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На основу члана 36. и члана 37. Закона о спорту Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр. 24/2011). 

Скупштина Теквондо клуба  „Херкулес“ са седиштем у Београду, на седници одржаној 01.11.2014 

године усвојила је:   

 

С Т А Т У Т 
 

ТЕКВОНДО  КЛУБА „ХЕРКУЛЕС“ 
 

1. ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Теквондо клуб „Херкулес“ (у даљем тексту: Клуб) је спортска организација основана ради 
обављања спортских активности чланова у области Текводно спорта и осталих спортских 
активности, у коју се грађани добровољно удружују.  
 
Клуб је у остваривању  својих циљева и задатака самостална организација, са статусом спортског 

удружења.  

 
Члан 2. 

 
Клуб је основан  01.10.2014. године у Београду и тај дан се слави као дан Клуба. 

 
Члан 3. 

 
Назив Клуба је: Теквондо клуб „Херкулес“.  
Скраћени назив Клуба је: ТК „Херкулес“. 

Назив клуба на енглеском језику је: Таеkwondo  Club  „Herkules” 

 
Члан 4. 

 
Седиште клуба је у Београду, улица Идворска бб, 11210 Котеж.  
Клуб делује на подручју Републике Србије. 

 
Члан 5. 
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Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим 

Статутом.  

 
Члан 6. 

 
Клуб има свој лого жуто-зелене боје на коме пише  „Херкулес“ са белом позадином .  
Употребу и заштиту знака Клуба уређује Управни одбор посебном одлуком.  
Клуб има печат округлог облика на којем су у спољном кругу ћирилицом по ободу кружно 
исписани назив и седиште Клуба, а у средини утиснут знак Клуба.  
Клуб има штамбиљ на коме је исписан назив и седиште Клуба и остављено место за број и датум.  

 
Члан 7. 

 
Рад Клуба је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута. 

 

1.1 ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ КЛУБА 
 

Члан 8. 
 

Клуб представља и заступа Председник Клуба и мора бити изабран на Оснивачкој скупштини.  
 
Одлуком Скупштине могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању Клуба, у 
границама датих овлашћења. 

1.2 ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА 
 

Члан 9. 
 
Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој Теквондо спорта и од користи за 
његове чланове, а нарочито: 
  

1. Обезбеђује услове за бављење теквондо спортом  члановима Клуба,  

2. Обезбеђује услове за учествовање чланова на такмичењима,  

3. Заступа спортске интересе чланова Клуба, 

4. Обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада,  

5. Организује иновацију знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника, 

6. Јача спортски морал и спортски дух код својих чланова, 

7. Организује активности са циљем популаризације и омасовљења теквондо спорта међу 
децом и омладином,  

8. Обавља друге активности у циљу развоја теквондо спорта.  

 
Клуб остварује своје циљеве и обавља спортске активности и делатности у складу са законом, и 

спортским правилима. 
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Члан 10. 
 

Клуб је члан Београдског теквондо савеза и Теквондо асоцијације Србије. 
  
Клуб може, одлуком Скупштине, основати са другим клубовима и друге савезе или се учланити у 
већ постојеће савезе у области спорта. 
  

Члан 11. 
 

Клуб у остаривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и 
рад, доноси и реализује планове и програме развоја Клуба, организује спортске активности и 
такмичења за која је надлежан и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Клуба и 
надлежног гранског савеза.  
 
Организација и рад Клуба уређује се Статутом  у складу са законом и општим актима спортског 

правилника надлежног гранског савеза. 

1.2.1 ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Члан 12. 
 

Бављење спортом у Клубу мора бити хумано , слободно и добровољно, здраво и безбедно, у 
складу са законским прпоисима, природном средином и друштвеним окружењем, фер, 
толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су 
супротни спортском духу.  
 

Члан 13. 
 

Клуб у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење спортом 
спортским активностима, одговарајући простор, опрему и спортске стручњаке за вођење стручног 
рада.  
 

Члан 14. 
 

Клуб обезбеђује одговарајући простор односно спортски објекат и одговарајућу спортску опрему 
за обављаое спортских активности и делатности.  
 

Члан 15. 
 

У Клубу је забрањена свака непoсредна и посредна дискриминација спортиста и спортских 
стручњака у обављању спортских активности, с обзиром на неко лично својство, пол, статус, 
опредељење или уверење.  
 
Дискриминацијом се не сматра прављење разлике међу спортистима и спортским стручњацима 
која је заснована на доприносу у остваривању циљева Клуба и спортским резултатима.  
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2. ЧЛАНОВИ КЛУБА 
 

Члан 16. 
 

