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На основу члана 53. став 3. тачка 1. Закона о спорту („Службени Гласник РС“,број:.24/2011 и 
99/2011-др.закони) и чл. 28 тачка 1 алинеја 1 и 43. Статута Друштва за физичко васпитање и 
спортску рекреацију „Партизан II“; 
      Друштво Спорт за све „ Партизан II“ на седници Скупштине Друштва која је одржана 
12.03.2015. године, усвојило  је 
 

С Т А Т У Т 
ДРУШТВА СПОРТ ЗА СВЕ 

„ПАРТИЗАН II“ 
- пречишћен текст - 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Друштво Спорт за све „Партизан II“ ( у даљем тексту : Друштво) је добровољно, 
невладино, неполитичко и непрофитабилно спортско удружење. 
 Друштво је основано 25. јуна 1951. године, као гимнастичко друштво број 2 и од онда 
без прекида ради мењајући назив и стално унапређујући и развијајући своје активности. 
 У Друштво се учлањују деца, млади и одрасле особе љубитељи физичког вежбања, 
спортске рекреације и спорта за све. 
 У Дрштво се могу учланити и други заинтересовани у складу са  Статутом. 
 

Члан 2. 
 

 Назив друштва је : Друштво  спорт за све „Партизан II“. 
 Скраћени назив Друштва је „Партизан II“. 
 Седиште Друштва је у Новом Саду,  улица Уроша Предића број 6. 
 

Члан 3. 
 

 Друштво делује на тариторији града Новог Cада. 
 

Члан 4. 
 

 Друштво је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом, спортским правилима и овом Статутом. 
 

Члан 5. 
 Дрштво има печат округлог облика, пречника 3 цм, у којем на српском језику 
ћириличним писмом исписан текст : Дрштво  cпорт за све  „Партизан II“ Нови Сад. 
 Друштво има заштитни знак, лого и заставицу чији облик и садржај утврђује Управни 
Одбор. 
 

Члан 6. 
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 Друштво је члан Спортске асоцијације Новог Сада, Савеза спорта за све Новог Сада 
и Савеза спорта за све Војводине. 
 Друштво меже да се учлани и у друге савезе и организације од значаја за 
остваривање циљева Друштва о чему одлучује Скупштина Друштва. 
 

Члан 7. 
 

Друштво представља и заступа Управник Друштва. 
Одлуком Скупштине Друштва могу се одредити и друга лица са правима и обавезама 

у заступању Друштва, у границама  датих овлашћења. 
 

Члан 8. 
 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности 
Друштва и чланова Друштва, с обзиром на неко лично својство, статус, определење или 
уверење, у складу са законом. 

Одредбе општих аката Друштва којима се утвђује или ствара дискриминација лица у 
њиховој надлежности не примењују се. 

У Друштву није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 
 
 

II. ЦИЊЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА 
 

Члан 9. 
 

Друштво има циљеве и задатке који су од значаја за развој спортске рекреације, 
спортова за све , од користи за све његове чланове а нарочито :  

1) заступање интереса својих чланова пред органима локалне самоуправе, АП 
Војводине и Републике Србије, спортским органима, градским и 
територијалним савезима и асоцијацијама ; 

2) Обезбеђивање услова за реализацију планова и програма рада; 
3) Предузимање мера и активности ради унапређења и омасовљњења спорта 

за све; 
4) Организовање и спровођење стручно педагошки рад са свим узрасним 

категоријама од деце предшколског узраста до најстаријих грађана; 
5) Организовање одлазака на базен, клизалиште, спортске приредбе и 

спортске објекте; 
6) Организовање излета, кампова, такмичења, манифестација и приредби у 

оквиру спортске рекреације и спорта за све у складу са правилима 
надлежног савеза; 

7) Организовање и реализовање програма за децу и младе као што су школе 
спорта и спортске школе и рекреативних програма за одрасле; 

8) Утвђивање ппавила понашања у међусобним односима чланова Друштва и 
у односима са трећим лицима; 

9) Усклађивање активности чланова Дрштва; 
10) Учествовање у обезбеђивању функционисања јединственог информационог 

систена надређених савеза; 
11) Перманентно унапређење услова у спортским просторима у којима се 

реализује програм активности: 
12) Сарадња са сродним организацијама у зељи и иностранству; 
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13) Перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и 
стручњака у спорту који су ангажовани и раде у Друштву; 

14) Вођење евиденције чланова Друштва; 
15) Подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за 

изузетне резултате  и за допринос развоју и унапређењу рада Друштва; 
16) Друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Друштва и 

развоју спорта за све. 
 

