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На основу чл. 53. ст. 3. тачка 1. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник РС”, 

бр.24/2011) и члана 34. под А , тачка 1. статута КРК Интро Лине 

Скупштина КЛИЗАЧКО РОЛЕРСКОГ КЛУБА ''ИНТРО ЛИНЕ'', са седиштем у 

Београду, на седници одржаној 25.02.2012. године у Београду усвојила је нови Статут: 

 

 

С Т А Т У Т 

КЛИЗАЧКО РОЛЕРСКОГ КЛУБА ИНТРО ЛИНЕ 

 
 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

КЛИЗАЧКО РОЛЕРСКИ КЛУБ ''ИНТРО ЛИНЕ'' (у даљем тексту: Клуб) је добровољно, 

невладино, неполитичко и непрофитно спортско удружење основано ради обављања 

спортских активности чланова (спортиста) у области свиx спортова. 

Клуб је основан 15.10.2005. године у Београду и тај дан се слави као дан Клуба. 

У Клуб се учлањују деца, млади и одрасле особе које воле спорт и спортске активности. 

 

Члан 2. 

 

Назив клуба је: КЛИЗАЧКО РОЛЕРСКИ КЛУБ ''ИНТРО ЛИНЕ'' 

Скраћени назив клуба је: КРК ''ИНТРО ЛИНЕ'' 

Седиште клуба је: Београд, улица Браће Грим, бр. 20а  

 

Члан 3. 

 

Клуб делује на подручју Републике Србије. 

 

Члан 4. 

 

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и 

овим Статутом. 
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Члан 5. 

 

Клуб има печат округлог облика на којем су исписани назив и седиште Клуба. 

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Клуба и 

остављен простор за број и датум. 

Амблем Клуба утврђује Управни одбор. 

Боје Клуба су црвена, плава и бела. 

 

Члан 6. 

 

Клуб је члан Ролер савеза Србије. 

Клуб се може учланити и у друге спортске савезе и организације од значаја за рад 

Клуба, о чему одлучује Скуштина Клуба. 

 

Члан 7. 

 

Клуб представља и заступа Председник Клуба. 

 

Члан 8. 

 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Клуба 

и чланова клуба, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у 

складу са законом. 

Одредбе општих аката Клуба, којима се утврђује или ствара дискриминација лица у 

њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши 

дискриминација – ништавна су. 

У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 
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II.  ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ КЛУБА 

 

Члан 9. 

 

Клуб обавља циљеве и активности који су од значаја за развој спорта и програма од 

користи за његове чланове, а нарочито : 

1) обезбеђује услове за бављење клизачким спортом, спортовима на ролерима, 

урбаним спортовима и спортом у целини члановима Клуба, 

2) заступа спортске интересе чланова клуба,  

3) обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада, 

4) организује иновацију знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних 

радника, 

5) јача спортски морал и спортски дух код својих чланова, 

6) учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су 

потребни Клубу, 

7) издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба, 

8) обавља друге активности у циљу развоја свиx спортова.  

Остваривање циљева Клуба се ближе регулише општим актима (спортским правилима), 

које доносе надлежни органи Клуба у складу са овим Статутом. 

Клуб може ради остваривања активности из става 1. овог члана основати привредна 

друштва, установе 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 да обављају искључиво лица која имају одговарајуће 

спортско звање у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту). 

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да планирају свој рад, воде 

потребне евидеције и да се стручно усавршавају у складу са законом, прописима 

надлежног гранског савеза и општим актима Клуба. 

 

 

 

 

 

 



Стр. | 4  

 

III.  ЧЛАНСТВО У КЛУБУ 

 

Члан 11. 

 

Чланом Клуба може постати свако физичко и правно лице, потписивањем приступнице, 

уплатом чланарине, избором у органе Клуба, као и у складу са Законом и овим 

Статутом. 

 

Члан 12. 

 

Клуб има следеће врсте чланова: 

1. Редовне чланове 

2. Активне чланове 

3. Повремене чланове 

4. Помажуће чланове 

5. Почасне чланове 

 

Члан 13. 

 

Редовни чланови Клуба су: 

- Чланови Управног и Надзорног одбора 

- Спортисти, који су у години одржавања Скупштине старији од 16 година, 

регистровани су за Клуб, имају репрезентативни статус и наступају за Клуб на 

домаћим и међународним такмичењима 

- Запослени у Клубу 

Активни чланови Клуба су лица регистрована за Клуб млађа од 16 година и лица 

старија од 16 година, која немају репрезентативни статус. Изјаву о приступању, 

односно о учлањењу у Клуб за малолетно лице које није навршило 16 година, даје 

малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља или старатеља. Чланство у 

Клубу не може се преносити ни наследити. 