Чланови Клуба су оснивачи Клуба, спортисти, спортски стручњаци, стручњаци у спорту и друга 
лица која прихватају правила наведена у статуту и извршавају или помажу у извршавању  задатака 
који проистичу из циљева дефинисаних Статутом Клуба.  
 
Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским правилима и 

прописима. 

2.1 КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНОВА 
 

Члан 17. 
 
Чланови Клуба се деле на: редовне, ванредне, придружене, почасне и помажуће.  
Чланови исте категорије имају иста права и обавезе.  
 

Члан 18. 
 

Редовни чланови су: оснивачи Клуба и активни чланови Клуба. Активни чланови Клуба су: активни 
спортисти такмичари, који су то звање стекли регистрацијом код надлежног спортског савеза, 
спортски стручњаци и стручњаци у спорту ангажовани у Клубу  (тренери, инструктори, судије и 
сл.), чланови Клуба и друга лица, који су са Клубом склопили уговор о раду, лица која Скупштина 
Клуба бира у органе Клуба, чланови који пружају или су се обавезали да пружају подршку у 
остваривању циљева Клуба у периоду од најмање једне године непрекидно.  
Редовни чланови имају право да учествују раду и одлучивању у органима Клуба и да буду бирани 
у те органе.  
 

Члан 19. 
 

Придружени чланови су остали спортисти и остала лица која су учлањена у Клуб а не испуњавају 
услобе за редовхог члана, односно повремено и нередовно учестују у активностима Клуба. 2-4  
 
Придружени чланови имају право на бављење спортским активностима, на коришћење спортских 
објеката и услуга стручњака Клуба у складу са својим потребама и могућностима.  
Придружени члан мења свпј статус у редовног члана када испуни услове из Статута за редовног 
члана.  
 

Члан 20. 
 

Почасне чланове бира скупштина на предлог Председника Клуба.  
Почасни чланови су појединци који су својим радом или средствима допринели раду и развоју 
Клуба и имају саветодавну улогу. Почасни чланови имају право да учествују у раду Скупштине 
Клуба као гости и да износе своје ставове, мишљења и предлоге без права одлучивања.  
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2.2 ПРИЈЕМ ЧЛАНОВА 
 

Члан 21. 
 

Свако може да приступи удруженју односно да  буде примљен  као  члан Клуба уколико:  
 

1. Потпише приступницу,  

2. Да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Клуба,   

3. Уплати месечну чланарину,  

4. Има способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба.  

 
Члан 22. 

 
Малолетна лица могу бити чланови Клуба. Малолетно лице које није навршило 14 година, 
приступницу потписује и изјаву о прихватању права и обавеза даје, уз претходну писмену 
сагласност родитеља, односно старатеља. Сматра се да је писмена сагласност дата и када се 
родитељ, односно старатељ потпише на приступницу.  
 

Члан 23. 
 

Одлуку о пријему у чланство доноси Председник Клуба. Потпис Председника на пријемници 

сматра се одлуком о пријему члана у Клуб. Одлука Председника о пријему је коначна.  

2.3 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 
 

Члан 24. 
 

Права и обавезе чланова Клуба су да, у складу са Статутом, општим актима Клуба и категоријом 
чланства:  

1. У оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Клуба у циљу 
унапређења теквондо спорта,  

2. Непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, сугестије и 
мишљења ради доношења одговарајућих одлука,  

3. Иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у 
Клубу,  

4. Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје активности,  

5. Буду бирани и бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у 
Клубу и управљају пословима Клуба уколико су редовни чланови Клуба, 

6. Дају Клубу информацију и податке које Клуб од њих тражи ради обављања законом и 
Статутом предвиђених послова и задатака,  

7. Уредно плаћају чланарину и доприносе стварању услова за ефикасан рад Клуба, 

8. У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спорстки дух,  

9. Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим 
актима и одлукама органа Клуба.  

10. Учествују у стручним активностима Клуба,  

11. Остварују увид у рад Клуба и његових органа,  
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12. Учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба,  

13. Својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба, 

14. Чувају спортски и друштвени углед Клуба, 

15. Извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба, 

16. Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.  

 
Чланови спортисти се обавезују да се приликом обављања спортских активности придржавају 

правила понашања које утврђује Председник Клуба. 

2.3.1 НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

Члан 25. 
 

За изузетно залагање у остваривању циљева и задатака Клуба, као и за постигнуте спортске 
резултате, Клуб може своје чланове похвалити и наградити. Похвале могу бити у виду признања, 
диплома, плакета и слично. Награде у виду трофеја и новчане награде могу се доделити у складу 
са закпнским прописима.  
 