Остваривање циљева Друштва ближе  се регулише одговарајућим општим актима и 
плановима рада које доносе надлежни органи Друштва у складу са овим статутом. 

Друштво може, ради остваривања активности из ства 1. овог члана, оснивати 
привредна друштва или други законом утвђен облик организовања, у земљи и иностранству, 
самостално или са другим правним и физичким лицима. 

 
Члан 10. 

 
Стручни рад у Друштву могу да обављају 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 евиденције и стручно се усавршавају у складу са законом и општим актима 
Друштва. 

 
 

III. ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ 
 

Члан 11. 
 

Чланом друштва може постати свако правно и физичко лице потписивањем 
приступнице, уплатом чланарине, избором у органе Друштва као и у складу са Законом и 
овим Статутом. 
 

Члан 12. 
 

Друштво има следеће врсте чланова : 
 

1. редовне чланове; 
2. активне чланове; 
3. помажуће чланове; 
4. почасне чланове. 

 
Члан 13. 

 
Редовни чланови Друштва су : 
 

- председник и подпредседник Друштва; 
- чланови Управног и Надзорног одбора; 
- стручњаци који су ангажовани на реализацији програма стручно – 

педагошког рада у Друштву; 
- учесници у активностима Друштва који су старији од 18 година, редовно 

плаћају чланарину и у Друштву су најмање годину дана без прекида и 
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- запослени у Друштву. 
 

Активни чланови Друштва су лица која редовно плаћају чланарину, укључена су у 
активности Друштва мање од годину дана или су млађи од 18 година. 

Изјаву о приступању, односно о у учлањењу у Друштво за малолетно лице које није 
навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља, 
односно старатеља. Чланство у друштву не може се преносити нити наследити. 

Помажући члан Друштва, одлуком Управног одбора, може постати свако правно и 
физичко лице које помаже остваривање циљева Друштва. 

За почасног члана Друштва може бити, одлуком Скупштине Друштва , именовано 
свако лице које има посебне заслуге за рад Друштва или чије је чланство у Друштву од 
посебног интереса за остваривање циљева Друштва. Почасни чланови не плаћају 
чланарину. 

 
Члан 14. 

 
Члан има Право да : 

1. покреће и разматра сва питања везана за остваривањље циљева Друштва; 
2. остварује увид у рад Друштва  и његивих органа; 
3. учествује у активностима Друштва; 
4. користи стручну помоћ из оквира делатности Друштва; 
5. добија информације потребне за остваривање чланских права; 
6. управља пословима Друштва (право гласа) у складу са овим Статутом, ако 

је редован члан. 
 

Члан је дужан да : 
1. сарађује са другим члановима друштва и у односима са њима поштује и 

етичке принципе; 
2. учествује у активностима Друштва; 
3. редовно измирује своје финансијске обавезе према Друштву, 
4. извршава пуноважно донете одлуке органа руштва: 
5. испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом и другим општим 

актима Друштва; 
6. чува углед друштва; 
7. обезбеди јавност рада, у складу са законом и овим Сатутом; 
8. учествује у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака 

Друштва у остваривању плана активности: 
9. објективно информише чланство о одлукама органа и тела Друштва. 

 
Члан 15. 

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

и у одлучивању у органима Друштва директно или преко својих изабраних представника. 
Активни чланови Друштва могу учествовати у раду Скупштине без права одлучивања. 
 

Члан 16. 
 