Повремни чланови Клуба су рекреативци и спортисти који нису регистровани за Клуб 

као такмичари. 

Помажући члан Клуба, одлуком Управног одбора, може постати свако физичко и 

правно лице које жели да помогне у остваривању циљева Клуба. 
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За почасног члана Клуба, одлуком Скупштине Клуба, може бити именовано свако лице 

које има посебне заслуге за рад Клуба или чије је чланство у Клубу од посебног 

интереса за остваривање циљева Клуба. Почасни чланови не плаћају чланарину Клубу. 

Помажући и почасни чланови Клуба имају право на коришћење објеката, које Клуб 

користи и услугу стручних радника у Клубу, а у складу са одговарајућим одлукама 

Управног одбора. 

 

Члан 14. 

 

Права и обавезе чланова Клуба су да: 

1) у оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Клуба у циљу 

унапређења спорта, 

2) непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, 

сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.  

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, 

6) дају Клубу информацију и податке које он од њих тражи ради обављања законом и 

Статутом предвиђених послова и задатака, 

7) уредно плаћају Клубу чланарину и обезбеђује услове за ефикасан рад Клуба, 

8) у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух. 

9) међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, 

другим актима Клуба и одлукама органа Клуба. 

10) учествују у стручним активностима клуба, 

11) остварују увид у рад Клуба и његових органа, 

12) учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба, 

13) испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба, 

14) својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба, 

15) чувају спортски и друштвени углед Клуба, 

16) извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба, 

17) учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба. 
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Члан 15. 

 

Редовни, помажући и почасни чланови учествују у раду Клуба, а редовни и почасни 

чланови и у одлучивању у органима Клуба, директно или преко својих изабраних 

представника. 

Активни и повремени чланови Клуба могу учествовати у раду Скупштине без права 

одлучивања. 

 

Члан 16. 

 

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 17. 

 

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 одлуком Скупштине. 

Иступање из Клуба је могуће на основу писмене изјаве члана Клуба о иступању из 

Клуба. 

Окончањем чланства се гасе 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 18. 

 

Искључење члана Клуба је моуће ако: 

1) својим активностима теже штети угледу Клуба 

2) грубо поступа супротно интересима клуба или одлукама органа Клуба 

3) својим поступцима грубо или поновљено крши закон,статут и друге опште акте 

Клуба и спортска правила 

4) одбије да наступи на такмичењима за Клуб 
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У случајевима из става 1. овог члана,Управни одбор је дужан да члан Клуба упозори на 

постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави рок од 

најдуже 2 месеца за отклањање пропуста у раду. 

Пре доношења одлуке о искључењу, Управни одбор је обавезан да остави члану Клуба 

рок од две недеље да се изјасни о приговорима на његов рад. 

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Клуба већином од укупног броја чланова и 

писмено је саопштава члану Клуба. Одлука о искључењу мора имати образложење. 

Против одлуке о искључењу, члан Клуба може поднети жалбу Скупштини Клуба, чија 

је одлука 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. 

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 поново бити примљен у чланство 

уколико су престали разлози због којих је донета одлука о искључењу. 

 

Члан 19. 

 

Спортиста може у Клубу да се бави спортским активностима аматерски или 

професионално,  у складу са сопственом одлуком, резултатима и спортским правилима. 

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

регулишу међусобна права и обавезе. 

Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос, у складу са законом. 

 

Члан 20. 

 

Клуб у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење 

спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, 

планирање и евиденцији стручног рада и друге базичне евиденције. 

 

Члан 21. 

 

Спортиста је у обавези да се најмање једном у шест месеци подвргне утврђивању опште 

и посебне здравствене способности, у складу са одлуком надлежних органа Клуба и 

спортским правилима. 

 



Стр. | 8  

 

Члан 22. 

 

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 Статутом. 

 

Члан 23. 

 

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 24. 

 

Клубом управљају редовни и почасни чланови,непосредно или преко својих изабраних 

представника у органим Клуба, на начин одређен овим статутом. 

 

Члан 25. 

 

Органи клуба су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник Клуба. 

