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СТАТУТ  
 

Омладинског стонотениског клуба ,,СПИН“ 
 
I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Омладински стонотениски клуб ,,СПИН“ ( у даљем тексту клуб ) је добровољна и 
нестраначка спортска организација дјеце, омладине и одраслих која  дјелује на подручју града 
Бања Луке, РС и БиХ. 
 

Члан 2. 
 

Омладински стонотениски клуб је члан подручног стонотениског одбора Бања Лука и 
Стонотениског савеза Републике Српске. 
 

Члан 3. 
 

Назив клуба је Омладински стонотениски клуб ,,СПИН“, Скраћени назив клуба је ОСТК 
,,СПИН“.  
Уз назив клуба може се додати и име спонзора или донатора према договору. 
 

Члан 4. 
 
Сједиште клуба је у Бањој Луци, улица Ђорђа Јоветића 9.  
Клуб има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које проистичу из 
закона и овог Статута. Клуб за преузете обавезе одговара својом имовином на принципу 
потпуне одговорности.  
Клуб заступа Предсједник клуба или лице које он овласти. 
 

Члан 5. 
 

Рад клуба је јаван.  
Јавност рада клуба се обезбјеђује путем интернета, штампе, радија, телевизије , интерних 
информација и обавјештења и на друге уобичајене начине. 
 

Члан 6. 
 

Клуб има знак, печат и заставу. 
Знак клуба је у облику штита на којем су представљени стонотениски рекет и лоптица, а 
између њих спирала која представља путању лоптице. 
Печат клуба је округлог облика пречника 2,5cm са исписаним текстом ћирилицом:  
,, Омладински стонотениски клуб Спин“, а у средини печата стоји знак клуба. 
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II 
ДЈЕЛАТНОСТ КЛУБА 

 
Члан 7. 

 
Својом активношћу клуб: 
- окупља дјецу, омладину и одрасле у циљу обучавања и организованог бављења  
      стонотениском спортом, 
- стара се и обезбјеђује просторне, материјалне и друге услове за активност својих чланова, 
- предузима мјере којима се обезбјеђује да рад са чланством обављају лица са   
     одговарајућим стручним квалификацијама 
- брине се о здравственој заштити чланства и о здравој околини у којој раде, 
- развија духовне, физичке и социјалне особине карактеристичне за здраву и хуману  
    личност, 
- организује стонотениске школе  
- формира екипе различитог узраста, 
- организује интерна такмичења својих чланова, а у складу са могућностима укључује се у   
      такмичења које организује ССРС 
- стара се о набавци и куповини спортске опреме за своје чланство, 
- организује интерне кампове или своје чланове уписује на кампове других организатора, 
- подстиче и развија сарадњу са стонотениским и другим спортским организацијама и   
     органима у граду, РС и у окружењу, 
- реализује пројекте везаних за промоцију здравог живота кроз спорт 
- промовише еколошки начина живљења кроз спорт 
- бави се и другим законом дозвољеним дјелатностима ради јачања материјалне основе и  
     прибављања финансијских средстава (издавање стручне литературе, маркетиншке услуге,   
     организовање разних игара, посредовање у промету спортске опреме, организовање   
     путовања, смјештаја и исхране спортиста, и сл.) 
 

Члан 8. 
 

Обављањем дјелатонсти из члана 7. клуб остварује слиједеће циљеве: 
- обучава чланство у стонотениским вјештинама, 
- развија и унапређује психофизичке, здравствене и друге способности својих чланова, 
- утиче на процес развоја здраве људске личности, 
- афирмише спортски дух и коректано спортско понашање, 
- омогућава чланству да своје спортске и друге способности провјерава и унапређује у  
      сарадњи са другим спортским колективима, 
- развија здрава патриотска осјећања, афирмише Олимпијски дух , а не толерише  
      дискриминацију без обзира на полну, вјерску, националну и политичку припадност, 
- подиже и унапређује иницијативу, осамостаљивање, поштовање и припремљеност својих   
     чланова за живот, а упоредо с тим и моралан однос према средини у којој живе. 
 

Члан 9. 
 

Циљеве и основне задатке путем дјелатнисти које обавља клуб остварује на основу програма 
рада које надлежни органи клуба доносе за краће и дуже временске периоде. 
У изради програма рада поред чланова клуба се могу ангажовати и друга лица која посједују 
одговарајућу стручну спремност и жељу и вољу за таквим ангажовањем. 
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III 

ЧЛАНСТВО, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 10. 
 

Чланство у клубу је добровољно. 
Чланом клуба могу постати дјеца, омладинци и одрасли на основу изражене жеље и воље и 
под условом да поштују ред, рад и правила понашања утврђена актима клуба.  
Чланом клуба сматра се (дијете, омладинац или одрасло лице) које се региструје у клубу на 
начин и под условима прописаним у интерном правилнику клуба.  
Селекционисани чланови пионирских, кадетских, јуниорских, омладинских и сениорских 
екипа региструју се и лиценцирају код надлежног органа ССРС.  
Полазници стонотениских школа евидентирају се на посебним списковима. 
 

