
 
   

 
ТЕНИСКИ КЛУБ „ГАЗЕЛА“ 

 
           

                  СТАТУТ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Београд, 11.03.2012. 



На основу члана 53 став 3 тачка 1. и  члана 188 став 1 Закона о спорту  (“Сл. гласник  
РС” бр. 24/2011) и  члана 32 Статута Тениског клуба “Газела” из Нoвог Београда, 
Скупштина Тениског клуба “Газела“ на седници одржаној дана 11.03. 2012 године  
усвојила је 

 
 

СТАТУТ ТЕНИСКОГ КЛУБА ГАЗЕЛА 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  1. 
Тениски клуб Газела  (у  даљем  тексту:  ТК Газела)  спортско  је  удружење 

основано с циљем подстицања и промовисања тениског спорта. 
ТК Газела делује као спортско удружење са својством, добровољног, 

неполитичког  и непрофитног правног лица, и уписује се у регистар удружења при 
надлежном телу државне управе. 

Назив и седиште клуба 

Члан  2. 
Назив клуба гласи:  Тениски клуб Газела. 
Скраћени назив гласи: ТК Газела. 
Седиште ТК Газела се налази Београду. 

 
1. Подручје активности 

 
Члан  3. 

ТК Газела делује и обавља своје активности на остваривању статутарних 
циљева на територији града Београда. 

 
2. Правни статус 

 
Члан 4. 

ТК Газела је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом и овим Статутом 

 
3. Печат, заштитини знак и застава 

 
Члан  5. 

ТК Газела има печат који је округлог облика, пречника 30–40 mm, са знаком 
клуба у средини  и  уз  ивицу печата  исписаним текстом:  ТЕНИСКИ КЛУБ ГАЗЕЛА. 
БЕОГРАД. 

Клуб  има  и  штамбиљ  правоугаоног  облика  димензије  55x15  mm  с  
текстом ТЕНИСКИ КЛУБ ГАЗЕЛА Београд, 11000 Београд, и остављено место за 
број и датум. 
ТК Газела има свој знак и веб страницу. Веб адреса клуба је www.tkgazela.co.rs.  

Знак клуба је газела у скоку. 



Све везано за употребу печата, веб странице и знака клуба уређује се 
посебним актом који доноси Управни одбор ТК Газела. 

 

5.  Чланство у другим удружењима и савезима 
 

Члан 6. 
ТК Газела је члан Тениског савеза Београда и Тениског савеза Србије. 
ТК Газела  може да се  учлани  у одговарајуће националне и  међународне 

спортске савезе од значаја за остваривање циљева ТК Газела. 
 

6.  Заступање и представљање 
 

Члан  7. 
ТК Газела представља и заступа Председник клуба. 
Одлуком Председника могу се одредити и друга лица с правима и 

обавезама у заступању клуба, у границама датих овлашћења. 
 

7.  Забрана дискриминације 
 

Члан 8. 
Забрањена   је   свака   непосредна   и   посредна   расна,   национална,   верска   

и политичка дискриминација дискриминација лица у надлежности ТК Газела, с 
обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом. 

Одредбе општих аката ТК Газела којима се утврђује или ствара 
дискриминација лица у  његовој надлежности – не примењују се, а појединачна акта 
којима се врши дискриминација – ништава су.  

У ТК Газела није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 
 

II ЦИЉЕВИ И ДЕЛОКРУГ РАДА КЛУБА 
 

Члан 9. 
Циљеви ТК Газела су: 
– развој и унапређење тениског спорта, 
– подстицање врхунског спортског стваралаштва и стварање услова за 

постизање врхунских спортских резултата у тениском спорту, 
– развој рекреативних облика тениских активности, 
– развој и унапређење међусобних односа чланова у духу спортског понашања 

и толеранције, 
– јачање спортских веза и сарадње с другим тениским клубовима, у Београду, 

Србији, региону и иностранству, 
– ширење олимпијских начела и јачање олимпијског покрета. 

 
Члан 10. 