Друштво води евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге основне 
евиденције, у складу са Законом о спорту. 

Одлуке органа Друштва обавезно се уносе у записник и књиге одлука. 
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Члан 17. 
 

Чланство у Друштву гаси се престанком рада Друштва, смрћу члана Друштва, 
иступањем или искључењем. 

Престанак рада Друштва утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа 
или двотрећинском одлуком Скупштине. 

Иступање из Друштва могуће је на основу писмене изјаве члана Друштва о иступању. 
Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева на 

измирење заосталих финансијских обавеза према Друштву. 
Престанком  својства члана Друштва престаје и мандат у органима и радним телима 

Друштва. 
 

Члан 18. 
 

Искључење члана Друштва могуће је ако : 
1. својим активностима теже штети угледу Друштва; 
2. грубо поступа супротно интересима Друштва или одлукама органа 

Друштва; 
3. својинм поступцима грубо или поновљено крши законске обавезе, Статут и 

друге опште акте Друштва и спорска правила. 
 

У случају из ства 1. овог члана, Управни одбор је дужан да члана Друштва упозори на 
постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави рок од 
најдуже два месеца за отклањање пропуста у раду. 

Пре доношења одлуке о искључењу, Управни одбор је обавезан да остави члану 
Друштва рок од две недеље да се изјасни о приговорима на његов рад. 

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Друштва већином од укупног броја 
чланова и писмено је саопштава члану Друштва. 

Одлука о искључењу мора бити образложена.  
Против одлуке о искључењу, члан Друштва може поднети жалбу Скупштини Друштва, 

чија одлука је коначна. 
До доношења коначне одлуке Скупштине Друштва о искључењу, права члана 

Друштва су суспендована. 
У случају престанка чланства у Друштву, члан Друштва нема право на повраћај 

уплаћене чланарине. 
Члан Друштва одговара за своје обавезе према Друштву које су настале пре 

престанка својства члана Друштва. 
Појединац који је искључен из чланства Друштва може бити поново примљен у 

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

Члан 19. 
 

Учесници у активностима Друштва су у обавези да се редовно,  најмање једном у 
шест месеци, подвргну утврђивању опште и посебне здраствене способности којом се 
утврђује могућност бављења активностима у оквиру спорта за све. 
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Члан 20. 
 

Чланови Друштва који намерно или из нехата поступе супротно Сататуту и другим 
општима актима Друштва, одлукама органа или овлашћених лица Друштва , нанесу штету 
или повреде углед Друштва могу дисциплински одхговарати и бити кажњени :  

1. опоменом: 
2. јавном опоменом; 
3. суспензијом; 
4. новчаном казном 
5. забраном обављања дужности; 
6. искључењем. 

 
Управни одбор Друштва ближе утврђује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 
дисциплински поступак, у складу са овим Статутом. 
 
 

Члан 21. 
Ниједан члан Друштва не може бити дисциплински кажњен или сносити друге 

негативне последице због коришћења својих права утврђених законом и општим актима 
Друштва. 
 
 

IV. ОРГАНИ 
 
 

Члан 22. 
Друштвом упављају редовни чланови, непосредно или преко својих изабраних 

представника у органима Друштва, на начин одређен овим Статутом. 
 

Члан 23. 
Органи Друштва су : 

1. Скупштина; 
2. Управни одбор; 
3. Надзорни одбор; 
4. Председник Друштва и  
5. Управник Друштва. 

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

другачије регулисано. 
Приликом избора чланова у органима Друштва водиће се рачуна о адекватној 

заступљености жена. 
 У случају када је истекао мандат органа Друштва, а нису изабрани нови органи, 
раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних 
органа. 
 Лица која су правоснажно осуђена за тешка кривична дела и дела против привреде, 
имовине и службене дужности не могу вршити функције Председника., потпредседника, 
Управника или члана органа Друштва, док трају правне последице осуде. 
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Члан 24. 
 

