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На основу члана 40. и члана 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту ( "Службени гласник РС", бр. 

10/16) и члана 102. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког клуба „Ниш“, са 

седиштем у Нишу, на седници одржаној 18. јуна 2017. године,  усвојила је измене и пречишћен 

текст Статута скијашког клуба "Ниш" од 27. децембра 2011. године који гласи: 

 

 

С Т А Т У Т  

СКИЈАШКОГ КЛУБА "НИШ" 
 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Скијашки клуб "Ниш" (у даљем тексту: Клуб) је спортска организација која је организована 

као спортско удружење чланова клуба и која се бави спортским активностима и спортским 

делатностима, са циљем развоја скијашког спорта.  

 Клуб је признат од стране Скијашког савеза Србије и Спортског савеза Ниша као 

организација од изузетног значаја за развој и  функционисање скијашког спорта, преко које се 

остварује општи интерес у области скијашког спорта утврђен Законом о спорту (у даљем тексту 

Закон).  

Члан 2. 

 Клуб је непрофитно правно лице уписано у регистар удружења Агенције за привредне 

регистре Републике Србије. 

 Клуб  има правну и пословну способност у складу са прописима Републике Србије, са 

обавезама и одговорностима утврђеним законском регулативом Републике Србије и овим Статутом. 

 Клуб је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација која одговара 

сопственом имовином. 

 Клуб може основати привредно друштво или друго правно лице, у складу са Законом, ради 

прибављања средстава потребних за остваривање својих спортских циљева. 

 Средства остварена обављањем делатности Клуба могу се употребити искључиво за потребе 

унапређење стања Клуба и остваривања прописаних циљева, а на основу одредаба овог Статута и 

одлука Управног одбора.    
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Члан 3. 

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

складу са посебним одлукама Управног одбора. 

Члан 4. 

Клуб је члан Скијашког савеза Србије. 

 Клуб може бити члан и других спортских организација и савеза у складу са својим 

интересима и на основу одлуке Управног одбора. Одлуку о удруживању и иступању из њих 

доноси Скупштина Клуба. 

 Члан 5. 

 Бављење скијашким спортом мора бити 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 

члановима под једнаким условима, без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен 

евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.  

 Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући и говор мржње, по 

било ком основу, спортиста, спортских стручњака и других чланова Клуба, на отворен или 

прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству. 

 Одредбе уговора између спортисте, односно спортског стручњака и Клуба у области спорта 

које представљају дискриминацију спортисте, односно спортског стручњака – ништаве су, а 

одредбе општих аката и других прописа у области спорта које представљају дискриминацију 

учесника у систему спорта – не примењују се.  

Члан 6. 

 Забрањена је у области спорта свака врста злоупотреба, злостављања, дискриминације и 

насиља према деци.  

 Лица у Клубу која обављају стручно-васпитни рад са децом, као и сви чланови, нарочито ће 

промовисати равноправност међу децом и активно се супротстављати свим врстама злоупотреба, 

злостављања, дискриминације и насиља. 

  

II НАЗИВ И СЕДИШТЕ КЛУБА 

 

Члан 7. 

Скијашки клуб „Ниш“ основан је 05. јануара 1981. године у Нишу и тај дан се обележава 
као Дан Клуба.  

Члан 8. 

Назив Клуба је: Скијашки клуб „Ниш“. 

Назив клуба на енглеском језику је: Ski Team „Niš“. 

Скраћени називи Клуба су: СК „Ниш“ и Ски-клуб Ниш“. 

Седиште Клуба је у Нишу, Тврђава 2а. 

 

 



5 
 

Члан 9. 

Знак Клуба је у облику елипсе, у којој је великим жутим ћириличким словима, на црној 

подлози,  крупно исписано „Ниш“; у горњем делу текста, укосо здесна у лево, велика слова „И“ и 

„Ш“ засеца стилизована силуета скијаша беле боје; лево и десно од текста, у висини средине 

слова, налази се по једна стилизована бела пахуља; испод текста „Ниш“, пратећи спољну линију 

елипсе, исписано је „Србија“ и латинично „Serbia“. 

У међународној комуникацији користи се исти амблем, са латиничним словима. 

Употребу знака Клуба уређује Управни одбор. 

Члан 10. 

Клуб има печат и штамбиљ. 

Печат Клуба је округао, пречника 3 цм, са ћириличким натписом у спољном кругу: 

Скијашки клуб "Ниш". 

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме су исписани назив и седиште Клуба и  

остављен је простор за број и датум. 

Употребу печата и штамбиља уређује Управни одбор Клуба. 

Клуб има и елипсаст печат са амблемом, у ћириличкој и латиничној верзији. Овај печат 

користи се у церемонијалне и маркетиншке сврхе и њиме се не оверавају званични документи. 

 

III ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ  КЛУБА 

 

Члан 11. 