Члан 11. 
 

Члан клуба има право: 
- да буде обучаван у стонотениским вјештинама, 
- да обука обавља стручно и квалификовано лице, 
- да учествује у такмичењу које одговара његовом 
      узрасту и способностима, 
- да буде поштован и заштићен од поступака који вријеђају 
његову личност и достојанство, 

- да учествује у свим активностима које се односе на рад клуба, да предлаже, бира и да буде 
биран у органе клуба, 

- да своју активност обавља у безбједној и здравој околини 
- да иступи из чланства клуба ако за то постоје оправдани разлози 
 

Члан  12. 
 

Обавезе чланова клуба су: 
- да редовно и активно учествују у процесу обучавања, 
- да учествују у такмичењу које им организује и обезбјеђује клуб, 
- да досљедно поштују праила понашања и спортски фер-плеј, 
- да својим радом и ангажовањем не нарушавају свој и углед клуба, 
- да се и сами брину о условима свога рада, здрављу, учењу, својој и клупској имовини, 
- да међусобно развијају другарство, пријатељство и здрав спортски дух, 
- да плаћају чланарину коју за одређени временски период утврди надлежни орган клуба. 
- да спорове спортског карактера рјешавају искључиво у оквиру органа клуба.  
     
 

Члан 13. 
 
Селекционисани играчи кадетских, јуниорских, омладинских и сениорске екипе своја права и 
обавезе са клубом уређују и путем посебног споразума или уговора  усклађеним са 
специфичним могућностима клуба. 
 

Члан 14. 
 

За свој рад, поступке, понашање чланови клуба су одговорни у складу са пропозицијама и 
одговорностима утврђеним у Статуту клуба и другим општим и спроведбеним актима клуба. 
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Када чланови клуба не извршавају своје обавезе, када понашањем и поступцима ремете 
здраве клупске односе или се огријеше о углед клуба, утврђује им се степен одговорности 
и могу им се изрећи дисциплинске мјере по поступку који је предвиђен у клубу. 
  

Члан 15. 
 

Евентуалне спорове у односима клуб - члан клуба, чланови клуба ће рјешавати искључиво у 
оквиру  клуба. 

 
IV 

РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ КЛУБОМ 
 

Члан 16. 
 

Клубом руководи Скупштина, Управни одбор и Предсједник.. 
 

Члан 17. 
 

Скупштина је највиши орган руковођења и управљања клубом. 
Скупштину сачињава 17 чланова  према слиједећој структури:  
- 7 чланова из реда  стонотенисера  
- 2 представника јавних, привредних и спортских организација и органа града. 
- 5 активних чланова куба  
- 3 родитеља 
 
Мандат чланова Скупштине у правилу траје 2 године.  
У току трајања мандата може се измијенити двије трећине чланова Скупштине кад за то 
постоје оправдани разлози (пресељење, здравствено стање, презаузетост другим пословима, 
изречене санкције и сл.) 
 
 

Члан 18. 
 

Сједнице Скупштине одржавају се према потреби а у правилу најмање једном  годишње. 
Сваке друге године Скупштина је изборна.  
Скупштина се може сазвати и на ванредно засједање кад то захтијевају одређене околности, 
а на приједлог Управног одбора или Предсједника клуба, најмање  5 чланова клуба или кад 
иницијатива  дође од стране надлежних државних или спортских органа.  
Скупштину сазива и њеним радом руководи Предсједник Скупштине који  је уједно и 
Предсједник Управног одбора клуба.  
Скупштина може пуноважно одлучивати ако сједници присуствује више од половине чланова. 
Скупштина ради у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине ССРС. 
 

Члан 19. 
 

Скупштина разматра и усваја: 
- извјештај о раду клуба и основе програма рада за одређени временски период, 
- Статут клуба и друга основна акта којима се регулишу односи у клубу, 
- бира и разрјешава Предсједника Скупштине и Управни одбор клуба, 
- одлуку о престанку рада клуба ако се за то стекну оправдани разлози. 
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Члан 20. 
 

Управни одбор је колективни извршни орган клуба који управља и одлучује о раду  клуба 
између два засједања Скупштине. 
Управни одбор броји 7 чланова и мандат им траје 2 године. 
Управни одбор разматра и одлучује о појединим питањима на сједницама које сазива 
Предсједник или лице које он овласти, а у случају да он то неће или не може сједницу 
Управног одбора могу договорно заказати и чланови одбора. 
Сједнице Управног одбора се одржавају према потреби, а најмање три пута у току једне 
календарске године. 
 

Члан 21. 
 

Управни одбор у складу са одлукама Скупштине обавља слиједеће послове: 
- доноси оперативне планове и програме рада, 
- разматра и одлучује о свим питањима од интереса за успјешан рад клуба спроводи   
     одлуке Скупштине, 
- стара се о финансијским средствима и доноси годишње финансијске планове и усваја    
      извјештаје о њиховом извршењу, 
- одлучује о формирању сталних и повремених радних тијела ради извршавања   
      одређених задатака 
- предлаже представнике клуба у друге спортске организације и органе 
- одлучује о односима са спонзорима, донаторима и другим пословним партнерима, 
- рјешава спорове у односима клуб - члан клуба и одлучује под којим условима члан  
     клуба са уговорним обавезама може напустити клуб, 
- информише чланове клуба, спортску јавност и надлежне органе о раду клуба и   
      мјерама које предузима 
- бира или именује стручна лица за рад у клубу 
 

Члан 22. 
 