 Члан Друштва нема право гласа на седници органа када се одлучује о: 
1. покретању спора или одустајању од спора против њега: 
2. одобравању послова између њега и Друштва у слаучају сукоба интњереса, 

односно постојања личног интереса при одлучивању; 
3. његовој одговорности или разрешењу. 

 
Члан органа Друштванема нема право гласа ако се одлука односи на закључење 

правног посла са њим или на то да се спор између њега и Друштва поведе или оконча, или 
ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или 
рађаком до другог степена сродства или се  односе на неко правно лице над којим он има 
контролу или економски интерес. 
 
1. Скупштина  

 
Члан 25. 

 
Скупштина је највиши орган Друштва и броји 17 чланова. 
Чланове Скупштине, на мандатни период од 4 године бира Скупштина Друштва а 

бира се из реда редовних чланова 15 чланова и 2 родитеља из реда активних чланова 
Друштва. Скупштина из својих редова бира Председника Друштва. 

Исто лице може бити поново бирано у Скупштину Друштва. 
Члану Скупштине мандат престаје : смрћу, оставком, разрешењем и престанком 

чланства у Друштву. Скупштина констатује испуњеност услова за престанак чланства у 
Скупштини Друштва. 

Скупштина на предлог Председника може превремено разрешити члана Скупштине и 
на на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Скупштине траје 
колико и мандат осталих раније изабраних чланова. 

У раду Скупштине могу учествовати, без права гласа, активни, помажући и почасни 
чланови и по позиву чланови других организација и државних органа. 

 
Члан 26. 

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

по правилу најмање недељу дана пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље 
писмом на последњу познату поштанску адресу, а рок од недељу дана се рачуна од датума 
означеног на поштнском штамбиљу. Члан скупштине може се сагласити да се позиви за 
седницу шаљу електронском поштом. 

Члан скупштине може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим 
поднеском са образложењем, најкасније три дана пре одржавања Скупштине. 

Прдеседник Друштва најкасније један дан пре седнице Скупштине утврђује 
дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на  огласној табли и на сајту Друштва. 

Седницама скупштине председава Прдседник Друштва а о раду седнице скупштине 
води се записник који потписују Прдседавајући Скупштине и записничар. 

На почетку седнице Скупштине Председавајући скупштине утврђује да ли постоји 
кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.. 
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Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четврте године, по правилу 
најкасније месец дана пре истека мандата Председнику Друштва, а може се сазвати и раније 
у случају оставке предсеника Друштва. 

Рад Скупштине Друштва ближе се одређује Пословником о раду. 
 

Члан 27. 
 

Преседник Друштва може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то 
интереси Друштва захтевају. 

Предсеник Друштва је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то 
писмено тражи, уз навођење сврхе и разлога и дневног реда , Управни одбор,  Надзорни  
одбор или најмање 9 редовних чланова Друштва. Скупштина се мора сазвати најкасније у 
року од 30 дана од дана подношења уредног захтева. Ако Председник Друштва не сазове 
ванредну седницу Скупштине њу може сазвати онај орган Друштва, односно они чланови 
који су тражили њено сазивање. Између подношења уредног захтева за одржавање 
ванредне седнице Скупштине и одржавања ванредне седнице Скупштине не сме проћи 
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 од укупног броја чланова. 

На заседање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог 
Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине. 

Ванредна Скупштина Клуба има сва овлашћења као и редовна Скупштина. 
 

Члан 28. 
Скупштина: 

1) разматра, доноси и усваја :  
 
 а) Статут, одлуке о изменама и допунама Статута, и евентуално тумачење Статута 
Друштва: 
 б) годишње извештаје о раду Друштва и његових органа; 
 в) финансијске извештаје; 
 г) одлуку о престанку рада Друштва; 
 д) одлуку о статусним променама; 
 ђ) одлуку о програму рада и развоја Друштва; 
 е) одлуку о удруживању у савезе; 
 ж) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом. 
 
2) бира и разрешава  
 
 а) председника Друштва; 
 б) подпредседника Друштва; 
 в) чланове Управног одбора и 
 г) чланове надзорног одбора. 
 За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о 
образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав. 
 