Циљеви Клуба су: 

 развој, унапређење, промција и омасовљење скијашког спорта и спорта уопште, на 

територији Града Ниша, у југоисточном региону и на територији Републике Србије,  

 стварање услова за постизање врхунских спортских резултата у скијашкок спорту, 

 обављање активности у складу са начелима Међународне скијашке федерације (FIS) и 

Олимпијске повеље Међународног олимпијског комитета, 

 заштита интереса  Клуба, 

 едукација и усавршавање стручности кадрова, 

 јачање спортских веза и сарадња са другим скијашким клубовима у земљи и 

иностранству, 

 подстицај и развој спортске етике, 

 борба против дискриминације сваке врсте, 

 борба против допинга и поштовање одредби Светског анти-допинг кодекса, 

 развој објеката инфраструктуре од значаја за рад Клуба, 

 заштита и унапређење животне средине, посебно на местима на којима се одржавају 

активности Клуба. 

Члан 12. 

У остваривању циљева из претходног члана, Клуб спроводи следеће активности: 

 предузима одговарајуће мере ради унапређења и омасовљења скијашког  спорта,     
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 окупља чланове Клуба, успоставља сарадњу са предузећима и организацијама спортског 

и васпитно образовног карактера, као и са другим физичким и правним лицима која 

доприносе развоју спорта, 

 организује домаћа и међународна такмичења, 

 учествује на такмичењима у земљи и иностранству, 

 прибавља материјална средстава за рад Клуба од чланарине, 

накнаде од реклама, спонзора, донатора и издавања простора, возила и спортских 

реквизита у закуп, 

 у сарадњи са струковним организацијама организује или помаже едукацију стручног 

кадра (тренери, судије, мериоци времена и сл), 

 издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба, 

 обавља друге активности у циљу развоја Клуба. 

 

IV УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАНИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, УТВРЂИВАЊЕ 

ВИСИНЕ ЧЛАНАРИНЕ, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА, ПОСЕБНО 

МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА 

 

Члан 13. 

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

Чланови Клуба су особе примљене у чланство Клуба да би се, у оквиру Клуба и под 

условима предвиђеним овим Статутом, активно бавиле скијашким спортом и скијашком 

рекреацијом, или да би активно помагале развој скијашког спорта и Клуба.  

Члан 14. 

Свако физичко лице може бити члан Клуба под једнаким условима, независно од личних 

својстава,  пола, статуса, година старости, верских и било којих друштвених опредељења и убеђења, 

у складу са Законом. 

Приступницу и изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које није 

навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писану сагласност родитеља, односно 

старатеља. 

 Клуб води књигу чланова у којој се уписују следећи подаци: име, име оца и презиме; датум 

рођења; држављанство; број личног документа који служи као средство идентификације; адреса 

пребивалишта и боравишта; подаци за контакт; датум учлањења; датум престанка чланства; 

категорија чланства у складу са Статутом; избор у органе Клуба; изречене дисциплинске казне. 

Чланство у Клубу не може се преносити нити наследити. 

Члан 15. 

Дужности чланова Клуба су да: 

 испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба, 

 својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба, 

 чувају спортски и друштвени углед Клуба, 

 извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба, 

 сходно својим могућностима, учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева 

и задатака Клуба, 

 да редовно плаћају чланарину, 

 да поштују правила понашања у скијашком спорту. 
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Члан 16. 

 Спортисти, чланови Клуба, имају право да у свако доба иступе из Клуба, на начин како је то 

дефинисано општим актима Скијашког савеза Србије.  

Пунолетни такмичар, односно малолетни такмичар и родитељи малолетног такмичара, 

престају да буду чланови Клуба чином прихватања њиховог захтева за издавањем исписнице 

такмичару. 

Изузетно, Управни одбор може одлучити да остане члан Клуба родитељ малолетног 

такмичара, који је добио исписницу, уколико је захтев за исписницом био мотивисан променом 

места боравка такмичара, здравственим или сличним разлозима. 

Члан 17. 

Чланови Клуба могу бити редовни, придружени и почасни . 

Члан 18. 

Редовни чланови Клуба су особе које се у Клубу активно, професионално или аматерски, 

баве скијашким спортом; спортски стручњаци и стручњаци у спорту ангажовани у Клубу и особе 

спремне да у дужем периоду, различитим спортским, организационим и другим активностима, 

континуирано помажу рад Клуба, да суделују у остваривању његових програма и да учествују у 

управљању Клубом. Пунолетни редовни чланови имају активно бирачко право. 

Члан 19. 

Управни одбор Клуба дужан је да на првој наредној седници размотри приступницу 

кандидата за редовног члана Клуба и да Скупштини Клуба достави предлог о томе да ли кандидат 

испуњава услове за пријем у чланство. Скупштина Клуба  је дужна да се изјасни о предлогу 

Управног одбора на својој првој наредној седници.  

Члан 20.  

Управни одбор Клуба дужан је да предложи разрешење редовног члана уколико је он, из 

било којих разлога, спречен да суделује у активностима клуба или да их активно помаже. 

Пре расправе о разрешењу, Управни одбор је обавезан да консултује редовног члана о чијем 

се могућем разрешењу расправља, осим ако се разрешење спроводи на основу изречене 

дисциплинске мере.  

Члан 21. 