Мандат чланова у органима Клуба траје четири године, ако овим Статутом није 

другачије одређено. 

Приликом избора чланова у органима Клуба водиће се рачуна о адекватној 

заступљености жена. 
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У случају када је истекао мандат органа Клуба, а нису изабрани нови органи, раније 

изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизбраних 

органа. 

Лица која су правоснажно осуђена за тешка кривична дела и дела против привреде, 

имовине и службене дужности не могу вршити функције Председника, бити члан 

Управног и Надзорног одбора Клуба, док трају правне последице коначне пресуде. 

 

Члан 26. 

 

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 што се обавезно евидентира у записнику. 

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

1. покретању спора или одустајању 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. 

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 или се односе на неко правно лице над којим он 

има контролу или економски интерес. 

 

СКУПШТИНА КЛУБА 

Члан 27. 

 

Скупштина је највиши орган Клуба. 

Скупштину сачињавају сви редовни и почасни чланови Клуба. 

Скупштина може бити изборна и редовна. 

У раду Скупштине могу учествовати, без права гласа, активни, повремени, 

помажући и по позиву чланови других организација и државних органа. 

 

Члан 28. 

 

Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње. 
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Члану Скупштине се шаље писмени позив за седницу Скупштине, са дневним редом, 

најмање недељу дана пре одржавања Скупштине. 

Позив за седницу се шаље писмом на последњу познату пошанску адресу и рок од 

недељу дана се рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу. Члан 

Скупштине се може 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 Клуба најкасније један дан пре седнице Скупштине утврђује коначни 

дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Клуба. 

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

записничар. 

На почетку седнице Скупштине, Председник клуба утврђује да ли постоји кворум за 

рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са Статутом. 

Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године, најкасније месец 

дана пре истека мандата Председнику Клуба, а може се сазвати и раније у случају 

оставке Председника Клуба. 

Рад Скупштине ближе се одређује пословником о раду. 

 

Члан 29. 

 

Председник Клуба може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине, ако то 

интереси Клуба захтевају. 

Председник Клуба је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено 

тражи, у навођење сврхе и разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или 

најмање 1/2 редовних чланова 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 тражили њено сазивање. 

Између подношења уредног захтева за одржавање ванредне седнице Скупштине и 

одржавања ванредне седнице Скупштине не сме протећи више од 90 дана. 

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима 

Скупштине најкасније седам 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 укупног броја чланова. 

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе Статута о 

редовној Скупштини и пословник о раду Скупштине. 

Ванредна Скупштина Клуба има сва овлашћења као и редовна Скупштина. 
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Члан 30. 

 

Скупштина Клуба: 

a) разматра, доноси и усваја: 

1) Статут Клуба, измене и допуне Статута и тумачење Статута, 

2) план и програм рада и развоја Клуба, 

3) усваја друге опште акте Клуба, 

4) бира и разрешава чланове Управног одбора, 

5) разматра и усваја, најмање једном годишње извештај Управног одбора, 

6) разматра и усваја финансијски план и извештај Клуба, 

7) одлучује о статусним променама и престанку рада Клуба, 

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и 

иностранству, 

9) одлуку о промени намене спортског објекта којим Клуб располаже, 

10) друге одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом; 

b) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Клуба;  

c) бира и разрешава Председника Клуба, чланове Управног и Надзорног одбора.  

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о 

образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав. 

 

Члан 31. 

 

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 Статутом другачије одређено. 

Уколико при избору Председника и чланова органа Клуба у првом кругу гласања није 

изабран Председник, или потребан број чланова, приступа се другом кругу гласања за 

све кандидате, који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом кругу 

гласања није изабан потребан број, кандидовање се понавља. 

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице 

Скупштине, може да се донесе одлука само ако се Скупштина са 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.  
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УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 32. 

 

Управни одбор је орган управљања Клубом. 

Управни одбор броји три члана. 

Управни одбор чине Председник Клуба и два члана. 

Председник Клуба је и Председник Управног одбора. Чланове Управног одбора бира и 

разрешава Скупштина Клуба, на предлог Председника Клуба на период од четири 

године. 

У Управни одбор бирају се представници редовних чланова, спонзора и донатора.  

Исто лице може поново бити 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 Клуба одређује сваком члану Управног одбора конкретно задужење. 

Уколико превремено престане мандат више од двоје чланова Управног одбора, услед 

смрти, оставке или престанка чланства у Клубу, сазива се ванредна седница 

Скупштине. 