2.3.2 ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 26. 
 

У случају да члан Клуба крши Статут и друге опште акте Клуба, не испуњава своје статутарне 
обавезе и задатке које им повере органи Клуба, не поштује друге чланове опште акте Клуба или 
својим понашањем нарушава углед Клуба, могу му се изрећи дисциплинске мере.  
 

Члан 27. 
 

Члану клуба се могу изрећи следеће дисциплинске мере:  
 

1. Опомена,  

2. Новчана казна, 

3. Суспензија чланства или губитак статуса редовног члана, 

4. Искључење из клуба. 

 
Дисциплинске мере изриче Председник Клуба. О дисциплинским мерама из става 1. тачке 2., 3. и 
4. овог члана, Председник доноси посебну одлуку која мора бити образложена и уручена члану на 
кога се односи. На одлуке о изрицању дисциплинских мера члан Клуба има право жалбе 
Управном одбору Клуба. Жалба не одлаже извршење дисциплинских мера, осим мере искључења 
из клуба.  
Члану клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу са 
закпнским прописима који уређују радне односе.  
  

2.4 ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 
 

Члан 28. 
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Својство члана клуба престаје:  
1. Смрћу члана,  
2. На писмени захтев члана (иступање члана), 
3. Одлуком о искључењу у складу са Статутом.  

 
Члан не може да иступи из Клуба ако се уговором обавезао да ће остати члан до одређеног рока.  
Својство члана се не може наслеђивати нити преносити на друга лица.  
 

Члан 29. 
 

Искључење члана Клуба могуће је ако члан:  
 

1. Својим активностима штети угледу Клуба, 

2. Испољава агресивно и грубо понашање и на тај начин поступа супротно интересима Клуба 
или одлукама органа Клуба,  

3. Уколико након изречене дисциплинске мере долази до понављања става 2. овог члана и 
на тај начин  крши Статут Клуба,  

4. Не учествује у активностима Клуба и омета дргуге чланове у обављању спортских 
активности,  

5. Не плаћа чланарину,  

6. Престане да испуњава услове за пријем у чланство.  

 
Сваки члан Клуба може поднети предлог за искључење из чланства Клуба.  
 

Члан 30. 
 

Одлуку о искључењу доноси Председник Клуба и писмено је саопштава члану Клуба.  
Уколико је предлог за искључење захтевао члан Клуба, Председник је дужан да у року од 30 дана 
од пријема предлога подносиоцу достави одлуку по предлогу за искључење којa мора бити 
образложена.  
Пре доношења одлуке о искључењу Председник је обавезан да остави члану Клуба рок од 
петнаест дана да се изјасни о приговорима на његов рад. Одлука о искључењу мора бити 
образложена.  
 

Члан 31. 
 

Против одлуке о искључењу или одбијању предлога за искључење, члан Клуба може поднети 
жалбу Управном одбору Клуба, у року од месец дана од дана пријема одлуке о искључењу, 
односно одбијања предлога за искључење. 
  
Одлука Управног одбора је коначна. 
  
До доношења коначне одлуке Управног одбора Клуба, права члана Клуба који је искључен су 
суспендована, с тим да има право да усмено образложи своју жалбу на Управном одбору Клуба.  
 

Члан 32. 
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Уколико члан Клуба упркос двострукој опомени закасни са уплатом чланарине и другог новчаног 
доприноса Клубу и не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком 
овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу. 
 

3. УПРАВЉАЊЕ КЛУБОМ 
 

Члан 46. 
 

Клубом управљају редовни чланови непосредно или преко својих представника у органима Клуба.  
Члан органа Клуба нема право одлучивања кад се одлучује о његовој одговорности или 
разрешењу, покретању спора или одустајању од спора против њега, одобравању послова између 
њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању.  
 

Члан 47. 
 

Органи клуба су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник Клуба.  
За члана Управног и Надзорног одбора и Председника Клуба може бити биран само редовни члан 
Клуба који има потпуну пословну способност и није осуђен за кривична дела која су законом 
одређена као сметња за чланство у органима, док трају правне последице осуде.  

 
3.1 СКУПШТИНА КЛУБА 

 
Члан 48. 

 
Скупштина је највиши орган Клуба.  
 
Чланови Скупштине су сви редовни чланови Клуба.  
 
Скупштини могу да присуствују и придружени и почасни чланови и да износе своје ставове, 
мишљења и предлоге без права одлучивања.  
 
Скупштина може бити изборна и редовна.  
 

3.1.1 НАДЛЕЖНПСТИ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 49. 
 