Свака седница Скупштине Клуба почиње тако што се, на предлог Управног одбора, најпре 

доноси одлука о евентуалном разрешењу поједних чланова. Та одлука доноси се кворумом 

утврђеним на основу броја редовних чланова евидентираних на претходној седници Скуппштине.  

Кворумом утврђеним на основу броја редовних чланова, без управо разрешених чланова, 

доноси се одлука о пријему нових редовних чланова.  

Укључујући нове редовне чланове,  верификациона комисија утврђује укупан број редовних 

чланова и број присутних редовних чланова и даје Скупштини Клуба информацију о постојању 

кворума за рад. 

У редовно чланство Клуба сваке године може бити примљена највише једна трећина од 

постојећег броја редовних чланова. Постојећи број редовних чланова је онај број чланова који је  

верификован на тој истој седници непосредно након доношења одлуке о разрешавању појединих 

чланова, уколико има разрешења. Уколико има више кандидата за пријем у редовно чланство него 

што има места (трећина од постојећег броја), предност имају они кандидати који су раније 
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потписали приступницу. 

Члан 22. 

Редовни чланови Клуба имају следећа права у остваривању заједничких интереса: 

 да учествују у раду Клуба, 

 да бирају и да буду бирани  у органе и тела Клуба и да, на основу одлуке надлежних 

органа Клуба, представљају Клуб у другим организацијама, 

 да учествују на скијашким такмичењима, у складу с прописима, 

 да остварују друга права и извршавају друге обавезе у складу са Законом, правилима 

Међународне скијашке федерације (FIS), овим Статутом као и другим општим актима и 

одлукама надлежних тела Клуба и Скијашког савеза Србије. 

Члан 23. 

Придружени чланови Клуба могу постати грађани свих узраста, који прихватају Статут 

Клуба и желе да учествују у појединим активностима Клуба, или да Клубу пружају повремену 

помоћ. 

Одлуку о пријему придружених чланова доноси Скупштина Клуба, на својој првој седници 

по потписивању приступнице, а на основу предлога Управног одбора.  

Придружени чланови немају право да гласају и буду бирани у органе и тела Клуба. 

Члан 24. 

Почасни чланови Клуба могу бити они пунолетни грађани који су, дугогодишњим успешним  

активностима у Клубу или на други начин, пружили нарочити допринос развоју и резултатима 

Клуба. 

Почасне чланове Клуба именује Скупштина Клуба на предлог Управног одбора или групе од 

најмање 10 редовних чланова, на основу Правилника о почасним члановима, који је дужна да 

усвоји на првој седници по усвајању овог Статута. 

Почасни чланови немају право гласа. 

Члан 25. 

Придружени и почасни чланови клуба имају право да учествују у рекреативно-спортским 

активностима које организује Клуб.  

Група од најмање 10 придружених и почасних чланова има право да предлаже покретање 

одређених активности рекреативно-спортског карактера и да иницира активности које се односе на 

политику Клуба у изградњи и коришћењу спортских објеката и заштити животне средине. Управни 

одбор је дужан да у року до 30 дана размотри такве предлоге, у присуству представника групе 

предлагача. 

Члан 26. 

Месечну чланарину Клубу плаћају искључиво активни чланови - спортисти. Месечна 

чланарина не може бити већа од једне десетине просечне месечне зараде у Републици Србији, 

утврђене од стране републичког органа надлежног за послове статистике за претходну буџетску 

годину. Висину месечне чланарине утврђује се на основу одлуке Управни одбора, за сваку годину 

посебно.  

Члан 27. 

Чланство у Клубу престаје: 

 добровољним иступањем из Клуба, 
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 разрешењем због неактивности, без обзира на разлог,  

 неплаћањем чланарине у року од шест месеци, 

 понашањем члана које  штети угледу Клуба или ремети рад Клуба, 

 искључењем из Клуба. 

Члан 28. 

  

Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са 

Законом и општим актима Клуба и Скијашког савеза Србије. 

Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће високо образовање у области спорта, 

односно физичке културе, или су оспособљена за обављање одређених стручних послова у спорту, 

ако законом није друкчије одређено. 

Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање за стручне 

послове у скијашком спорту  и доприносе остваривању спортских активности и спортских 

делатности у складу са  законом. 

Спортски стручњаци и стручњаци у спорту разврставају се према спортским занимањима и 

звањима у оквиру занимања. 

Највиша спортска звања из става 1. овог члана могу да стекну само спортски стручњаци који 

имају прописано образовање. 

Члан 29. 

Спортиста је особа које се бави спортским активностима у Клубу. 

Члан 30. 

Клуб и спортиста закључују, у складу са Законом и спортским правилима, уговор којим 

регулишу међусобна права, обавезе и одговорности. 

Члан 31. 

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 обезбеђење услова  спортистима да учествују на  

такмичењима. 

Члан 32. 

У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци пре 

одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање спортских 

активности. 

Члан 33. 

Клуб је обавезан да води евиденцију о утврђивању здравствене способности спортиста 

такмичара, уношењем података  у медицинску документацију, од дана прве регистрације за Клуб. 