У остваривању својих циљева Клуб ради следеће: 
– организује и спроводи спортску обуку основних знања и вештина тениса за све 

старосне категорије чланства; 
– организује тениске школе; 
– организује и спроводи спортске тренинге и припреме такмичара; 
– организује наступ такмичара ТК Газела на службеним и пријатељским 

такмичењима; 
– брине о унапређењу стручног рада у клубу; 



– брине о здравственој заштити својих чланова за време спортских припрема и 
такмичења; 

– предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и 
недолично понашање, лажирање спортских резултата); 

– организује  и  спроводи  такмичења,  спортско-рекреативне  и  друге  акције  и 
активности са садржајем тениса и тениског спорта; 

– брине о развоју својих чланова у духу олимпијске идеје, етичких и моралних 
норми у спорту и развоју физичке културе свога чланства; 

– ствара финансијске, кадровске и друге услове за успешан рад Клуба и постизање 
врхунских резултата у тениском спорту; 

– организује такмичења и остале догађаје за трећа лица (физичка и правна) ради 
прикупљања средстава за обављање основне делатности; 

– управља спортским објектима и одржава их. 
 

Члан 11. 
Клуб може, ради остваривања својих циљева и обављања активности основати 

привредно друштво, установу или фонд у складу са законом. 
Клуб не сме да обавља своју делатност ради стицања добити. 
Свака добит остварена из делатности ТК Газела може се употребити 

искључиво за обављање и унапређење делатности клуба, којим се остварују циљеви 
ТК Газела, а у складу с овим статутом. 

 
III ЧЛАНСТВО У КЛУБУ 

 
Члан 12. 

Сваки  држављанин  Републике  Србије,  страни  држављанин  или  особа  без 
држављанства  може,  под  истим  условима  утврђеним  овим  Статутом,  постати  
члан клуба. 

 
Члан 13. 

Кандидат подноси писмену молбу за пријем у чланство, a Управни одбор је 
верификује уколико су испуњени сви услови за пријем.   
За особе млађе од 14 година молбу за пријем у чланство Клуба мора потписати један 
од родитеља или старатељ. 
 

Члан 14. 
Сваки тренер ангажован у ТК Газела уједно је и члан клуба.  
Сваки активни такмичар ТК Газела уједно је и члан клуба, уколико је више од 

две године регистрован за ТК Газела и такмичи се за клуб. 
Ако је такмичар малолетан, у ТК Газела као члана заступа га родитељ или 

старатељ. 
 

Члан 15. 
Одлуку о примању у чланство Клуба доноси Управни одбор Клуба. 

 
Члан 16. 

Чланство у клубу може бити: 
– редовно 
– почасно 
– придружено 



Редовни чланови клуба су сви досадашњи чланови скупштине по списку из књиге 
чланова.    

 
Редовни чланови могу бити:   

– такмичари који се непрекидно такмиче у клубу минимум 2 године и старији су 
од 14 година 

– лица која се непрекидно, 3 године, рекреативно баве тенисом у клубу  
 

Редовни чланови су:  
– запослени у клубу 
– ангажовани тренери у клубу  

Редовни чланови клуба имају обавезу плаћања годишње чланарине. 
 
Кандидат подноси писмену писмену молбу за пријем у редовно чланство, a 

Управни одбор је верификује уколико су испуњени сви услови за пријем.   
За особе млађе од   14 година молбу за пријем у чланство Клуба мора 

потписати један од родитеља или старатељ. 
 

Почасни  члан  клуба, одлуком  Управног одбора,  може  постати  лице које је 
својим радом допринело раду и развоју клуба, као и лице која има знатне заслуге за 
унапређење тениског спорта. 

Почасни чланови не плаћају чланарину. 
 

Придружени чланови клуба су сви чланови који не испуњавају услове за 
редовно чланство, а нису почасни чланови. 

Придружени чланови плаћају чланарину и могу учествовати у раду клуба у 
складу са овим статутом, без права одлучивања. 
 

Члан 17. 
Редовни члан и почасни члан ТК  Газела  има право, у складу с одредбама 

овог Статута, да учествује   у програму и активностима клуба, у управљању 
пословима клуба, да предлаже, да бира и буде биран у органе и друга тела ТК Газела. 

 
Члан 18. 

Члан клуба је дужан да се придржава Статута и других аката клуба, да 
извршава преузете обавезе, редовно плаћа клупску чланарину и штити углед ТК 
Газела.  

Чланарина се плаћа закључно са 01. Априлом текуће године, у износу који ће 
oдредити Управни Одбор, за текућу календарску годину. 

За редовне чланове, годишња чланарина је укључена у надокнаду за коришћење 
сезонског термина.  