Скупштина Клуба одлучује о:  
 

1. Усвајању Статута Клуба, као и његовим изменама и допунама,  

2. Усвајању програма рада и развоја Клуба,  

3. Усвајању финансијског плана и завршног рачуна Клуба,  

4. Удруживању Клуба у спортске савезе и спортска друштва,  

5. Располагању непокретном имовином Клуба,  

6. Свим статусним променама Клуба, 

7. Преношењу права и обавеза Клуба на привредна друштва и друге организационе облике 
чији је оснивач Клуб,  
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8. Избору, односно именовању и разрешењу Председника, Генералног секретара Клуба и 
других лица овлашћених за заступање и представљање Клуба,  

9. Избору, односно именовању и разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора, 

10. Престанку рада клуба, 

11. Усвајању кодекса и других правила понашања, 

12. Усвајају годишњих извештаја о раду клуба и његових органа,  

13. Ванредним правним лековима против одлука других органа Клуба,  

14. Промени намене спортског објекта којим Клуб располаже,  

15. Утврђивању ставова и давању смерница за рад органима и телима Клуба, 

16. Другим питањима која су јој стављења у надлежност овим Статутом.  

 
Скупштина даје аутентична тумачења Статута и других општих аката које је донела и решава 
сукобе надлежности између органа управљања које она именује. 
  

3.1.2 НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 50. 
 

Скупштина ради на седницама.  
 
Председник Клуба је Председник Скупштине по функцији и сазива Скупштину Клуба.  
Скупштина се сазива по потреби, а најмање једном годишње, по правилу до краја фебруара 
месеца. 
  

Члан 51. 
 

Изборна Скупштина Клуба се одржава сваке четврте године и на њој чланови Скупштине бирају 
своје представнике у органима Клуба. Изборна скупштина заказује се најкасније 60 дана пре 
истека мандата члановима органа клуба.  
 

Члан 52. 
 

Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног одбора, Надзорног одбора или 1/3 чланова 
Скупштине Клуба уз предлагање дневног реда.  
Уколико Председник Клуба не сазове Скупштину по захтеву из претходног става овог члана, 
скупштину може сазвати Управни одбор, Надзорни одбор или 1/3 чланова клуба. Скупштина се, у 
овом случају, мора сазвати у року од 30 дана од подношења уредног захтева за одржавање 
Скупштине Клуба. 
 

Члан 53. 
 

Радом Скупштине руководи Председник Клуба.  
Председник Клуба је дужан да уз материјале за седницу Скупштине припреми извод из 
евиденције чланова који садржи број чланова по категоријама и списак чланова Скупштине.  
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу Председник и 
записничар. Записник треба да садржи: број присутних од укупног броја чланова Скупштине, 
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резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. Сваки члан Скупштине 
има право да на основу образложеног предлога разгледа записник.  

Члан 54. 
 

Скупштина може да заседа и доноси одлуке ако седници присуствује више од половине чланова 
Скупштине.  
 
Скупштина доноси одлуке већином гласова од присутног броја чланова Скупштине.  
Одлуку о доношењу, измени или допуни Статута Скупштина доноси већином гласова од укупног 
броја чланова Скупштине.  
 
Одлуку о престанку рада Клуба и другим статусним променама Скупштина доноси двотрећинском 
већином од укупног броја чланова Скупштине.  
 
Чланови скупштине, приликом доношења одлука, дужни су да уважавају интерес Клуба у целини.  
 

Члан 55. 
 

Члан Скупштине, малолетно лице које није навршило 14 година, гласа уз сагласност једног 
родитеља, односно старатеља. Сагласност се даје непосредно на седници Скупштине. У случају да 
родитељ или старатељ не да сагласност, сматраће се да се такав члан уздржао од гласања. 
  

3.2 УПРАВНИ ОДБОР 
 

Члан 56. 
 

Управни одбор је орган управљања Клубом.  
 
Управни одбор броји 3 члана.  
 

Члан 57. 
 

Чланове Управног одбора бира Скупштина, на предлог Председника Клуба.  
 
Чланови Управног одбора бирају се на време од 4 (четири) године и могу бити поново бирани.  
 
Председник Клуба је пуноправни члан и Председник Управног одбора.  
 

Члан 58. 
 
Мандат члана Управног одбора Клуба престаје пре истека времена на које је изабран ако га 
опозове Скупштина због непридржавања одредби Статута и других општих аката Клуба, оставком 
или због неактивности, односно неуредног присуствовања седницама Управног одбора. 
 
У случају да члан Управног одбора поднесе оставку, а није заступник Клуба, Управни одбор има 
право да именује највише до једног новог члана до следеће седнице Скупштине на којој се врши 
избор новог члана.  
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Скупштина Клуба бира нове чланове Управног одбора, уместо чланова који су поднели оставку 
или су опозвани, до краја мандата Управног одбора. 
 