Члан 34. 

Забрањено је спортисту изложити спортским активностимна које могу да угрозе или 

погоршају његово зравствено стање. 

Забрањен је допинг, на тренингу и такмичењу и ван њих. 
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За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба. 

 

V ОРГАНИ, ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, НАЧИН ИЗБОРА И РАЗРЕШЕЊА, ТРАЈАЊЕ 

МАНДАТА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 

 

Члан 35. 

Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба.  

Органи Клуба су: 

 Скупштина 

 Управни одбор 

 Надзорни одбор 

Члан 36. 

 Скупштина је највиши орган Клуба. 

Скупштину чине редовни чланови Клуба, са једнаким правом гласа. Сваки редован члан 

Клуба има у Скупштини један глас. Председник Скупштине учествује у њеном раду са правом 

гласа. 

 Рад Скупштине је јаван. 

 Скупштина Клуба сазива се најмање једанпут годишње.  

Члан 37. 

 Седнице Скупштине могу бити редовне, изборне, ванредне и свечане. 

Члан 38. 

Редовна седница Скупштине одржава се једанпут годишње, по завршетку такмичарске 

сезоне, по правилу у периоду мај-јун. 

Члан 39. 

Изборна седница Скупштине одржава се сваке друге године, начелно у мају или јуну месецу. 

На изборној  седници Скупштине најпре се одлучује о евентуалном разрешењу и пријему 

нових чланова, утврђује се постојање актуелног кворума,  разматрају се и оцењују извештаји о раду 

Клуба у периоду између две изборне седнице Скупштине,  затим се бирају органи и тела Клуба, а 

онда се одлучује о плановима за наредни двогодишњи период.  

Члан 40. 

Ванредна седница Скупштине може се сазвати у случајевима када је неопходно хитно донети 

одлуке које се не могу одложити до следеће редовне или изборне седнице Скупштине. 

Члан 41. 

Свечана седница Скупштине може се сазвати поводом прославе годишњице Клуба или 

поводом неког другог догађаја значајног за развитак и унапређење Клуба или скијашког спорта. 

Члан 42. 

Скупштина Клуба одлучује о:  

 усвајању, односно изменама и допунама Статута Клуба, 

 учлањењу и престанку чланства у Клубу, 
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 усвајању политике развоја и програма рада Клуба - средњорочне (за олимпијски циклус), 

двогодишње или годишње, 

 усвајању извештаја о раду Клуба, 

 усвајању финансијских и прихватању ревизорских извештаја, 

 усвајању извештаја о раду Управног и Надзорног одбора и Дисциплинске комисије, 

 усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из буџетских средстава, 

 усвајању годишњег финансијског план Клуба, 

 избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање и чланова 

органа Клуба (председника Скупштине, Надзорни одбор, чланове и председника 

Управног одбора, заступника и Дисциплинску комисију), 

 удруживању у савезе, 

 статусним променама, 

 престанку рада Клуба, 

 предлозима Управног одбора, Надзорног одбора и Дисциплинске комисије, 

 другим питањима утврђеним Законом и Статутом Клуба. 

Члан 43. 

 Скупштина правоснажно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја 

редовних чланова.  

 Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, осим у другачијим случајевима 

предвиђеним Статутом. У случају нерешеног броја гласова одлучујући је глас председника 

Скупштине Клуба. 

 Одлука скупштине о усвајању и изменама и допунама статута, статусним променама и 

престанку Клуба доноси се већином гласова од укупног броја чланова Скупштине клуба. 

 Скупштина одлучује да ли ће гласање бити тајно или јавно. 

Члан 44. 

 Седницу Скупштине сазива и њоме председава председник Скупштине. Седница се заказује 

најкасније 7 (седам) дана пре њеног одржавања. 

Ванредну седницу Скупштине сазива председник Скупштине на властиту иницијативу, на 

иницијативу већине чланова Управног одбора, или на иницијативу више од трећине редовних 

чланова Клуба. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног 

захтева за одржавање Скупштине Клуба, с тим да између подношења уредног захтева за одржавање 

Скупштине и одржавања Скупштине Клуба не сме да протекне више од 30 дана. Предлог за 

сазивање ванредне скупштине мора бити образложен од стране иницијатора, а уз њега мора бити 

приложен предлог дневног реда седнице Скупштине. 

Члан 45. 

Управни одбор је одговоран да организује непосредно обавештавање свих редовних чланова 

Клуба о одржавању сваке седнице Скупштине Клуба и да им усмено, или на други погоднији начин, 

пренесе основне информације о дневном реду, најкасније 7 (седам) дана пре одржавања седнице. 

Члан 46. 

Председника Скупштине клуба бира Скупштина непосредно, тајним или јавним гласањем, а 

на основу: 

 предлога Управног одбора Клуба, 

 предлога групе од најмање 10 редовних чланова, 
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Предлози се морају доставити техничком секретару Клуба у писаној форми, са потписом 

председника Управног одбора или потписима свих чланова групе предлагача, најкасније 10 дана пре 

одржавања изборне седнице Скупштине; предлози су јавни и доступни свим члановима Клуба. 