Предсједник клуба је и Предсједник Скупштине и Управног одбора. 
Предсједник обавља све послове и задатке који произилазе из Статута и одлука Скупштине и 
Управног одбора.  
Када постоје оправдани разлози Предсједник може дати и своја овлаштења пренијети на 
друго лице из реда чланова Управног одбора. 
 

 
Члан 23. 

 
Управни одбор и стална и повремена радна тијела клуба раде према одредбама Пословника 
о раду Предсједништва ССРС и његових органа. Клуб обавезно формира Арбитражну 
комисију, а друга стална или повремена радна тијела према потреби. 
 

Члан 24. 
 
Арбитражна комисија броји 3 члана. 
Арбитражна комисија остварује увид у спрровођење и поштовање нормативних аката 
клуба, доноси одлуке о евентуалним споровима и статусним питањима чланова клуба, 
односно о уоченим неправилностима и предлаже мјере за њихово отклањање. Арбитражна 
комисија може предложити Управном одбору да и посебно размотри поједина питања и да о 
њима заузме став као другостепени орган. 
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Члан 25. 
 
Обављање административно техничких послова за потребе клуба обављају Предсједник и 
чланови Управног одбора, односно секретар клуба кога именује Управни одбор. 
За секретара клуба Управни одбор може именовати или изабрати лице са неопходним 
стручним и организаторским способностима и под условом да може ефикасно обављати 
послове и радне задатке који су му утврђени.  
Начин именовања или избора, права и обавезе, као и одговорност секретара утврђује Управни 
одбор у посебној одлуци о његовом именовању или избору. 
 

Члан 26. 
 

Стручни рад у клубу о бављају стручна лица која за то имају прописане квалификације. 
Стручна лица бира и именује Управни одбор и међусобна права и обавезе регулише одлуком 
или посебним уговором. 

 
V 

ФИНАНСИЈСКО И МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ 
 

Члан 27. 
 

Средства за рад клуба утврђују се финансјским и материјалним планом који за сваку 
такмичарску, календарску годину доноси Управни одбор, или посебно за неку од акција и 
пројеката  коју организује и спроводи клуб.     
        

Члан 28. 
 

Извори финансијских и материјалних средстава су: 
- чланарина чији износ за сваку годину утврђује Управни одбор, 
- дотације из буџета града и Републике, 
- донације од стране појединих организација и органа без обзира на облик 
власништва, 

- добровољни прилози, 
-    приходи од улазница, 
- средства која се обезбиједе комерцијалним и маркетиншким 

дјелатностима 
 

Члан 29.   
 

 Приходи и расходи клуба треба да буду уравнотежени. 
Финансијско и материјално пословање у клубу обавља се у складу са законским прописима 
и за намјенско трошење средстава и законитост одговорни су Управни одбор и овлаштени 
потписници финансијске и материјалне документације. 
 

 
Члан 30. 

 
Уколико клуб или дио клуба организује привредне или друге дјелатности у циљу 
 обезбјеђења средстава за рад клуба, посебну одлуку о томе доноси Управни одбор поштујући 
законске прописе који се на то односе. 
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VI 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 31. 

 
Статут клуба и друга акта којима се ближе утвђују поједини односи могу се мијењати или 
допуњавати по поступку и на начин како су донесени. 
 

Члан 32. 
 

Уколико нека питања нису регулисана Статутом и другим нормативним актима клуба 
уређују се посебним одлукама или се примјењују одредбе нормативних аката 
Стонотениског Савеза Републике Српске. 
 

Члан 33. 
 

Сви органи клуба раде и одлучују у складу са Пословником о раду Скупштине. 
 

Члан 34. 
 

Клуб може престати са радом и о томе одлуку доноси Скупштина. Разлози због којих се може 
донијети одлука о престанку рада су: 
- недостатак одговарајућих финансијских и материјалних средстава за рад клуба, 
- удруживање односно фузионисање са другим стонотениским клубом или спортском   
     организацијом, 
- смањењем броја чланова до нивоа који неоправдава постојање клуба, 
- одлука надлежних државних о забрани рада клуба, 
 
Имовина и средства клуба затечена у тренутку доношења одлуке о престанку рада клуба 
донира се у складу са одлуком Управног одбора. 
 

Члан 35. 
 

Тумачење појединих одредаба Статута и других аката који из њега произилазе даје Управни 
одбор клуба. 
 

Члан 36. 
    
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од дана уписа клуба у 
регистар код надлежних државних органа. 
 
 
 

ПРЕДСЈЕДНИК КЛУБА 
 г-дин Саша Кавић           
                                                                  
_____________________ 