Члан 29. 
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Скупштина може да ради и одлучује ако је присутно више од половине чланова 
Скупштине са правом гласа, а одлуке доноси већином присутних чланова, осим у 
случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено. 
  
 Уколико при иубору Председника, подпредседника и чланова органа Друштва у првом 
кругу гласања нису изабрани предложени кандидати, приступа се другом кругу гласања, за 
све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколко ни у другом кругу гласању није 
изабран потребан број, кандидовање се понавља. 
 О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током 
седнице скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина 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 гласање обави тајно. 
 

2. Управни одбор  
 

Члан 30. 
 

Управни одбор чине :  
1) Председник Друштва,  
2) Потпредседник Друштва и , 
3) 7 чланова. 

 
 Предсеник Друштва, по функцији, председава седницама Управног одбора. 
 Потпредседника, чланове управног и надзорног одбора бира и разрешава Скупштина 
Друштва, на предлог Председника Друштва, на период од четири године. У Управни одбор 
бирају се представници редовних чланова, стручњака, спонзора, донатора или истакнутих 
спортских радника. 
 Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Друштва. 
 Члану Управног одбора мандат престаје : смрћу, оставком, разрешењем и 
престанком чланства у Друштву. Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак 
чланства у Управном одбору. 
 Председник Друштва одређује сваком члану Управног одбора конкретно задужење. 
 Уколико превремено престане мандат тројици чланова Управног одбора, услед 
смрти, оставке или престанка чланства у Друштву, обавезно се сазива, без одлагања 
ванредна седница Скупштине. 
 Скупштина на предлог Председника може превремено разрешити члана Управног 
одбора и на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног 
одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова. 
 

Члан 31. 
 
 Управи одбор: 

1. води текуће послове Дрштва; 
2. предлаже скупштини финансијске извештаје; 
3. предлаже Скупштини годишњи извештај о раду Друштва и његових органа; 
4. усваја финансијски план; 
5. доноси одлуке о коришћењу средстава Друштва; 
6. доноси одлуку о износу годишње и месечне чланарине; 
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7. усваја општа акта Друштва потребна за остваривање циљева Друштва а 
која нису у изричитој надлежности Скупштине; 

8. утврђује предлог  одлуке измени и допуни Статута; 
9. утврђује предлог одлуке о статусним променама; 
10. усваја завршни рачун; 
11. доноси одлуке које се тичу  управљања имовином Друштва; 
12. извршава одлуке и закључке Скупштине; 
13. именује Управника Друштва; 
14. утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Друштву; 
15. утврђује зараде запослених лица у Друштву и друге накнаде за рад 

ангажованих лица, на предлог Управника Друштва; 
16. обезбеђује средства за рад Друштва; 
17. припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности 

Скупшине Друштва; 
18. утврђује програм спортске сарадње; 
19. одлучује као другостепени орган о жалбама првостепених одлука органа и 

именованих лица у Друштву; 
20. именује представнике Друштва у другим организацијама и савезима; 
21. именује стручни савет и одлучује о ангажовању спортских стручњака и 

страучњака у спорту у Друштву; 
22. даје сагласнонст на уговоре о спонзорству; 
23. одлучује о вођењу стручних евиденција у Друштву; 
24. утврђује награде и признања Друштва организацијама и појединцима за 

резултате остварене у развоју и унапређењу рада Друштва и одлучије о 
додели награда и признања; 

25. одобрава правне послове у случају сукоба интереса; 
26. одлучује о покретању спора или одустајању од њега; 
27. обавља све друге активности везане за остваривање циљева Друштва за 

које су на основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на 
основу Статута, у изричитој надлежности других органа Друштва. 

 
 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 њхов делокруг рада, 
односно састав. 
 Рад Управног одбора ближе се регулише Пословником о раду.  
 

Члан 32. 
 

 Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник, а у случају 
његове спречености потпредседник Друштва. 
 Седнице Управног одбора одржавају се, по правилу, најмање једном у три месеца. 
 Управни одбор може да одлучује ако је пристутно више од половине од укупног броја 
чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник, 
односно потпредседник ће, у хитним случајевим, 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 Друштва пуноважна је уз 
сагласност Скупштине. 
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 Управни одбор може, у складу са пословником да одлучује у хитним случајевима 
осим усваујања општих аката, и на  седници одржаној уз коришћење електроских средстава 
комуникација (тзв. електронска седница) или путем телефона.  
 Седницама Управног одбора могу да присуствују, без права одлучивања 
предсравници Надзорног одбора. 
 
  
 

3. Надзорни одбор 
 

Члан 33. 
 Надзорни одбор је надзорни орган Друштва који врши контролу финасијског 
пословања Друштва и годишњег завршног рачуна. 

Надзорни одбор има три члама. 
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. 
Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга 
приликом усвајања извештаја о раду. 
 

Члан 34. 
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја својих чланова. 
Чланови надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату. 
Рад Надзорног одбора уређује се пословником о раду. 
 

Члан 35. 
Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у 

складу са прописима о рачуноводству и ревизији. 
 

4. Председник Друштва 
 

Члан 36. 
 

Председник Друштва председава седницама Скупштине и Управног одбора Друштва 
по функцији. 

Председник Друштва бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног 
избора, из реда истакнутих чланова друштва, спортских радника, спортиста или привредника 
на предлог Управног одбора уз обавезну сагласнос кандидата за Председника. 

Кандидати за председника дужнуи су да на изборној Скупштини изнесу свој програм 
рада. 

Прдседник Дрштва за свој рад одговара Скупштини Друштва. 
Прдеседнику Друштва престаја функција пре истека времена на коју је изабран 

оставком или разрешењем. 
Уколико Председник Друштва поднесе оставку, његове послове преузима 

потпредседник Друшта  стим што је  исти дужан да сазове изборну Скупштину, која ће се 
одржати најкасније два месеца од дана подношења оставке. 

 
Члан 37. 

Председник Друштва обавља следеће послове :  
1) представља Друштво; 
2) сазива и председава седницама Скупштине; 
3) предлаже Скупштини подпредседника и чланове Управног и Надзорног 

одбора; 
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4) сазива седнице и руководи радом Управног одбора; 
5) брине о извршењу програма, планова, одлука и закључака Скупштине; 
6) брине о извршавању одлука и закључака органа Друштва; 
7) стара се о остваривању циљева Друштва и предузима потребне мере; 
8) организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним 

градским, покрајинским и Републичким органима и организацијама; 
9) потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштна и Управно одбор; 
10) подноси Скупштини годишњи извештај о раду Друштва, који обухвата и 

његов рад и рад Управног одбора; 
11) предлаже именовање Управника Друштва; 
12) у сарадњи са Управником Друштва припрема седнице, Скупштине и 

Управног одбора; 
13) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор 

Друштва; 
14) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима 

Друштва. 
 

Потпредседник замењује Председника у свим правима и обавезама за време његовог 
одсуства или спречености, ако овим Статутом није другачије одређено. 

 
Члан 38. 

Лица која су својим радом у Друштву то заслужили Скупштина може прогласити 
почасним председником. 

Почасни председник Друштва може да учествује у раду Скупштине и Управног 
одбора, без права гласа. 

 
 

5. Управник Друштва 
 

Члан 39. 
 

 Управник Друштва:  
1. Заступа и представља Друштво; 
2. одговара за законитост рада Друштва; 
3. организује и контролише обављање стручних послова у Друштву и 

предузима мере за унапређење тих послова; 
4. стара се о припремама седница органа Друштва и о извршавању одлука и 

других аката тих органа; 
5. стара се о вођењу записника са седница органа Друштва; 
6. финансијски је наредбодавац за реализацију финансијског плана друштва; 
7. води рачуна о спортском објекту који коисти Друштво; 
8. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима 

запослених у Друштву; 
9. одобрава службена путовања у земљи уз сагласност Председника 