Председник је изабран ако добије више од половине гласова присутних редовних чланова 

Клуба. 

Уколико буде више кандидата за председника и ни један не добије у првом гласању потребан 

број гласова, о двојици са највећим бројем гласова гласаће се у другом кругу. 

Члан 47. 

Задужења и обавезе председника су да: 

 представља Клуб у најзначајнијим приликама, 

 сазива и председава седницама Скупштине, 

 усмерава рад Скупштине, 

 потписује опште и друге акте које доноси Скупштина, односно акте које он доноси на 

основу одлука Скупштине и одредаба овог Статута, као и финансијске и дуге документе 

у случају спречености председника Управног одбора, 

 потписује верификоване записнике одржаних седница Скупштине, 

 се стара о извршавању одлука Скупштине, 

 обавља дужности утврђене овим Статутом и другим општим актима Клуба, које су 

повезане с функцијом председника Скупштине, 

 користи право вета уколико процени да су неке одлуке органа Клуба супротне закону и 

овом Статуту и, у том случају, хитно сазива седницу Скупштине да би настао проблем 

био решен, 

 обавља и друге задатке за које га овласти Скупштина. 

Уколико је председник спречен у извршавању својих задатака и обавеза, одредиће писаним 

овлашћењем да га замењује председник или потпредседник Управног одбора. 

Председник Скупштине одговара Скупштини за свој рад. 

У случају да председник не испуњава своје обавезе у складу сa одредбама Статута, може 

бити разрешен својих функција по истој процедури по којој је и биран. 

Члан 48. 

Управни одбор Клуба је орган управљања, који руководи пословима Клуба између две 

седнице Скупштине. 

Управни одбор има најмање три члана, који се бирају из редова редовних чланова 

Скупштине Клуба.  

Чланове Управног одбора бира Скупштина Клуба јавним гласањем (ако другачије не 

одлучи), на предлог постојећег Управног одбора или групе од најмање пет редовних чланова Клуба. 

Предлози се достављају Клубу најмање петнаест дана пре одржавања седнице Скупштине Клуба. 

Мандат чланова Управног одбора траје две године, с правом поновног избора. 

Члан 49. 

 Чланови Управног одбора Клуба не могу бити следећа лица:  

 оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени 

или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења, 
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 чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица 

организације у области спорта која управља спортском лигом, 

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

странке, 

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

кладионици, 

 спортски посредници у одговарајућој грани спорта, 

 која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и 

за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, 

утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и 

зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и 

стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или 

јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде, 

 која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са 

законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности.  

У Клубу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је 

власник или члан органа спортске кладионице. 

Члан 50. 

Управни одбор има председника, потпредседника и одређен број чланова. 

Председника и потпредседника Клуба бирају изабрани чланови Управног одбора на првој 

конститутивној седници Управног одбора.   

Председник може посебном одлуком пренети на потпредседника нека своја 

овлашћења. 

Мандат председника, потпредседника и чланова Управног одбора траје две године, с 

правом поновног избора. 

Седнице Управног одбора сазивају председник Управног одбора, овлашћени члан 
Управног одбора или већина чланова Управног одбора. 

Управни одбор се састаје по потреби, а у зимској сезони, по правилу, једном недељно. 

Члан 51. 

Управни одбор правоснажно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног 

броја чланова Управног одбора. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова чланова присутних на седници, а у случају 

нерешеног исхода гласања, одлучујући је глас председника Управног одбора. 

Гласање је јавно, осим ако Управни одбор не одлучи да се о појединим питањима гласа тајно. 

У хитним случајевима, Управни одбор може усвојити одлуке мимо сазивања седнице, 

телефонски, телефаксом или путем електронске поште. О таквим одлукама води се записник као на 

свакој седници, а одлуке се доносе већином гласова свих чланова Управног одбора. 

Члан 52. 

У случају да не извршава своје обавезе у складу са одредбама Статута, члан Управног одбора 

може бити разрешен дужности; 

Чланови Управног одбора разрешавају се дужности на лични захтев, по аутоматизму због 

изостајања са седница, на предлог председника Управног одбора Клуба, на предлог више од 

половине чланова Управног одбора или на предлог групе од најмање пет редовних чланова Клуба, 
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по истој процедури по којој су и бирани. 

Члан Управног одбора разрешава се функције по аутоматизму, уколико у периоду од 

најмање шест месеци изостане са више од половине седница Управног одбора, без обзира на разлог. 

Управни одбор ће, најкасније месец дана по добијању личног захтева за разрешењем или по 

стицању услова за аутоматско разрешење, кооптирати новог члана Управног одбора. Формалну 

одлуку о разрешењу донеће Скупштина, на првој наредној седници, када ће се изјаснити и о 

поверавању мандата кооптираном члану. 

Мандат новог члана Управног одбора, који долази на место разрешеног члана, траје до 

истека мандата Управног одбора у постојећем сазиву. 

Уколико се, у периоду између две седнице Скупштине клуба, стекну услови за разрешење 

најмање три члана Управног одбора, сазива се, у року од месец дана, ванредна изборна седница 

Скупштине клуба. 