 
Члан 19. 

Чланство у клубу престаје:  
– иступањем из чланства на властити захтев, 
– искључењем из  ТК Газела ако члан својим деловањем,  супротним 

одредбама овог статута, нанесе штету интересима и угледу клуба, као и на 
основу одлуке надлежног државног органа 

– ако у току календарске године не испуни финансијске обавезе према клубу 
као што су: чланарина  и остале финансијске обавезе. 

– смрћу 



 
Одлуку о  искључењу  из  ТК Газела  доноси  Управни  одбор  на предлог  

дисциплинске комисије или Председника клуба. 
Против одлуке Управног одбора може се уложити жалба Скупштини клуба. 

Одлука Скупштине клуба је коначна. 
 

Члан 20. 
ТК Газела   води   евиденцију   својих   чланова   (књига   чланова),   и   друге   

базичне евиденције, у складу са Законом о спорту. 
Регистар чланова ТК Газела води Председник клуба. 
 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ 
 

Члан 21. 
Сви редовни и почасни чланови ТК Газела учествују   у   управљању његовим 

пословима непосредно и преко представника у органима клуба, дајући иницијативе за 
разматрање одређених питања у органима клуба и на друге начине утврђене овим 
статутом. 

Редовни и почасни  чланови  клуба  управљају  ТК Газела  непосредно  личним  
изјашњавањем  у Скупштини клуба, а посредно преко чланова изабраних у друге 
органе клуба. 
 

Члан 22. 
Органи ТК Газела су: 

 
1. Скупштина клуба 
2. Управни одбор 
3. Председник клуба 
4. Надзорни одбор 

 
 

1. Скупштина ТК Газела 
 

Члан 23. 
Скупштина клуба (у даљем тексту: Скупштина) највиши  је орган управљања 

клуба. 
Скупштину чине сви редовни и почасни чланови клуба, односно њихови 

представници.  
По позиву Председника ТК Газела у раду Скупштине могу учествовати и 

прудружени чланови као и представници других организација и државних органа, без 
права гласа. 

Редовна скупштина 
 

Члан 24. 
Редовна Скупштина ради на седницама, које се сазивају по потреби, а  

најмање једанпут годишње. 
Сваке четири године сазива се изборна седница Скупштине, по правилу 

најкасније један месец пре истека мандата Председнику клуба. 
Скупштина  може  правоснажно  одлучивати  ако  седници  присуствује  

најмање половина укупног броја чланова Скупштине. 
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 овим 
Статутом. 

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова јавним 
гласањем, осим у случају када се о неком питању гласа тајно. 

Радом Скупштине руководи председник ТК Газела, а у случају његове 
спречености члан Управног одбора кога Председник клуба за то овласти. 
 

Члан 25. 
 

Скупштину сазива председник ТК Газела. 
Скупштина  с  предлогом  дневног  реда  сазива  се  најмање  седам  дана  пре 

одржавања  седнице, што се доставља члановима клуба и објављује на веб страници 
клуба. 

У изузетним случајевима председник може сазвати Скупштину и у краћем року. 
 

Ванредна скупштина 
 

Члан 26. 
Ванредну скупштину сазива председник, ако то писмено тражи, уз навођење 

сврхе и разлога и дневног реда: 
– Управни одбор клуба, 
– Надзорни одбор клуба, 
– Најмање 1/3 чланова Скупштине. 

Председник клуба је дужан да сазове ванредну скупштину у року од тридесет 
дана од дана подношења одлуке односно захтева. 

Ако председник Клуба не сазове ванредну скупштину у прописаном року, 
ванредну скупштину сазваће предлагач седнице. 
 

Надлежности скупштине 
 

Члан 27. 
Скупштина: 

– управља целокупном делатношћу клуба, 
– доноси статут и његове измене и допуне и аутентично тумачење, 
– усваја финансијске извештаје, годишњи приход и завршни рачун, 
– усваја  извештај  о  раду  органа  и  служби  клуба  за  протеклу  годину  

или  за мандатно раздобље, 
– усваја програм и календар активности за предстојеће раздобље, 
– бира и разрешава Председника, 
– бира и опозива чланове Управног одбора, као и председника и чланове   

Надзорног одбора 
– одлучује о приступању и учлањивању ТК Газела у удружења и асоцијације, 

а у складу са законом и овим статутом, 
– доноси правилник о наградама и признањима. 
– доноси пословник о раду Скупштине, 
– обавља  и  друге  послове  из  делатности  клуба,  уколико  овим  статутом  

нису стављени у надлежност Управног одбора, 
– доноси одлуку о престанку рада клуба, 
– доноси одлуку о статусним променама. 
 



