштина Клуба.
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V. ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Члан 50.
Ради обезбеђивања услова за реализацију програма и развој своје делатности, Клуб
може имати генералног спонзора. Међусобни односи и остваривање заједничких интереса
Клуба и генералног спонзора, утврђују се посебним уговором, о чему одлучује Управни
одбор Клуба.
Генерални спонзор Клуба може бити правно лице које је успешно у свом пословању
и ужива углед и друштвени статус.

VI.

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ
Члан 51.

Облици организовања и рада у Клубу, преко којих се одвијају активности Клуба су:
секретаријат Клуба, стручни савет, секције, комисије, специјализовани сервиси и слично.
Одлуку о формирању ових облика организовања, састав, дужину мандата, број
чланова, начин избора чланова, председника и делокруг рада и надлежност, одређује
Управни одбор.
Члан 52.
Имајући у виду изузетан значај атлетских судија за реализацију програмских
циљева Клуба, Клуб ће, у складу са могућностима, помагати рад атлетске судијске
организације кроз анимирање нових чланова, оспособљавање нових судија, организацију
семина, саветовања и других облика стручног усавршавања.
Клуб може, одлуком Управног одбора, организовати рад атлетских судија као
посебне секције Клуба.

VII. СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 53.
За обављање стручних, административних и помоћних послова, Клуб може
образовати стручну службу.
Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Клуба може
поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно
појединцима.
Пословима стручне службе Клуба руководи спортски директор Клуба.
Лица ангажована у стручној служби Клуба, у складу са пословима које обављају,
имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном
односу или ангажована по основу уговора о раду ван радног односа.

VIII. ОПШТА АКТА
Члан 54.
Општа акта Клуба су Статут, правилници, пословници и одлуке којима се на општи
начин уређују одређена питања.
Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 7
дана пре одржавања Скупштине.
Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се
Скупштини писмено најкасније пет дана пре седнице Скупштине.
Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се двотрећинском већином од
укупног броја чланова Скупштине.
Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује
пословником о раду Скупштине
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Општа акта које доноси Управни одбор Клуба усвајају се већином од укупног броја
чланова Управног одбора.
Сваки члан и сваки орган Клуба може дати иницијативу за доношење, односно
измене и допуне одређеног општег акта Клуба.
Јавна расправа се води само о нацрту Статута Клуба.
Статут Клуба се објављује на сајту Клуба, а сваки редован члан Клуба има право и
да добије примерак Статута Клуба.
Члан 55.
Статут и друга општа акта Клуба непосредно се примењују на сва лица која су,
непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Клуба.
Члан 56.
Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Клубу морају
бити у складу с општим актом Клуба, спортским правилима, Статутом Атлетског савеза
Војводине, Статутом Атлетског савеза Србије и законом, а у супротном су ништавне.
На одлуке као појединачне акте које доносе органи Клуба мора бити омогућено
право жалбе.

IX.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 57.

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина
Клуба, на предлог Управног одбора, двотрећинском већином од укупног броја чланова
Скупштине.
Управни одбор Клуба може двотрећинском већином одлучити да се о статусној
промени одлучује путем тајног гласања.

X. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА КЛУБА
Члан 58.
Клуб стиче средства за постизање својих циљева из следећих извора:
1)
генералног спонзора
2)
чланарине
3)
котизације
4)
продаје улазница и сувенира Клуба
5)
накнаде за извршене услуге
6)
прихода од сопствених активности
7)
спонзорства
8)
донаторства
9)
реклама
10) ТВ преноса
11) трансфера спортиста
12) издавачке делатности
13) уступањем пословног простора у закуп
14) организацијом спортских приредби, акција и манифестација
15) прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Савез
оснивач или суоснивач
16) буџета локалне самоуправе, АП Војводине, Републике Србије и других јавних
прихода
17) непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;
18) прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Клуб
оснивач или суоснивач
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19) других извора, у складу са законом.
Објекти и средства којима располаже и која стекне Клуб представљају његову
имовину.
Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Спортски директор је финансијски наредбодавац и налогодавац за располагање
средствима Клуба.
Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана предлаже спортски
директор, а утврђује Управни одбор Клуба.
Клуб има динарски и по потреби девизни рачун и преко својих рачуна послује
самостално.
Средства и добит коју Клуб оствари у току пословне године искључиво се користи за
остваривање статутарних циљева Клуба.
Члан 59.
Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на
коришћење.
Клуб може објекте и средства којима располаже, односно које користи, дати на
коришћење члановима Клуба у складу са одлукама Управног одбора Клуба.

XI.

ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ
Члан 60.