Члан 53. 

 Уколико буде разрешен дужности председник Управног одбора, престаје мандат Управном 

одбору; хитне одлуке доноси председник Скупштине, који у најкраћем року сазива ванредну 

изборну седницу Скупштине на којој ће бити изабрани нов Управни одбор и нов председник 

Управног одбора. 

Члан 54. 

 Управни одбор: 

 бира потпредседника Управног одбора, 

 доноси одлуку о именовању директора клуба, 

 доноси одлуке о оснивању комисја, 

 именује и разрешава чланове комисија, 

 доноси Пословник о раду Управног одбора, комисија и других радних тела, 

 стара се о извршавању општих аката, одлука и политике Клуба, коју утврђује 

Скупштина, 

 стара се о имовини Клуба у складу са законом, 

 организује рад Клуба у стручном и материјално-финансијском погледу, 

 разматра предлоге спортских стручњака и стручњака у спорту о стручном раду, даје 

сагласност на њихове планове и програме рада и оцењује извештаје о њиховом раду, 

 утврђује предлоге четворогодишњих, двогодишњих и годишњих програма стручног рада 

и предлоге оцена о њиховом остваривању, пре него што их усвоји Скупштина Клуба, 

 одобрава све такмичарске активности у Клубу, 

 утврђује органе и тела скијашких такмичења која организује Клуб, 

 предлаже годишњи финансијски план Клуба, 

 одлучује о оснивању привредног друштва, 

 бира и опозива представнике Клуба у спортска друштва и савезе, 

 разматра годишњи финансијски извештај о приходима и расходима Клуба, 

 доноси одлуке о утрошку материјално-финансијских средстава на основу финансијског 

плана Клуба, 

 доноси одлуке о учешћу на такмичењима, организовању припрема и одласку на 

службена путовања и усваја извештаје о томе, 

 предлаже Скупштини усвајање, измене и допуне Статута, као и других аката, 

 даје тумачења Статута и других аката Клуба, 
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 оноси одлуке и акта за које га овласти Скупштина и за које је овлашћен овим Статутом, 

 предлаже годишњи план рада Клуба, 

 закључује уговоре у име Клуба, 

 утврђује износе чланарина, 

 доноси одлуке о потписивању уговора и споразума и одржава везе са другим 

организацијама, 

 склапа уговоре с такмичарима, реализаторима стручног рада и извршиоцима других 

послова, 

 одлучује о захтевима такмичара за приступ или о издавању исписница, 

 даје смернице и упутства својим представницима, 

 изриче дисциплинске казне у складу с правилницима Клуба, 

 одлучује о приговорима и жалбама за које је надлежан, 

 одлучује о заснивању радног односа и доноси решење о заснивању радног односа, 

 доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места, као и друга општа 

акта чије доношење није у надлежности Скупштине, 

 закључује колективне уговоре, 

 доноси одлуке по хитном поступку из делокруга рада Клуба, 

 обавља и друге послове који су му стављени у надлежност, или који нису у делокругу 

рада Скупштине. 

 Управни одбор за свој рад одговара Скупштини Клуба. 

Члан 55. 

Чланови Управног одбора 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 која су гласала против такве одлуке или била уздржана не одговарају. 

Против одлука Управног одбора жалба се подноси Скупштини. 

Члан 56. 

Председник Управног одбора је орган руковођења Клубом. 

Председника Управног одбора бира Скупштина на период од две године и по истеку мандата 

може бити поново биран на ту функцију. 

  Члан 57. 

Председник Управног одбора је за свој рад одговоран Скупштини и Управном одбору Клуба. 

   Члан 58. 

Председник Управног одбора врши следеће послове: 

 представља и заступа Клуб и финансијски је налогодавац за извршење финансијског 

плана, 

 одговоран је за законитост рада Клуба, 

 руководи седницама Управног одбора, 

 утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор Клуба, 

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

 врши и друге послове које нису у надлежности Скупштине или Управног одбора 
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За вршење одређених послова из своје надлежности, Председник Клуба може овластити неко 

друго лице из Клуба. 

Члан 59. 

Надзорни одбор врши контролу законитости рада и финансијског пословања Клуба и 

редовног годишњег финансијског извештаја. 

У свом раду Надзорни одбор је самосталан. Послове у свом делокругу Надзорни одбор 

врши у складу са Законом, Статутом и другим општим актима. 

Члан 60. 

Чланове и председника Надзорног одбора бира Скупштина Клуба. 

Надзорни одбор има три члана.  

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и Скупштине Клуба. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје две године, с правом поновног избора. 

Члан 61. 

Органи Клуба су дужни да Надзорном одбору, на његов захтев, омогуће увид у сва 

документа и и пруже му потребне податке, обавештења и информације. 

Члан 62. 

Седнице Надзорног одбора сазива и њима руководи председник  Надзорног одбора. Начин 

рада Надзорног одбора прописује се Пословником о раду који доноси Надзорни одбор. 

Члан 63. 