Председник може, бивше чланове који су искључени из чланства из разлпга наведених у ставу 1, 
поново примити уколико су измирили све заостале чланарине, без поновног спрвођења поступка 
пријема у чланство. 
  

 
 

3.2.1 НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

Члан 59. 
 
Управни одбор: 
 

1. Утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина,  
2. Утврђује предлог програма рада и предлог финансијског плана,  
3. Одлучује о оснивању привредних друштава, установа, агенција и других облика 

организовања од значаја за клуб, односно о њиховом гашењу, 
4. Утврђује програм спортске сарадње, 
5. Утврђује унутрашњу организацију Клуба, 
6. Одлучује као другостепени орган о стицању и престанку својства члана у Клубу  
7. Одлучује као другостепени орган о жалбама против осталих првостепених одлука 

Председника и именованих лица Клуба, 
8. Бира представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан,  
9. Бира почасне чланове на предлог Председника Клуба,  
10. Бира чланове органа које оснива,  
11. Оснива стручна и радна тела Клуба, утврђује делокруг рада и именује чланове тих тела,  
12. Утврђује висину чланарине и осталих давања чланова Клуба,  
13. Одлучује о ценама улазница за спортске приредбе које Клуб организује и другим 

накнадама које Клуб наплаћује, 
14. Одлучује са којим ће спортистима и спортским стручњацима и стручњацима у спорту Клуб 

закључити уговор и утврђује све битне елементе тог уговора, 
15. Одлучује о раскиду уговора са спортистима и висини накнаде (обештећења) од стране 

спортисте или клуба у који он прелази за превремени престанак, 
16. Одлучује о изгледу употреби логоа, знака и амблема клуба,  
17. Додељује награде и признања Клуба, 
18. Усваја план стручног рада у обављању спортских активности у Клубу и план стручног 

оспособљавања тренера ангажованих у Клубу,  
19. Одлучује о организовању спортских приредби и манифестација и учешћу Клуба на њима, 
20. Одређује изглед и садржај чланске карте Клуба,  
21. Одлучује о висини осигуране суме за спортисте који морају бити осигурани у складу са 

законом, 
22. Доноси друга општа акта која нису у надлежности скупштине,  
23. Врши друге послпве из делатности Клуба који су му Статутом стављени у надлежност.  
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3.2.2 НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 
 

Члан 60. 
 
Управни одбор сазива Председник Клуба. Управни одбор може да заседа и доноси одлуке ако 
седници присуствује више од половине чланова.  
 
Управни одбор доноси одлуке већином од укупног броја чланова.  
 
У случају једнаке поделе гласова присутних чланова одлучујући је глас Председника. 
  

 
Члан 61. 

 
Управни одбор може да, на предлог Председника, одлучује и писменим изјашњењем чланова ван 
седнице, осим усвајања финансијског плана и општих аката. 
 
Уколико члан Управног одбора, у писменој форми, не одговори на предлог одлуке Председника у 
року од 7 (седам), сматраће се да није дао сагласност на предлог одлука. Обавезна писмена 
форма је испуњена и када је одговор послат електронском поштом на адресу електронске поште 
Клуба и-или Председника Управног одбора. 
  

3.3 НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Члан 62. 
 
Надзорни одбор Клуба је Надзорни орган Клуба који врши контролу спровођења Статута и других 
општих аката Клуба, контролу материјално-финасијског послпвања Клуба и његове стручне службе 
и Надзор над законитошћу рада органа управљања Клуба.  
 
Надзорни одбор обавезно врши контролу годишњег завршног рачуна Клуба. 
  

Члан 63. 
 

Надзорни одбор Клуба броји три члана које бира Скупштина Клуба из реда својих чланова и из 
реда експерата за поједине области, на предлог Председника Клуба. Надзорни одбор се бира на 4 
(четири) године. Члан Надзорног одбора не може бити члан Управног одбора Клуба.  
 
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.  
 
Надзорни одбор доноси одлуке већином од укупног броја чланова.  
 

Члан 64. 
 

Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање 
једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду и завршног рачуна Клуба. 
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Надзорни одбор је обавезан да, на захтев Председника, достави Управном одбору извештај или 
мишљеое о појединим питањима из своје надлежности. 
  

3.4 ПРЕДСЕДНИК КЛУБА 
 

Члан 65. 
 

Председник је орган руковођења Клубом. 
  
Председник Клуба бира се на време од 4 (четири) године и може бити поново биран на исту 
функцију.  
 