За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком 
о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.  

 
2.  Управни одбор 

 
Члан 28. 

Управни одбор клуба је извршни и управни орган који између два заседања 
Скупштине управља пословима ТК Газела. 

 Управни одбор клуба има 11 чланова и чинe га Председник клуба и 10 чланова. 
Чланове  Управног  одбора  бира  Скупштина  клуба  на  предлог  

Председника клуба. 
Члану   Управног   одбора   мандат   престаје:   смрћу,   оставком,   опозивом   

и престанком чланства у Клубу. 
Мандат чланова Управног одбора је четири године, с правом поновног 

избора. 
 

Члан 29.  
Радом Управног одбора руководи Председник клуба. У случају одсутности или 

спречености, радом Управног одбора руководи члан Управног одбора кога 
Председник клуба за то овласти. 

 
Члан 30. 

Седнице  Управног  одбора  одржавају  се  по  потреби, а најмање једном у 3 
месеца.  Седницу  УО  сазива Председник клуба. 

 
Члан 31. 

Управни одбор може правоснажно да одлучује ако седници присуствује више од 
половине чланова. 

Управни одбор одлучује већином присутних чланова. 
Управни одбор одлучује јавним гласањем, осим ако се о одређеним питањима 

по договору гласа тајно. 
 

Члан 32. 
За свој рад сви чланови Управног одбора одговарају Скупштини клуба. 
Скупштина може опозвати Управни одбор ако оцени да  је он својим радом 

повредио овај  статут, да не извршава одлуке Скупштине, или не спроводи усвојену 
политику. 

Скупштина  може  опозвати  члана  Управног  одбора  ако  оцени  да  поступа 
супротно овом статуту или не извршава одлуке Скупштине или Управног одбора. 

Управни одбор или члан Управног одбора опозивају се по поступку по којем су 
изабрани. 

Предлог за опозив одређеног члана Управног одбора могу поднети 
председник клуба, Надзорни одбор или најмање 1/3 чланова TK Газела. 
 
 

Надлежности Управног одбора 
 

Члан 33. 
Управни одбор:  

– утврђује Предлог статута и других нормативних аката ТК Газела, 
– припрема материјале о којима ће одлучивати Скупштина, 
– спроводи извршење општих аката и одлука Скупштине, 



– бира  и  опозива  представнике  у  тела  организација  у  чијем  раду   
учествују  и представници ТК Газела, 

– именује и разрешава тренере у клубу, 
– одлучује о учешћу на такмичењима и оформљује делегације клуба, 
– организује рад и деловање клуба између две скупштине, 
– доноси акте за уредно пословање клуба и извршење усвојеног програма, 

ако нису овим статутом стављени у надлежност Скупштине, 
– утврђује висину чланарине за наредни период, 
– утврђује финансијски план за наредну годину. 
– обезбеђује средства за финансијски план и у оквиру њега одлучује о 

распореду и динамици коришћења средстава, 
– доноси општи акт за доделу и начин доделе признања, 
– управља покретном и непокретном имовином клуба, 
– обавља и друге послове утврђене овим статутом, или које му повери 

Скупштина. 
 
За  вршење  одређених  послова  из  своје  надлежности  Управни  одбор  може 

образовати комисије и радна тела или именовати поједина лица. Одлуком о 
образовању комисије или радног тела, односно именовању лица утврђује се њихов 
делокруг  рада, односно састав. 

Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Одбор за 
хитна питања и из свог састава именовати чланове тог одбора. 

Одбор за хитна питања решава хитна питања из надлежности Управног одбора 
између две седнице, с тим да се одлуке подносе првој наредној седници Управног 
одбора на потврду. 

Рад   Управног одбора и Одбора за   хитна   питања   ближе   се регулише 
Пословником о раду. 
 