Надзорни одбор: 

 врши контролу финансијског пословања и завршног рачуна, 

 прати остваривање система управљања и статутарних права Клуба, 

 прати спровођење закона и других прописа, општих аката Клуба, договора, споразума 

уговора, 

 контролише законитост и целисходност трошења средстава Клуба, 

 прати и контролише рационалну употребу и одржавање спортских објеката, зграда и 

других непокретности, уређаја и опреме, као и других средстава којима Клуб 

располаже, 

 предлаже  надлежним органима Клуба отклањање повреда статутарних права и 

неправилности у располагању средствима Клуба, 

 у складу са законом, подноси пријаве надлежним органима против починилаца 

кривичних дела, прекршаја и привредних преступа, 

 предлаже надлежним органима Клуба покретање дисциплинског поступка против 

одговорних особа, као и против лица који штете угледу клуба, 

 прати и контролише уплату чланарина чланова Клуба и даје предлоге Управном одбору о 

искључењу чланова који не плаћају чланарину. 

Члан 64. 

Ради извршавања својих задатака Надзорни одбор може образовати стручне комисије из 
редова чланова Клуба и њима поверити обављање појединих стручних послова. 

Члан 65. 

Ради правовремене информисаности и успешног деловања: 
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 чланови Надзорног одбора позивају се на заседања Скупштине, у чијем раду учествују 

без права гласа, 

 председник и чланови Надзорног одбора имају право присуства седницама Управног 

одбора и увида у записнике са седница Управног одбора и Скупштине Клуба. 

Члан 66. 

Надзорни одбор своје одлуке доноси, по правилу, једногласно. Уколико постоји издвијено 

мишљење једног члана Надзорног одбора, о њему се по хитном поступку обавештавају председник 

Скупштине и Управни одбор. 

Издвојено мишљење члана Надзорног одбора може бити разлог за сазивање седнице 

Управног одбора клуба. 

Члан 67. 

Мандат чланова органа Клуба траје две године, с правом поновног избора. 

Aко се утврди да је истекао мандат заступнику или Управном одбору Клуба, а да дуже од 60 

дана од дана истека мандата нису изабрани, у складу са Статутом, нови заступник или нови органи, 

Клуб по сили закона престаје да постоји. 

Члан 68. 

Особе које су правоснажно осуђене 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, као и за кривична дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и 

недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити функције у Клубу док трају 

правне последице осуде. 

Члан 69. 

Члан органа Клуба  нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о: 

 покретању спора или одустајању од спора против њега, 

 одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно постојања 

личног интереса при одлучивању, 

 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. 

 

VI  ЗАСТУПАЊЕ КЛУБА 

 

Члан 70.  

 Клуб има лице овлашћено за заступање Клуба (у даљем тексту: заступник), изабрано, 

односно именовано на начин утврђен Статутом.  

 Клуб не може да има више од једног заступника истовремено. 

Члан 71.  

 Заступник Клуба је председник Управног одбора Клуба.  
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Заступника Клуба именује и разрешава Скупштина Клуба на изборној седници Скупштине.  

 Мандат заступника траје две године, са могућношћу разрешења пре истека мандата. Ако 

заступник у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде заступник у складу са Законом, 

сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.  

Члан 72.  

 За заступника може бити одређено само потпуно пословно способно физичко лице.  

 Заступник: 

 се стара и одговара за законитост рада Клуба,  

 организује и води активности и пословање Клуба, 

 се брине о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига, 

 спроводи одлуке органа Клуба и има у односу на запослене и радно ангажована лица у 

Клубу положај, односно овлашћења директора у правном лицу, у складу са законом, 

 закључује правне послове у име и за рачун Клуба, 

 потписује финансијске трансакције у име и за рачун Клуба. 

 је дужан да информише органе Клуба о активностима и делатностима Клуба и његовом 

финансијском пословању. 

 Члан 73.  

 Правни послови које заступник закључи у име и за рачун Клуба обавезују Клуб и ако нису у 

оквиру дефинисаних циљева, осим ако Клуб докаже да је треће лице знало да је тај посао изван 

клубских циљева  или је према околностима случаја могло знати.  

Члан 74.  

 Заступник може у свако доба дати оставку писаним путем.  

 Оставка заступника производи дејство у односу на Клуб даном подношења, осим ако у њој 

није наведен неки каснији датум.  

 Оставка заступника региструје се у складу са Законом којим је уређен поступак регистрације 

у Агенцији за привредне регистре.  

 Ако је заступник дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе 

одлагање до именовања новог заступника, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у 

складу са законом којим је уређен поступак регистрације у Агенцији.  

 Ако је Клуб остао без заступника, а нови заступник не буде регистрован у Регистру у даљем 

року од 60 дана, сваки члан Клуба може тражити да суд у ванпарничном поступку постави 

привременог заступника Клуба.Поступак из става 5. овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по 

захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева.  

 Ако је Клуб остао без заступника, а нови заступник не буде регистрован у Регистру у даљем 

року од шест месеци, Клуб престаје.  
 

VII ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА У КЛУБУ 

 

Члан 75. 