Друштва; 
10. одобрава службена путобвања иностранству, у складу са одлукама 

Управног одбора; 
11. обавља послове које на њега пренесе Председник Друштва и Управни 

одбор; 
12. учествује у раду Скупштине и Управног одбора Друштва, без права гласа; 
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13. предлаже општи акт о унуташњој организацији и систематизацији радних 
места у Друштву; 

14. именује и одређује накнаду лицима које ангажује Друштво уз сагласнот 
Председника; 

15. стара се о остваривању циљева Друштва и права и обавеза његових 
чланова; 

16. обавља и друге послове одређене законом за заступника Друштва, овим 
Статутом и општим актима Друштва 

Управника Друштва именује Управни одбор на предлог Председника  Друштва , на 
мандатни период д 4 године уз могућност поновног избора. 

Управник заснива радни однос са Друштвом или закључује уговор о ангажовању у 
Друштву. 

Управник Друштва може одређене послове из свог делокруга пренети на друга лица. 
Управник Друштва именује се из реда лица која имају високу стручну спрему, најмање 

три године радног искуства у спорту, доказане стручне и организационе способности и добро 
познавање стања у спортској рекреацији и спорту за све. 

У случају одсутности или спречености Управника Друштва, замењује лице које 
одреди Управни одбор. 

 
Члан 40. 

Управник Друштва дужан је да информише органе Друштва о активностма и 
делатностима Друштва и његовом финснсијском пословању. 

Уколико орган Друштва то захтева, уз навођење разлога, добијање података из става 
1. овог члана, Управник Друштва је дужан да им такве информације саопшти најкасније у 
року од 15 дана од дана подношења захтева. 

 
6. Сукоб интереса и забрана конкуренције 

 
Члан 41. 

 Председник, потпредседник, Управник и чланови органа и радних тела Друштва 
дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Друштву, у складу са законом и 
општим актима Друштва. 
Лица из ства 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Друштво за лично 
богаћење, односно личне потребе. 
У случају сукоба интереса између Друштва и Председника, Друштво заступа лице које 
овласти Управни одбор. 
 
 
 

V. СТРУЧНА СЛУЖБА 
 

Члан 42. 
 

За обављање стручних, административних и помоћних послова, Дрштво може 
образовати Стручну службу. 
 Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор може поверити 
одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима. 
 Пословима Стручне  службе руководи Управник Дрштва. 
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 Лица ангажована у Стручној служби  Друштва, у складу са пословима које обављају, 
имају право на одговарајућу надокнаду, односно зараду и друга примања  ако су у радном 
односу . 
 
 
 

VI. ОПШТА АКТА 
 

Члан 43. 
Општа акта  Друштва су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин 

уређују одређена питања. 
Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима 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, односно одлука о изменама и допунама Статута усвајају се двотрећинском 

већином од укупног броја чланова Скупштине са правом гласа. 
Управни одбор Друштва може, двотрећинском већином од укупног броја својих 

чланова, одлучити да се о усвајању Статута или другог општек акта одлучује тајним 
гласањем. 

Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се утврђује 
пословником о раду Скупштине. 

Општа акта које доноси Управни одбор усвајају се већином од укупног броја чланова 
Управног одбора. 

Сваки члан и сваки орган Друштва може дати иницијативу за доношење, односно 
измене и допуне одређеног општег акта Друштва. 

Јавна расправа се води само о нацрту Статута. 
Сваки редован члан Друштва има право да добије примерак Статута Друштва. 
 

Члан 44. 
Статут и друга ошта акта Друштва непосредно се примењују на сва лица која су, 

непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Друштва. 
 

Члан 45. 
Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Друштву морају 

бити у складу са општим актом Друштва, спортким правилима и законима, а у супротном су 
ништавне. 

На одлуке као појединачне акте које доносе органи Друштва мора бити омогућено 
право жалбе. 

