У складу са одредбама чл. 38. и 39. Закона о спорту („Службени лист РС“,
бр.10/16) на оснивачкој скупштини Спортског Удружења „Варатонац“ из Ваљева на
седници одржаној дана 15.06.2017. године усвојен је

СТАТУТ
СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА „ВАРАТОНАЦ“
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Спортско Удружење „Варатонац“ из Ваљева (у даљем тексту: Удружење) је
невладина, неполитична и непрофитна спортска организација, основана као удружење, ради
организованог бављења атлетским спортом.
Члан 2.
Назив и седиште Удружења
Назив Удружења је: Спортско Удружење „Варатонац“.
Скраћени назив Удружења је: СУ „Варатонац“.
Седиште Удружења је у Ваљеву, ул. Љубићка 5.
У пословној кореспонденцији и у јавном иступању Удружење уз свој назив наводи и
своје седиште.
Назив и скраћени назив употребљавају се у правном промету у облику у којем су
уписани у надлежни Регистар.
Скупштина Удружења одређује адресу на којој се налази седиште Удружења.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Члан 3.
Правни статус
Удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
Законом и овим Статутом.
Члан 4.
Заступање и представљање
Удружење представља Председник Удружења.
Одлуком Скупштине Удружења могу се одредити и друга лица с правима и
обавезама у заступању Удружења, у границама датих овлашћења.
Члан 5.
Дан Удружења
Дан Удружења је 01.04.2017. године и тај дан се обележава као празник Удружења.

II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
Члан 6.
Циљеви

Aктивности у остварењу циљева Удружење спроводи у области атлетике
(тркачке дисциплине).
Циљеви Удружења су да:
- својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији атлетике у
Републици Србији и повећању бављења атлетиком у свим сегментима
становништва Србије (омасовљење атлетског спорта);
- обезбеђује услове за развој и унапређење врхунских спортских резултата у
атлетици, у свим нивоима такмичења, у земљи и иностранству;
- промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања,
толеранције и одговорности кроз бављење атлетиком и спортом уопште;
- обавља спортске активности и делатности у складу са Законом о спорту и
овим Статутом.
Члан 7.
Садржај активности
Удружење своје циљеве остварује кроз:
1) стварање услова за развој атлетике у јединици локалне самоуправе и
Републици Србији;
2) организовање спортских манифестација и такмичења;
3) учешће у националним и међународним спортским такмичењима и
другим спортским приредбама;
4) изградњу и одржавање спортских објеката;
5) перманентно стручно образовање и усавршавање спортских
стручњака и стручњака у спорту који су ангажовани у Удружењеу;
6) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за
изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу атлетике;
7) ангажовање у Савезу и другим асоцијацима чији је члан и сарадњу са
другим организацијама у области спорта у Републици Србији;
8) заступање заједничких интереса својих чланова пред јавним властима
и остваривање сарадње са јавним властима јединице локалне самоуправе и
Републике Србије;
9) издавање сопствених публикација;
10) остваривање међународне спортске сарадње и унапређивање
међународног угледа српског спорта;
11) популаризацију атлетике у медијима, образовним институцијама и
другим организацијама;
12) предузимање мера за спречавање негативних појава при
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организовању и одржавању спортских приредби и јачање васпитне улоге спорта;
13) бригу о заштити здравља спортиста;
14) подстицање бављења атлетиком у свим сегментима становништва;
15) старање о телесном и духовном обликовању (формирање) малолетних
чланова;
16) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих
чланова и утврђивање правила понашања у њиховим међусобним односима;
17) остваривање сарадње са привредним друштвима, установама и
другим правним и физичким лицима, од значаја за остваривање циљева
Удружења;
18) вођење евиденција од значаја за рад и историју Удружења;
19) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева
Удружења и остваривању положаја утврђеног законом и спортским правилима
Савеза.
Остваривање циљева Удружења ближе се регулише одговарајућим општим актима
које доноси Скупштина Удружења у складу са овим Статутом.
Члан 8.
Обављање спортских активности и спортских делатности
Удружење се у обављању спортских активности и спортских делатности нарочито
ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитнообразовног и стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту,
борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.
Удружење остварује своје циљеве и обавља спортске активности и делатности у
складу са законом и својим општим актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и
принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица
Република Србија.
Органи Удружења су дужни да обезбеде да бављење спортским активностима и
делатностима у оквиру Удружења буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно,
у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички
прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском
духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво
физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
Удружење успоставља односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са
Законом о спорту.
Подручје деловања Удружења је на територији Републике Србије.
Члан 9.
Чланство у другим удружењима, друштвима и савезима
Удружење може да се учлани у одговарајућа удружења и савезе у области спорта од
значаја за остваривање циљева Удружења.
Удружење у остваривању својих циљева и задатака и обављању спортских
активности и делатности самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и
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реализује програме развоја спорта, учествује у спортским такмичењима, организује спортска
такмичења и остварује друге циљеве и задатке, у складу са општим актима спортских савеза
чији је члан.

III. ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊЕУ
Члан 10.
Чланови Удружења јесу оснивачи и лица која накнадно приступе Удружењеу у
складу са овим Статутом.
Удружење има следеће врсте (категорије) чланова:
1) чланове осниваче;
2) придружене чланове;
3) почасне чланове.
Чланови оснивачи су лица која су присуствовала Оснивачкој скупштини Удружења
и која се као потписници Оснивачког акта Удружења сматрају оснивачима Удружења.
Придружени чланови Удружења могу постати: спортисти свих узраста који се
рекреативно баве спортом у Удружењеу; малолетни спортисти такмичари ангажовани у
Удружењеу; удружења (Удружењеови) пријатеља и навијача Удружења; спонзори и
донатори Удружења; физичка и правна лица која учествују у остваривању циљева
Удружења (навијачи, родитељи спортиста, бивши спортисти и сл.).
Својство почасног члана може бити одлуком Скупштине Удружења стећи свако
лице, домаће или страно, које има посебне заслуге за рад Удружења или чије чланство у
Удружењеу је од посебног интереса за остваривање циљева Удружења.
Члан 11.
Чланови Удружења су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Удружењеу,
у складу са овим Статутом.
Чланство у Удружењеу не може се преносити нити наследити.
Свако лице може под једнаким условима утврђеним овим Статутом да постане члан
Удружења.
Физичко лице може бити члан Удружења независно од година старости, у складу са
законом и овим Статутом.
Члан Удружења може постати и страни држављанин.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Удружење за малолетно лице које није
навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља,
односно старатеља.
Члан 12.
Захтев (молба) за пријем у чланство Удружења, када се оно не стиче аутоматски у
складу са овим Статутом, подноси се у писаној форми Скупштини Удружења, на обрасцу
чију форму утврђује Скупштина Удружења.
О пријему у чланство Удружења, Скупштина Удружења одлучује у року од 15 дана
од дана подношења уредног захтева.
Захтев за пријем у чланство може се одбити само у случају да подносилац захтева не
испуњава услове прописане овим Статутом или ако постоје други посебно оправдани
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разлози за одбијање пријема (околности које указују да би пријем изузетно штетио
интересима Удружења и остваривању његових циљева).
У случају прихватања молбе за пријем у чланство Удружења од стране Скупштине
Удружења подносилац потписује изјаву о приступању којом потврђује да је упознат са
правилима Удружења и садржином Статута и да их у целости прихвата.
Изјава о приступању је посебан образац чију садржину утврђује Скупштина
Удружења.
Члан 13.
Члан има право да:
1) покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Удружења;
2) користи помоћ, подршку и услуге Удружења, у мери која не штети интересима
других чланова Удружења;
3) остварује увид у рад Удружења;
4) учествују у активностима Удружења;
5) добије информације потребне за остваривање чланских права;
6) управља пословима Удружења (право гласа) у складу са овим Статутом, ако је
члан оснивач;
7) даје своје предлоге, сугестије и мишљења по питањима о којима одлучује
Скупштина Удружења.
Члан је дужан да:
1) сарађује са другим члановима Удружења и у односима са њима поштује спортске
и етичке принципе;
2) учествује у активностима и остваривању циљева Удружења и раду органа
Удружења;
3) редовно измирује своје финансијске обавезе према Удружењеу;
4) дају Удружењеу податке и информације које Удружење од њих тражи ради
обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака;
5) испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Удружења и другим општим
актима Удружења;
6) у потпуности поштује сва општа акта Удружења;
7) чува спортски дух и углед Удружења и спорта у целини;
8) опрему и средства Удружења користи у складу са њиховом наменом утврђеном
Статутом и општим актима Удружења;
Члан 14.
Члану Удружења издаје се чланска карта, у коју се обавезно уписују следећи подаци:
име и презиме, односно назив, датум учлањења, категорија чланства.
Скупштина Удружења ближе уређује садржај и изглед чланске карте Удружења.
Члан 15.
Удружење води евиденцију својих чланова (Књига чланова) и евиденцију својих
одлука (Књига одлука).
Скупштина Удружења ближе уређује садржај и начин вођења евиденција.