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба. 
 

3.4.1 ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКА 
 

Члан 66. 
 

Председник Клуба:  
1. Представља и заступа Клуб,  

2. Одговоран је за законитост рада клуба, 

3. Финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана, 

4. Организује и води активности и пословање Клуба, 

5. Спроводи Статутом прописане циљеве и задатке Клуба,  

6. Спроводи одлуке скупштине, Управног и Надзорног одбора, 

7. Одлучује о стицању и престанку својства члана у Клубу у првом степену,  

8. Изриче дисциплинске мере члановима Клуба, 

9. Одлучује о умањењу или укидању чланарине за поједине чланове у складу са Статутом, 

10. Одговоран је за уредно вођење пословних књига,  

11. Одговоран је за састављање финанасијских извештаја и њихово благовремено 
подношење, 

12. Утврђује начин вођења прописаних евиденција и одговоран је за њихово уредно вођење, 

13. Предлаже Управном одбору краткорочне и дугорочне планове рада,  

14. Обезбеђује услове за стабилно финасирање Клуба,  

15. Организује израду програма и пројеката развоја Клуба,  

16. Утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор, 

17. Доноси Правилник о раду и Правилник о систематизацији радних места у Клубу када за то 
постоји законска обавеза, односно потреба,  

18. Предлаже Управном одбору спортисте и спортске стручњаке и стручњака у спорту са 
којима ће Клуб закључити уговор,  

19. Предлаже Скупштини чланове Управног и Надзорног одбора,  

20. Предлаже именовање Генералног секретара Клуба,  

21. Предлаже оснивање стручних тела Клуба и њихове чланове, 

22. Потписује уговоре са спортистима, спортским стручњацима и стручњацима у спорту и 
запосленима у Клубу, 

23. Одобрава службена путовања,  
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24. Именује спортске стручњаке који руководе и раде са такмичарским селекцијама,  

25. Врши друге послове из делокруга рада Клуба који су му Статутом стављени у надлежност 
или који нису у делокругу Скупштине или Управног одбора. 

 

Члан 67. 

 

Председник има обавезу да обезбезбеди јавност рада, а посебно да информише органе Клуба о 
активностима и делатностима Клуба и његовом финансијком пословању.  
 
Председник је обавезан да овакве податке достави увек на образложен захтев Управног и 
Надзорног одбора и најмање пет чланова Скупштине. Рок за саопштавање ових података је 15 
дана од дана подношења захтева. 
  

 
Члан 68. 

 
Председник Клуба, у односу на запослена и радно ангажована лица у Клубу, има положај, 
односно овлашћења која има директор правног лица, у складу са законом који се уређују радни 
односи. 
  
За вршење одређених послова из своје надлежности Председник Клуба може овластити друго 
лице, редовног члана Клуба. 
 

3.5 ВАНРЕДНО ПРОДУЖЕЊЕ ТРАЈАЊА МАНДАТА 
 

Члан 69. 
 
У случају када је истекао мандат заступнику и члановима органа Клуба, Скупштина може донети 
одлуку о продужењу мандата заступнику и члановима органа на период краћи од пуног мандата, 
а најдуже до годину дана. 
  

3.6 ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ОРГАНА КЛУБА 
 

Члан 70. 
 

Заступници и чланови органа Клуба дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према 
Клубу, у складу са законом и општим актима Клуба.  
Заступници и чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком 
проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.  
 
За штету из става 2. oвог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне 
одлуке или су се уздржали од гласања. 
  

Члан 71. 
 

Одлуке као појединачни акти органа, односно заступника Клуба ништаве су ако су донете 
супротно закону, спортским правилима или општем акту Клуба.  
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3.7 ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ И СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА 
 

Члан 72. 
 

Заступник и члан Управног и Надзорног одбора Клуба не може директно или индиректно бити 
ангажован у конкурентском клубу. 
  

Члан 73. 
 

Заступник и члан Управног и Надзорног одбора Клуба не може доносити одлуке ако постоји 
сумња да се налази у сукобу интереса или да постоји било какав лични интерес приликом 
одлучивања.  
 

Члан 74. 
 

Одлуку о одобравању послова између Клуба и заступника доноси Управни одбор Клуба, а члан 
Управног одбора који је том одлуком одређен заступа Клуб и потписује уговоре са заступником.  
Повреда забране конкуренције и сукоба интереса из претходног члана Статута даје Клубу право на 
накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови 
извршени за рачун спортског удружења. 

 
3.8 ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ 

 
3.8.1 ОСТАЛИ ОРГАНИ У КЛУБУ 

 
Члан 75. 