 
 

VII. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 
 

Члан 46. 
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина 

Друштва, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине. 
Управни одбор може двотрећинском већином одлучити да се о статусној промени 

одлучује путем тајног гласања. Одлука о тајном гласању је донета ако се на предлог одлуке 
позитивно изјасни већина од укупног броја чланова скупштине. 
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VIII. ИМОВИНА И СРЕДСТВА 
 

Члан 47. 
 

Друштво стиче средства за постизање својих циљева од : 
1. чланарине; 
2. уписнине; 
3. котизације; 
4. накнада за извршене услуге; 
5. прихода од сопствених активности; 
6. спонзорства; 
7. донаторства; 
8. буџета локалне самоураве, АП Војводине, Републике Србије и других 

јавних прихода; 
9. непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са 

законом; 
10. прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је 

Друштво оснивач или суоснивач; 
11. других извора, у складу са законом. 

 
Објекти и средства којима располаже и која стекне Друштво представљају његову 

имовину. 
Друштво одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 
Управник Дрштва је финансијски налогодавац и наредбодавац за располагање 

средствима Друштва. 
Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана предлаже Управник а 

утврђује Управни одбор Друштва. 
Друштво има динарски и по потреби девизни рачун и преко своји рачуна послује 

самостално. 
Средства и добит коју Друштво оствари у току пословне године искључиво се користи 

за остваривање статутарних циљева Друштва. 
 

Члан 48. 
 

Друштво управља и користи објекте и средства којима расолаже или су му дати на 
коришћење. 

 

IX. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 
 

Члан 49. 
 Друштво води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката и спортских 
стучњака у складу са Законом  о спорту. 
 Друштво се уписује у матичне евиденције које води Министарство омладине  и 
спорта. 
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Члан 50. 
 Спортски стручњаци ангажовани у Друштву обавезни су да израђују планове и 
програме рада и да воде евиденције о свом стручном раду, на начин утврђен одлукама 
надлежних органа Друштва, гранског савезаа и Законом о спорту. 
 
 

X. ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 51. 
 Рад Друштва је јаван, у складу са законом и овим  Статутом. 

Јавност рада Друштва обезбеђује се јавношћу седница орхгана Друштва и 
објављивањем њихових одлука. 

Органи Друштва могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, 
информације и акти Друштва досзтављају путем електонске поште или поставе на сајту 
Дрштва. 

Прдеседник Друштва који даје податке и информације у вези са радом Друштва 
одговоран је за њихову тачност. 

Ставове Друштва, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само 
изабрани функционери Друштва. 

 
 

XI. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 52. 
 

 Спорове између Друштва и чланова Друштва решавају надлежни органи у Друштву. 
 Надлежни орган за решавање спорова је арбутража коју „ad – hok“ именује Управник 
Друштва. На одлуку арбитраже члан Друштва има право жалбе Управном одбору Друштва у 
року од 15. дана. 
 
 

 

XII. ПРЕСТАНАК РАДА 
 

Члан 53. 
 Дрштво престаје са радом одлуком Скупштине Друштва, 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 предстанка рада Друштва имовина прелази на организацију која остварује 
исте или сличне циљеве као и Друштво, а ако такве нема, на савез спорова Новог Сада.. 
 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 54. 
       Општи акти и рад Друштва усагласиће се са Законом о спорту и одредбама овог Статута 
у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Статута. 
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      До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу 
Статута Друштва за физичко васпитање и спортску рекреацију „Партизан II“, уколико  нису у 
супротности са Законом о спорту или овим статутом. 
 
 
 
 

Члан 55. 
 

 Постојећи органи и изборна лица Друштва настављају са радом до изборне 
Скупштине Друштва а најкасније до истека мандата на који су бирани, односно именовани. 
 

Члан 56. 
 

 Доношењем овог Статута престаје да важи Статут Друштва за физичко васпитање и 
спортску рекреацију „Партизан II“ из Новог Сада који је донела Скупштина Друштва на 
седници 28.02.2012. године. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Друштва, а након добијања решења од Агенције за привредне регистре. 
 
  

  
         Председник Друштва 
             Вукелић Бранко 