 Стални облик организовања и рада у Клубу је Дисциплинска комисија коју именује Управни 

одбор на првој конститутативној седници. 
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Члан 76. 

 Дисциплинска комисија је независни орган Клуба који одлучује о прекршајима утврђеним 

Дисциплинским правилником и другим општим актима Клуба. 

 Дисциплинску комисију чине Председник комисије и два члана. 

 Рад Дисциплинске комисије је регулисан Дисциплинским правилником и пословником о 

раду. 

 Мандат чланова Дисциплинске комисије није одређен и траје до разрешења од стране 

Управног одбора. 

 На одлуке Дисциплинске комисије може се поднети жалба Управном одбору, као 

другостепеном органу и Скупштини као трећестепеном органу. 

 

VIII НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СПОРТСКИХ ЦИЉЕВА И 

РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА 

 

Члан 77. 

Клуб располаже, користи и управља свим спортским објектима,  скијашким теренима, 

инфраструктуром, пословним зградама и другим пословним просторијама на којима има право 

државине и својине. 

Средства за рад Клуба образују се од: 

 чланарине његових чланова (спортиста), 

 накнаде 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 сопственог привредног друштва, 

 прилога донатора и спонзора, 

 наслеђа, 

 камате на улоге, 

 закупнине, 

 услуга, 

 давања из буџета и других јавних извора финансијских средстава, у складу са законом, 

 од других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности, у складу 

са законом. 

Члан 78. 

Клуб нема право да остварену добит од привредне или друге делатности расподељује 

својим оснивачима, члановима, члановима органа Клуба, директорима, запосленима или са 

њима повезаним лицима. 

Члан 79. 

Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о 

рачуноводству и ревизији. 

Скупштина одлучује о стицању, продаји, преносу на друго правно лице и другим начинима 

отуђења и располагања непокретном и покретном имовином Клуба. Управни одбор може да доноси 

одлуке о имовини клуба, уколико вредност имовине, о којој се одлучује, није већа од 15.000 евра у 

динарској противвредности. 
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Члан 80. 

За своје обавезе Клуб одговара целокупном својом имовином. 

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

имовином  Клуба као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Клуб као форму за 

незаконите или преварне циљеве. 

Члан 81. 

Имовина Клуба може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом. 

Имовина Клуба не може се делити његовим члановима. 

Приходи остварени обављањем делатности Клуба користе се искључиво за остваривање 

статутарних циљева Клуба. 

 

IX ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 82. 

Рад Клуба је јаван. 

Сваки члан Клуба има право да добије примерак Статута у електронској верзији. 

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

издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и  другим 

средствима обавештавања. 

Члан 83. 

 Органи Клуба могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се 

разматрају документа и подаци поверљиве природе. 

Члан 84. 

 Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са актуелним дешавањима у Клубу, путем 

интернет странице или издавањем посебних информација. Клуб обавештава своје чланове о свим 

значајним информацијама и одлукама везаним за делокруг рада Клуба. 

Члан 85. 

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

њихову тачност. 

 Ставове Клуба, односно његових органа могу да износе и заступају само изабрани 

представници. 

 

X ОПШТИ АКТИ 

 

Члан 86. 

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

начин одређују одређена питања. 

Члан 87. 

Иницијативу за доношење општег акта Клуба или измену Статута, може покренути група од 

пет редовних или десет помажућих и почасних чланова Клуба, односно орган Клуба и други облик 

организовања и рада у клубу. 



21 
 

Управни одбор може да прихвати или одбаци овакву иницијативу. Уколико се иницијатива 

односи на Статут Клуба, Управни одбор доставља свој став Скупштини на усвајање. 

Члан 88. 

Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у 

седишту Клуба. 

Члан 89. 

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

 

XI РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 90. 

Спорове Клуба са члановима Клуба решавају органи Клуба . Органи Клуба и чланови Клуба 

су дужни да изврше одлуку надлежног органа Клуба.  

 

XI ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА 

 

Члан 91. 

Клуб престаје да ради: 

 одлуком Скупштине Клуба, 

 ако престану услови предвиђени Законом за оснивање Клуба, 

 ако је Клубу забрањен рад из разлога утврђених Законом, 

 ако Клуб не обавља активности и делатности због којих је основан дуже од две године, 

 због лоше финансијске ситуације и немогућности финансирања  рада Клуба. 

У случају престанка рада Клуба, имовина.Клуба ће припасти Граду Нишу. 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 92. 

 Овај Статут ступа на снагу осам дана од објављивања на огласној табли у седишту Клуба. 

Члан 93. 

Даном доношења Статута престају да важе одредбе претходног Статута. 

Члан 94. 

Општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од шест 

месеци од дана ступања на снагу Статута. 
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Члан 95. 

За сва тумачења одредби Статута, надлежну су: Скупштина Клуба и Управни одбор 

Клуба. 

 

 

 

            ЗА СКИЈАШКИ КЛУБ «НИШ» 

 

             ________________________________________ 

                                                                     Божидар  Стошић, Председник Скупштине 

У Нишу, дана 18.06.2017. године      

 