Скупштина на предлог Председника може превремено разрешити највише 1/3 чланова 

Управног одбора и на њихово место изабрати друго лице. 

Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније 

изабраних чланова. 

 

Члан 33. 

 

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) доноси одлуке о коришћењу средстава Клуба 

6) доноси одлуку о износу годишње и месечне чланарине 

7) усваја општа акта Клуба потребна за остваривање циљева Клуба, која нису у 

изричитој надлежности Скупштине 

8) утврђује предлог промена Статута 

9) утврђује предлог одлуке о статусним променама 

10) усваја завршни рачун 
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11) доноси одлуке које се тичу управљања имовином Клуба 

12) извршава одлуке и закључке Скупштине 

13) утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Клубу 

14) утврђује зараде запослених лица у Клубу и друге надокнаде за рад ангажованих 

лица, на предлог Председника Клуба и спортског директора 

15) бира чланове Дисциплинске комисије 

16) обезбеђује средства за рад Клуба 

17) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине 

Клуба 

18) утврђује програм спортске сарадње 

19) одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа и 

именованих лица у Клубу 

20) именује представнике Клуба у другим организацијама и савезима 

21) именује спортског директора и секретара Клуба 

22) именује стручни савет и одлучује о ангажовању спортских стручњака и стручњака у 

спорту у Клубу на предлог спортског директора 

23) даје сагласност на уговоре о спонзорству 

24) одлучује о вођењу стручних евиденција у Клубу на предлог спортског директора 

25) 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 

26) одлучује о издавању исписница спортистима и висини обештећења 

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 

28) одобрава правне послове у случају сукоба интереса 

29) одлучује о покретању спора или одустајању од њега 

30) 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. 

Члан 34. 

 

Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник, а у случају 

његове спречености потпредседник Клуба. 
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Седнице Управног одбора одржавају се, по правилу, најмање једном у три месеца. 

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, односно потпредседник 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. 

Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Клуба пуноважна је само уз 

сагласност Скупштине. 

Чланови Управног одбора приликом одлучивања нису везани обавезама према својој 

бази и дужни су да штите интересе Клуба као целине и заступају одлуке Скупштине и 

Управног одбора Клуба. 

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. 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 35. 

 

Надзорни одбор Клуба је надзорни орган Клуба који врши контролу материјално-

финансијског пословања Клуба и годишњег завршног рачуна. 

Надзорни одбор Клуба броји три члана. 

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. 

Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга 

најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Куба. 

 

Члан 36. 

 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја својих чланова. 

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

Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду. 
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ПРЕДСЕДНИК КЛУБА 

 

Члан 37. 

 

Председник Клуба је председник Скупштине Клуба и Председник Управног одбора. 

Председника Клуба бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног 

избора, на предлог Управног одбора уз обавезну претходну сагласност предложеног 

кандидата за Председника. 

Кандидати за Председника дужни су да на изборној Скупштини изнесу свој програм 

рада. 

Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба. 

Председнику Клуба престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком 

или разрешењем. 

Уколико Председник Клуба поднесе оставку,  његове послове преузима потпредседник 

Клуба, који је дужан да сазове ванредну изборну Скупштину, која ће се одржати 

најкасније 2 месеца од разрешења или подношења оставке. 

 

 

Члан 38. 
 

 

Председник Клуба: 

1) представља и заступа Клуб и финансијски је налогодавац за извршење финансијског 

плана, 

2) одговоран је за законитост рада клуба, 

3) утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор, 

4) доноси правилник о систематизацији радних места у Клубу, 

5) потписује појединачне и колективне уговоре, 

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

7) доноси Павилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Клуба, 

8) одобрава службена путовања  

9) врши друге послове из делокруга рада Клуба који су му Статутом стављени у 

надлежност или који нису у делокругу Скупштине или Управног одбора. 

За вршење одређених послова из своје надлежности Председник Клуба може овластити 

друго лице из Клуба. 
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ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ 

 

КОМИСИЈЕ 

Члан 39. 

 

У клубу се, ради обављања одређених послова, могу формирати комисије, и то: 

- такмичарска 

- дисциплинска 

- тренерска 

Састав, број чланова, начин избора чланова и председника и надлежности комисија 

одеђује Управни одбор. 

 

Члан 40. 

 

Сукоб интереса и забрана конкуренције. 

Председник и чланови органа и радних тела Клуба су дужни да поступају савесно, 

пажљиво и одговорно према Клубу, у складу са законом и општим актима Клуба. 