Клуб води основне евиденције својих чланова, категорисаних и других спортских
такмичара, спортских објеката, спортских стручњака, стручњака у спорту и спортских
резултата у складу са Законом о спорту.
Клуб се уписује у матичне евиденције у складу са Законом о спорту.
Члан 61.
Спортски стручњаци ангажовани у Клубу обавезни су да израђују планове и
програме рада и да воде евиденције о свом стручном раду, на начин утврђен одлукама
надлежних органа Клуба, надлежног гранског савеза и Законом о спорту.

XII. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 62.
Рад Клуба је јаван, у складу са законом и овим Статутом.
Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа Клуба и објављивањем
саопштења са седница органа Клуба и њихових одлука.
Органи Клуба могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке,
информације и акти Клуба достављају члановима путем електронске поште, или поставе
на интернет страници Клуба.
Клуб објављује финансијске и ревизорске извештаја на интернет страници у складу
са Законом о спорту.
У случају када се делатност Клуба финансира у претежном делу из јавних прихода,
Клуб обезбеђује остваривање права на приступ информација од јавног значаја,
укључујући о објављивање информатора о раду, у складу са законом којим је уређен
слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Органи Клуба, кад то осетљивост и поверљивост неких тема које се налазе на
дневном раду захтева, могу донети одлуку да је седница, или њен део, затворен за јавност.
Представник Клуба који даје податке и информације у вези са радом Клуба
одговоран је за њихову тачност.
Ставове Клуба, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само
изабрани функционери Клуба.
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Члан 63.
Клуб има званичну интернет страницу на којој се објављују информације о Клубу,
његовом раду, одлукама и општим актима.
Интернет страница Клуба је службено гласило Клуба.

XIII. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ
Члан 64.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену
одлуку проузроковали Савезу ако је та одлука донета 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, ако су у по ступку ко ји је
претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.
Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана застарева у року од десет година од
дана доношења одлуке којом је проузрокована штета Клубу.
Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Клуба подићи Скупштина Клуба,
Спортски директор Клуба, Управни одбор Клуба, заступници Клуба, Надзорни одбор или
најмање пет редовних чланова Клуба, као и јавни правобранилац.
Одлуком Управног одбора Клуба може се одредити посебни заступник Клуба за
поступак за накнаду штете.
Остварена накнада штете припада Клубу, а лице које је поднело тужбу има право
на накнаду трошкова за вођење спора.
Одлукама органа Клуба не може се условити или забранити могућност подношења
тужбе за накнаду штете.

XIV. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 65.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском
етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању
допинга у спорту Републике Србије.
Управни одбор Клуба утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о
спречавању допинга у спорту.
Сви чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању
допинга у спорту и анти-допинг правила Клуба.
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у
складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са
Законом о спречавању допинга у спорту.
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XV. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 66.
Спорове између Клуба и чланова Клуба решавају органи Клуба и надлежни органи
Савеза чији је Клуб члан.
Надлежни орган за решавање спорова у Клубу је арбитража коју “ad-hok“ именује
спортски директор Клуба. Арбитража доноси одлуке у складу са актима Клуба и
надлежног гранског савеза, а члан Клуба који није задовољан одлуком арбитраже има
право жалбе Управном одбору Клуба у року од 15 дана.
У случају када арбитражу врши грански Савез, о р гани Клуба и члано ви Клуба су
дужни да изврше одлуку надлежног органа Савеза.
Клуб, као члан Атлетског савеза Србије је и члан Олимпијског комитета Србије
(посредно чланство). Клуб и његови чланови, приликом решавања спорова, прихватају
надлежност органа Олимпијског комитета Србије (у даљем тексту: ОКС), сталне спортске
арбитраже, чији је делокруг рада регулисан Статутом и Правилником о сталној спортској
арбитражи ОКС.
Клуб и његови чланови се не могу обраћати Спортском арбитражном суду у Лозани
у Швајцарској, пре доношења одлуке Сталног арбитражног суда ОКС.

XVI. ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 67.
Клуб престаје са радом одлуком Скупштине Клуба, донетом двотрећинском већином
од укупног броја редовних чланова Клуба.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган,
ради брисања из регистра.
У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба прелази на организацију која
остварује исте или сличне циљеве као и Клуб, а ако такве нема, на Атлетски савез
Војводине.

XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 68.
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу
претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.
Члан 69.
Постојећи органи Клуба, радна тела и именована лица настављају са радом до
истека мандата на који су бирани, односно именовани.
Члан 70.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је усвојила
Скупштина Атлетског клуба Војводина на седници одржаној 16. марта 2012. године.
Члан 71.
Овај Статут ступа на снагу на осмога дана од дана усвајања и објављивања на
интернет страници Клуба.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
___________________________
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