3. Председник клуба 
 

Члан 34. 
Скупштина клуба из свог састава бира Председника на четири године, с 

п равом поновног избора највише у још једном мандату. 
Председник клуба за свој рад одговара Скупштини клуба. 
Председник  клуба  је  председник  Скупштине и  председник  Управног  одбора 

клуба по функцији. 
 

Надлежности Председника клуба 
 

Члан 35. 
Председник клуба: 

– Представља и заступа клуб, 
– одговара за законитост рада  клуба, 
– стара се да рад клуба буде у складу с интересима развоја тениског спорта, 

чланова ТК Газела и друштва у целини, 
– подноси Скупштини годишњи извештај о раду клуба, који обухвата и његов рад 

и рад Управног одбора; 
– припрема и сазива седнице Скупштине и Управног одбора, и председава њима, 
– усклађује рад Скупштине и других органа клуба, 
– предлаже чланове Управног одбора, 



– именује на предлог УО председника и чланове сталних и повремених радних 
тела и комисија. 

– обавља стручно-административне послове клуба, 
– предузима мере за остварење утврђеног плана и програма клуба, 
– помаже у раду других органа и радних тела клуба у организовању и спровођењу 

активности, 
– одговара за правовремену припрему седница Скупштине, Управног одбора и 

других органа и радних тела, 
– брине о спровођењу одлука Скупштине и Управног одбора, 
– брине о јавности рада клуба и пословима информисања, 
– води евиденцију и регистре чланства и документације делатности клуба, 
– брине о одржавању и ажурирању веб странице клуба. 
– обавља и друге послове које му повере Скупштина и Управни одбор, 

 
4.  Надзорни одбор клуба 

 
Члан 36. 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање и годишњи завршни рачун 
клуба. 

Надзорни одбор има 5 чланова, које бира Скупштина. 
Надзорни  одбор  обавезно  подноси  Скупштини  извештај  о  питањима  из  

свог делокруга приликом усвајања извештаја о раду. 
Председник  и  чланови  Надзорног  одбора  не  могу  бити  чланови  Управног 

одбора или радних тела клуба. 
Надзорни одбор ради на седницама које сазива председник, а одлуке доноси 

већином   гласова.  Мандат  чланова  Надзорног  одбора  траје  четири  године  с  
правом поновног избора. Седнице Надзорног одбора одржавају се најмање једном 
годишње. 

О својим налазима Надзорни одбор извештава председника, Управни одбор и 
Скупштину клуба. 

Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду. 
 

Члан 37. 
Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима 

утврђеним у складу са прописима о рачуноводству и ревизији 
 

  Радне групе и комисије 
 

Члан 38. 
Ради обављања одређених стручних и програмских задатака председник може 

именовати  чланове  клуба  у  стална  и  повремена  радна  тела–комисије  које  оснива 
Управни одбор. 
Одлуком о оснивању радног тела–комисије Управни одбор дужан је да утврди: 

– број чланова комисије, 
– основни задатак комисије, 
– начин рада, 
– овлашћења и трајање мандата комисије. 

Радна тела–комисије одговарају за свој рад Управном одбору и председнику клуба. 
 

Члан 39. 
На основу Члана 22. става 1. овог статута, за сталне комисије ТК Газела утврђују се: 
 



1. Спортска комисија 
2. Дисциплинска комисија 

Спортска комисија 
 

Члан 40. 
Спортскa комисија: 

 
1. организује и прати стручни рад у Клубу, 
2. пружа и обезбеђује стручну помоћ спортским стручњацима у Клубу у 

организацији стручног рада, 
3. израђује планове и прати реализацију организовања припрема за младе 

перспективне спортисте, 
4. учествује у реализацији стручне сарадње клуба са другим спортским 

организацијама , друштвима и савезима, 
5. израђује планове стручног рада, прати реализацију и организује стручно 

усавршавање спортских стручњака у Клубу. 
6. предлаже  Управном одбору тренере који раде у тениској школи као и тренере 

који посебно раде са такмичарима. 
 
Спортски комисија за свој рад одговара Управном одбору и Председнику Клуба. 
 

Тренери у клубу 
 

Члан 41. 
УО Газела бира  тренере у клубу и то сваке сезоне до 15.03., на предлог 

спортске комисије. 
Тренери и други тренери могу свој  посао  обављати  професионално  и  њихова  

права  и  обавезе дефинишу се уговором који потписују с ТК Газела. 
Стручне и друге услове које мора задовољити тренери  и тренери прописује УО 

ТК Газела. 
 