Лица из става 1. овог члана не смеју користити клуб за лични интерес и богаћење. 

Председник, чланови органа и радних тела, спортски стручњаци не могу бити 

ангажовани у конкурентској организацији у области спорта без одлуке Клуба. 

У случају сукоба интереса између Клуба и Председника, Клуб заступа лице које 

овласти Управни одбор. 

 

 

 V. СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

Члан 41. 

 

За обављање стручних, административних и помоћних послова, Клуб може образовати 

стручну службу. 

Лица ангажована у стручној служби Клуба, у складу са пословима које обављају имају 

право на накнаду. 

 

 

 

 

 

 



Стр. | 17  

 

 VI.  ОПШТИ АКТИ КЛУБА 

 

Члан 42. 

 

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

општи начин одређују одређена питања. 

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановим Скупштине, најмање 15 

дана пре одржавања Скупштине. 

Амандмани на предлог Статута, односно измене и допуне Статута достављају се 

Скупштини писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине. 

Статут и измене и допуне Статута усвајају се двотрећинском већином од укупног броја 

чланова Скупштине са правом гласа. 

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

сваки члан, односно орган Клуба и други облик организовања и рада у клубу. 

 

Члан 43. 

 

Статут и друга општа акта Клуба непосредно се примењују на сва лица,која су 

посредно или непосредно обухваћена надлежностима Клуба. 

 

Члан 44. 

 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Клубу морају 

бити у складу са законом, општим актом Клуба и спортским правилима, а у супротном 

су неважеће. 

 

 

VII.  СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

 

Члан 45. 

 

Одлуку о статусним променама у складу са Законом о спорту доноси Скупштина 

Клуба, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине. 

Управни одбор Клуба може двотрећинском већином одлучити да се о статусној 

промени одлучује путем тајног гласања. Одлука на тајном гласању је донета ако се за 

предлог одлуке позитивно изјасни већина од укупног броја чланова Скупштине. 
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VIII.  ИМОВИНА И СРЕДСТВА 

 

Члан 46. 

 

Клуб стиче средства за постизање својих циљева из: 

 1. Чланарине 

 2. Накнаде за извршене услуге 

 3. Спонзорства 

 4. Донаторства 

 5. Прихода од сопствених активности 

 6. Буџета локалне самоуправе и других јавних прихода 

 

Објекти и средства којима располаже Клуб и која стекне Клуб представљају његову 

имовину. 

Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 

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 47. 

 

Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже и који су му дати на 

коришћење. 

Клуб може објекте и средства којима располаже, дати на коришћење члановима Клуба 

у складу са одлукама Управног одбора Клуба. 

 

 

 

IX  ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

 

Члан 48. 

 

Клуб води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских 

спортиста стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту. 

Клуб се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове 

спорта. 
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Члан 49. 

 

Спортски стручњаци у клубу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на 

начин одређен одлуком надлежног органа Клуба и у складу са Законом о спорту. 

 

 

X.   ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА 

 

Члан 50. 

 

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

издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима обавештавања. 

Клуб може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Председник Клуба. 

Органи и тела Клуба могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када 

се разматрају документа или подаци поверљиве природе. 

Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима 

усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Клубу, и актуелним 

дешавањима у Клубу, путем средстава јавног информисања или издавањем посебних 

информација и билтена. 

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

њихову тачност. 

 

 

XI.   ПРЕСТАНАК РАДА  

 

Члан 51. 

 

Клуб престаје са радом одлуком Скупштине Клуба, донетом двотрећинском већином од 

укупног броја представника у Скупштини са правом гласа. 

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради 

брисања из регистра. 

У случају престанка рада Клуба имовина Клуба прелази на спортску организацију која 

има исте циљеве као и Клуб. 
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XII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 52. 

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

дана од ступања на снагу овог Статута. До доношења нових аката на основу овог 

Статута примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, само ако нису у 

супротности са Законом о спорту или овим Статутом. 

 

Члан 53. 

 

Постојећи органи Клуба: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник, 

настављају са радом до изборне Скупштине Клуба, а најкасније до истека мандата на 

који су бирани. 

 

Члан 54. 

 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је усвојила 

Скупштина клизачко ролерског клуба ''Интро Лине'' на седници одржаној 15.10.2005. 

године у Београду. 

 

Члан 55. 

 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Клуба. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА 

 

 

 

 

 

 

 

 