 
У Клубу се, у случају потребе, ради обављања одређених послова, могу формирати и други органи, 
као што су комисије, секције, одбори, савети, клубови пријатеља и слично. Састав, број чланова, 
начин избора чланова и председника и надлежности оваквих органа одређује Управни одбор 
Клуба. 
  

3.8.2 СТРУЧНА СЛУЖБА КЛУБА 
 

Члан 76. 
 

За о6ављање стручних, административних и помоћних послова Клуб може организовати Стручну 
службу или ангажовати поједина лица.  

Члан 77. 
 

Стручна служба Клуба обавља нарочито: послове на спровођењу Статута, одлука, зaкључака и 
других аката органа Клуба и облика организовaња рада у Клубу; припрема анализе, извештаје и 

информације, нацрте општиx и других аката Клуба; води евиденције прописане законом и овим 
Статутом, организује активности и извршава послпве из делатности Клуба и oбaвљa друге послове 
по налогу Управног одбора и Председника Клуба.  
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Члан 78. 
 

Пословима Стручне службе Клуба руководи Председник Клуба или лице које овласти.  
 

Члан 79. 
 

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. 
  

Члан 80. 
 

Обављање одређених послова Клуб може поверити одговарајућим стручним институцијама и 
организацијама, односно појединцима. 
  

4. ИМОВИНА И ПРИХОДИ КЛУБА 
 

Члан 81. 
 
Клуб може стицати средства и остваривати приходе од: прилога и чланарине чланова, донација и 
поклона, наслеђа и легата, накнада за услуге када је то дозвољено законом који те услуге 
регулише, накнада од обављања делатности када је то дозвољено законом који ту делатност 
регулише, прихода предузећа чије је Клуб оснивач, комерцијалних, маркетиншких, пословних и 
привредних делатности, камата на улоге, дивиденди и закупнина, јавних и приватних субвенција 
за остваривање програма и пројеката од значаја за развој спорта, накнада и награда за постигнуте 
резултате од гранских и територијалних савеза у које је Клуб удружен и из других извора у складу 
са законом. 
 
Сва средства из става 1. овог члана својина су Клуба.  
 

Члан 82. 
 

Висину чланарине одређује Управни одбор Клуба у складу са законом и потребама Клуба.  
 
Председник Клуба може својом одлуком умањити висину чланарине за поједине чланове Клуба, 
посебно имајући у виду допринос члана развоју Клуба, материјално стање члана Клуба, потребу 
да се члан интезивније укључи у такмичарске програме и слично. 
  
Помажући у почасни чланови не плаћају чланарину.  
 

Члан 83. 
 

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

Члан 84. 
 

За своје обавезе Клуб одговара целокупном својом имовином.  
 
Чланови Клуба и органа Клуба солидарно одговарају са Клубом за обавезе Клуба ако поступају с 
имовином Клуба као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Клуб као форму за 
незаконите или преварне циљеве.  
 

Члан 85. 
 

Имовина Клуба може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом.  
Имовина Клуба не може се делити члановима.  
 
Одредбе овог члана не односе се на давање члановима пригодних награда, накнада оправданих 
трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Клуба (путни трпшкови, дневнице, 
трошкови преноћишта и сл.), испуњавање обавеза према члановима уговорених у складу са 
законом и Статутом, исплату зарада и осталих обавеза према запосленима.  
 
Приходи остварени обављањем делатности Клуба користе се искључиво за остваривање 
статутарних циљева.  

 
5. ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА 

 
Члан 86. 

 
Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Клубу и давањем 
информација о њиховом раду. 
  
Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлпзима усвојеним на 
седницама органа и тела и других скупова у Клубу, и актуелним дешавањима у Клубу, путем 
средстава јавног информисања, интернета или издавањем посебних информација.  
 
Клуб може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Председник Клуба.  
 

Члан 87. 
 

Органи и тела Клуба могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се 
разматрају документа или подаци поверљиве природе. 
  

Члан 88. 
 

Сви општи и појединачни акти Клуба су доступни свим члановима Клуба.  
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Сваки члан клуба има право да добије примерак Статута и осталих општих аката Клуба без 
доказивања правног интереса. 
 

Члан 89. 
 

За давање података о раду клуба овлашћен је Председник клуба или представник клуба кога он 
овласти.  
 
Председник или представник који даје податке и информације у вези са радом Клуба одговоран је 
за њихову тачност. 
  

6. ОПШТИ АКТИ КЛУБА 
 

Члан 90. 
 

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

Члан 91. 
 

Иницијативу за доношење општег акта Клуба или измену и допуну истог, може покренути сваки 
редовни члан, односно орган Клуба и други облик организовања и рада у клубу.  
 