Члан 42. 
Тренери ангажовани у клубу обављају следеће послове: 

– раде са такмичарима ТК Газела по превиђеном плану и програму на најбољи 
могући начин 

– учествују у раду спортске комисије ТК Газела 
– у оквиру рада у спортској комисији, израђују планове и програме за групни и 

индивидулани рад такмичара који усваја Управни Одбор, 
– брину о регистрацији такмичара, 
– у оквиру рада спортске комисије дају предлоге о регистрацији нових такмичара 
– обављају и друге послове које им повери УО. 

 
Сукоб интереса и забрана конкуренције 

 
Члан 43. 

Председник  клуба,  чланови  органа  и  радних  тела  клуба  и  чланови  органа 
организационих делова клуба дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно 
према клубу, у складу са законом и општим актима клуба. 

Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Клуб за 
лично богаћење, односно личне потребе. 



Председник клуба и чланови органа Клуба не могу директно или индиректно 
бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта. 

Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Клуба, 
односно  Председник клуба или члан његове породице (супружник, крвни сродник у 
правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, 
сродник по тазбини до првог степена сродства): 

1. уговорна страна у правном послу са Клубом; 
2. власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или 

радње које закључује уговор са Клубом или које има финансијске интересе у 
том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на 
поступање члана органа Клуба, односно Председника клуба, супротно интересу 
Клуба; 

3. под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има  
финансијски  интерес  у  правном  послу  или  радњи,  тако  да  се  основано  
може очекивати да то утиче  на поступање члана органа клуба, односно 
Председника клуба, супротно интересу Клуба. 
 
Уговор између Председника клуба и Клуба може да се закључи по одобрењу 

Управног одбора клуба. 
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје 

Клубу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун 
признају као послови извршени за рачун Клуба. 

У случају сукоба интереса између Клуба и Председника клуба, Клуб заступа 
лице које одреди Управни одбор клуба. 

V ИМОВИНА И СРЕДСТВА 

KЛУБА 

 Члан 44. 
Имовину ТК Газела чине новчана средства, непокретна и покретна имовина и 

друга имовинска права. 
Клуб остварује средства за рад и извршење својих циљева и задатака од: 

– донација из прорачуна Града Београда, 
– чланарина чланова клуба, 
– накнада за коришћење сезонских термина,  
– накнада за коришћење термина на сат 
– партиципације трошкова учесника у организованим акцијама клуба, 
– прихода од имовине, 
– донација и спонзорства, 
– других прихода, у складу са Законом о спорту. 

 
Члан 45. 

Клуб води пословне књиге и саставља финанијске извештаје а према прописима 
којима се утврђује начин вођења рачуноводства непрофитних организација. 

Председник  клуба  именује  и  опозива  особе  с  овлашћењима  у  
финансијском пословању клуба. 

Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 
Добит  коју  Клуб  оствари  у  току  пословне  године  искључиво  се  користи  за 

остваривање статутарних циљева Клуба. 
Клуб има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално. 



Члан 46. 
Клуб може стицати покретну и непокретну имовину. 
Одлуку о стицању некретнина и њеној продаји или преношењу на друго лице 

доноси  Скупштина.  Управни  одбор  доноси  одлуку о  стицању продаји,  преносу на 
другу особу или давању у закуп покретне имовине, као и о давању некретнина у закуп. 

 
VI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА КЛУБА 

Члан 47. 
Стручне и административне послове у клубу обављају стручне особе 

ангажоване на програму клуба или чланови клуба, тениски радници с потребним 
стручним квалификацијама. 

Управни  одбор  доноси  одлуку  о  запошљавању  у  оквиру  усвојеног  плана  и 
програма ТК Газела,  путем конкурса или уговора понуђених одговарајућим особама.  

Права и дужности особа ангажованих у раду клуба уређују се уговором, у 
складу са законом. 

Пре закључивања уговора председник је дужан да обавести Управни одбор о 
стручној и  педагошкој оспособљеностима кандидата, и да затражи израду програма 
будућег рада. За послове  ангажовања људи на спровођењу програма клуба, у форми 
радног односа или неком другом облику, задужен је Председник клуба. 
 

Члан 48. 
Обављање појединих стручних, административних или других послова који су 

привремени или повремени, или које није економично организовати у клубу, Управни 
одбор може  поверити другој организацији или појединцу с којима може да склопи 
адекватан уговор. 

 
VII НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 
Члан 49. 

Клуб може да додељује награде и признања својим члановима, те 
организацијама и појединцима за заслуге и достигнућа у раду и развитку ТК Газела. 

Врсте  признања,  критеријуме  за  доделу  и  начин  доделе  признања  утврђује 
Управни одбор посебним актом. 
 

VIII ОПШТА АКТА, НАЧИН И ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА СТАТУТА 
И ДРУГИХ АКАТА 

 
Члан 50. 

Иницијативу за доношење, измене и допуне Статута могу дати: 
– Скупштина 
– Управни одбор 
– Председник ТК Газела 
– Надзорни одбор 
– најмање 1/2 чланова Скупштине. 

 
Предлог Статута утврђује Управни одбор на предлог Комисије за статут. 

Предлог  за  промену   Статута  мора  бити  достављен  члановима  Скупштине 
најмање 15 дана пре одржавања Скупштине. 

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају 
се Скупштини писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине. 



Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином гласова од 
укупног броја чланова Скупштине. 

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

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

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

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

 
Члан 51. 

Статут и друга општа акта Клуба, као и спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 
20) и чл. 5. ст. 2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, 
непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Клуба. 

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

 
Члан 52. 

Право тумачења одредаба Статута и других аката има орган који га је донео. 
 

Члан 53. 
Статут и други акти објављују се на интернет страници ТК Газела. 

 
IX СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

 
 Члан 54. 

Одлуку  о  статусним  променама  доноси,  у  складу  са  Законом  о   спорту, 
Скупштина Клуба, на предлог Управног одбора, већином гласова од укупног броја 
чланова Скупштине. 

Управни одбор Клуба може двотрећинском већином од укупног броја својих 
чланова  одлучити  да  се  о  статусној  промени  одлучује  путем  непосредног  
гласања (референдума) чланова  Клуба. Одлука на непосредном гласању је донета 
ако се за предлог одлуке позитивно изјасни већина од укупног броја чланова Клуба. 

 
X АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

 
Члан 55. 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и 
медицинском етиком. 

Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. 
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о 

спречавању допинга у спорту Републике Србије. 
Управни одбор Клуба  утврђује анти-допинг правила,  у складу са Законом о 

спречавању допинга у спорту. 
Сви чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању 

допинга у спорту и анти-допинг правила Клуба. 
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће 

казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба. 
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу 

са Законом о спречавању допинга у спорту. 



XI ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 56. 
Рад Клуба је јаван. 
Јавност рада ТК Газела обезбеђује  се правовременим и истинитим 

обавештавањем чланова клуба  и  јавног мњења о раду и резултатима клуба. 
Чланови се о раду клуба обавештавају  писаним  материјалом,  који  се  

доставља  путем  веб  странице  и  на седницама органа Клуба. 
Представници средстава јавног информисања могу присуствовати седницама 

органа и извештавати јавност о раду тих органа и Клуба. 
 

XII ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА 
 

Члан 57. 
Клуб престаје са радом у случајевима прописаним законом, или у случају кад 

Скупштина донесе одлуку о престанку рада клуба 2/3 већином од укупног броја 
чланова Скупштине. 

О доношењу  одлуке  о  престанку  рада  обавештава  се  надлежни  регистарски 
орган, ради брисања из регистра. 

У случају престанка рада клуба имовина прелази на Тениски савез Србије. 
 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
Општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута до 12.04.2012. 

године. 
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на 

основу претходног Статута, осим ако су у супротности с Законом о спорту или овим 
Статутом. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је усвојила 
Скупштина Клуба на седници одржаној дана дана 25.10.1997. године. 

 
Члан 59. 

Ако Агенција за привредне регистре, као надлежни орган за регистрацију, 
захтева измену одређених одредби Статута из формалних разлога, Управни одбор ће 
без одлагања сазвати  Скупштину Клуба. 
 
 

Члан 60. 
Овај  статут  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања,  које  се  врши 

објављивањем Статута на огласној табли и веб (web) страници клуба. 
 
 
Председник Скупштине клуба                                  У Београду, дана  11.03.2012  године 
          

            (М. П.) 
____________________ 
       Зоран Станковић 