Члан 92. 
 
Иницијативе за доношење Статута, односно његове измене и допуне, разматра Управни одбор у 
року од 30 дана од дана подношења иницијативе. Управни одбор може да прихвати или одбаци 
иницијативу за измену Статута. Уколико Управни одбор прихвати иницијативу доставља је 
Скупштини на усвајање. Подносилац иницијативе чији је захтев за измену Статута одбачен од 
стране Управног одбора има право да исту поднесе на седници Скупштине.  
 
Уколико измену Статута предложи једна трећина редовних чланова Клуба Управни одбор не може 
одбацити такву иницијативу и мора да достави такав предлог Скупштини на изјашњавање.  
 

Члан 93. 
 

Иницијативу за донпшење општих аката из надлежности Управног одбора Клуба могу поднети 
Надзорни одбор, Председник и сваки члан Скупштине Клуба. Управни одбор може усвојити или 
одбацити овакву иницијативу. 
  

Члан 94. 
 

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

Члан 95. 
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Општи акти Клуба морају бити у сагласности са Статутом Клуба и статутима надлежних гранских 
савеза у које је Клуб удружен. 
  
У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе Статута.  

 
7. ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПЛАНПВИ И РЕГИСТРАЦИЈЕ КЛУБА 

 
Члан 96. 

 
Клуб води књигу евиденције својих чланоба са подацима о њиховом праву управљања, 
евиденцију одлука органа Клуба, евиденцију спортских резултата и, евиденцију утврђене 
здравствене способности спортиста и остале евиденције у складу са законом и овим Статутом.  
 
Клуб се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта.  
 

Члан 97. 
 

Спортски стручњаци у клубу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на начин 
одређен одлуком Председника Клуба.  

Члан 98. 
 

У клубу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде планова 
одређује Председник Клуба у сарадњи са спортским стучњацима у Клубу.  
 

Члан 99. 
 

Председник клуба се стара о уредном и благовременом достављању података надлежним 
државним органима, гранским спортским савезима чији је Клуб члан, као и свих промена које се 
уписују у Регистар спортских удружења, друштава и савеза, у року од 15 дана од настале промене 
у складу за Законом о спорту. 
  
Председник клуба се стара о веродостојности, важности и истинитости података из претходног 
става. 
  

8. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 100. 
 

Спорови између чланова Клуба или између Клуба и чланова Клуба решаваће се мирним путем у 
оквиру Клуба или посредовањем надлежних органа гранских савеза чији је Клуб члан.  
 
Уколико спор није могуће решити мирним путем у оквиру Клуба или посредовањем савеза чији је 
Клуб члан, спор ће се решавати пред, Сталним спортским судом Олимпијског комитета Србије 
осим ако спор спада у искључиву судску надлежност.  
 
Органи клуба и чланови клуба су дужни да изврше одлукe арбитражног суда. 
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9. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 
 

Члан 101. 
 

Статусним променама Клуба сматрају се: припајање, спајање, подела и одвајање. О статусним 
променама одлучује Скупштина Клуба. Статусне промене Клуба се врше у складу са законом. 
  

10. ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА 
 

Члан 102. 
 

Клуб престаје са радом одлуком Скупштине о престанку рада Клуба, одлуком Скупштине о 
статусној промени која води престанку рада Клуба и из осталих разлога предвиђених законом.  
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се регистарски орган, ради брисања из 
регистра. 
  

 
Члан 103. 

 
Уколико Клуб престаје са радом на основу одлуке Скупштине, имовина Клуба, по подмирењу 
обавеза, припашће другој недобитној спортској организацији, која је основана са истим или 
сличним циљевима и која се одређује одлуком Скупштине о престанку Клуба. Уколико је Клуб 
престао са радом без одлуке Скупштине из разлога предвиђених законом или одлуком о 
престанку без навођења на кога имовина прелази, имовина Клуба припашће Теквондо савезу 
Србије. 

 
11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 104. 

 
Општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од три месеца од дана 
ступања на снагу Статута. 
  
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 105. 
 

Постојећи заступници и органи Клуба настављају са радом до истека мандата на који су бирани, 
односно именовани, након чега ће се конституисати нови органи у складу са одредбама овог 
Статута.  
 

Члан 106. 
 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је усвојила Скупштина на 
седници одржаној 08.10.2014. године у Београду. 
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Члан 107. 

 
Овај Статут ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања, које се врши истицањем на огласној 
табли у седишту Клуба.  
 
 
 
 
 
 
Педседавајући Скупштине 
Станимир Кујунџић 