5

Члан 16.
Чланство у Удружењеу престаје смрћу, иступањем или искључењем.
Иступање из Удружења могуће је на основу потписане изјаве о иступању члана
Удружења која се подноси Председнику Удружења и има дејство од момента пријема
уредне изјаве од стране Председника Удружења.
Искључење члана Удружења могуће је ако:
1) својим активностима теже штети Удружењеу, односима у Удружењеу или угледу
Удружења;
2) грубо поступа супротно интересима Удружења или одлукама органа Удружења;
3) својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште
акте Удружења;
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство
О искључењу члана одлучује Скупштина Удружења.
Престанком чланства престају сва права и обавезе из чланског односа, осим
захтева Удружења за измирењем заосталих финансијских обавеза члана према
Удружењеу.
IV. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 17.
Удружењеом управљају чланови, на начин и под условима одређен овим Статутом.
Чланови управљају Удружењеом непосредно или преко пуномоћника.
Члан 18.
Органи Удружења су:
1) Скупштина;
2) Председник Удружења;
Члан 19.
Скупштина
Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину чине чланови оснивачи Удружења, са истим правом гласа.
Члан 20.
Скупштина:
1. Доноси Статут Удружења и усваја измене и допуне Статута Удружења;
2. Усваја финансијске и друге извештаје;
3. Усваја годишње извештаје о раду Удружења и његових органа;
4. Доноси дугорочне програме и планове рада и развоја Удружења, смернице
за њихово спровођење, и извештаје о остваривању усвојених програма и
планова;
5. Доноси одлуку о престанку рада Удружења;
6. Усваја кодекс понашања чланова Удружења;
7. Доноси одлуку о удруживању у савезе;
8. Доноси одлуку о статусним променама;
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Бира и разрешава Председника Удружења;
Овлашћује друга лица за заступање Удружења;
Бира и разрешава чланове Скупштине
Доноси одлуку о измени и допуни назива Удружења;
Одређује адресу седишта Удружења;
Доноси Пословник о раду;
Уређује садржину евиденција које се воде у Удружењеу;
Уређује садржину и изглед чланских карти;
Одређује висину чланарине и доноси одлуку о ослобађању, у потпуности
или делимично, од обавезе плаћања чланарине за поједине чланове;
Уређује изглед и начин употребе симбола Удружења;
Утврђује форму обрасца молбе за пријем у чланство у Удружењеу;
Доноси одлуку о пријему нових чланова у Удружење;
Доноси одлуку о оснивању спортског привредног друштва;
Додељује статус почасног члана Удружења;
Одлучује о искључењу чланова Удружења;
Доноси и друге опште акте битне за функционисање Удружења.
Члан 21.

Чланови Скупштине Удружења одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Удружењеу, 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.
Члан 22.
Седница Скупштине Удружења може бити редовна и ванредна.
Редовна седница Скупштине се сазива најмање једном годишње.
Председник Удружења може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине
уколико то интереси Удружења захтевају.
Ванредна седница може бити сазвана и на захтев већине чланова Скупштине.
Сазивање и рад Скупштине Удружења ближе се уређује Пословником о раду.
Члан 23.
Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина чланова Скупштине, а
одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
На седницама Скупштине гласање је јавно, а чланови Скупштине се изјашњавају са
„за“, „уздржан“ и „против“.
Члан 24.
На седницама Скупштине Удружења обавезно се води записник који се трајно чува у
архиви Удружења, са следећом минималном садржином: назнака да је у питању седнница
Скупштине, датум и место седнице, време почетка и завршетка седнице, имена присутних и
одсутних, дневни ред, тачан текст одлука, потпис председавајућег и записничара.
Члан 25.
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Чланови Скупштине имају дужност да се на седницама Скупштине придржавају
закона, спортских правила надлежних националних спортских савеза и Статута и других
општих аката Удружења и да се понашају у складу са угледом Удружења.
Члан 26.
Мандат чланова органа Удружења траје пет година, ако овим Статутом није
другачије одређено.
У случају када је истекао мандат органа Удружења, а нису изабрани нови органи,
раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних
органа.
Члан ограна Удружења може бити само лице: које има својство члана Удружења у
складу са овим Статутом, које има најмање 18 година, и које није члан органа нити активно
ангажовано у конкурентској спортској организацији.
Члан 27.
Члану Скупштине мандат, пре истека рока, престаје смрћу, разрешењем или изјавом
о иступању.
Члан Скупштине Удружења може бити разрешен само у случајевима из члана 15.
став 3. овог Статута.
Члан Скупштине о чијем се разрешењу расправља нема право гласа на седници на
којој се расправља о његовом разрешењу.
Председник Удружења констатује испуњеност услова за престанак чланства у
Скупштини, чиме чланство и Формално престаје.
Члан 28.
Председник Удружења
Председника Удружења бира Скупштина на период од пет година, уз могућност
поновног избора, из реда чланова оснивача Удружења.
Председник Удружења за свој рад одговара Скупштини Удружења.
Председник Удружења је по функцији Председник, односно председавајући
Скупштине Удружења.
Председник Удружења има једнако право гласа као и сви остали чланови
Скупштине.
Члан 29.
Председник Удружења обавља следеће послове:
1) Представља и заступа Удружење у земљи и иностранству;
2) Сазива седнице и руководи радом Скупштине;
3) брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине;
4) прати извршавање одлука и закључака Скупштине;
5) потписује сва акта из надлежности Скупштине;
6) подноси Скупштини годишњи извештај о раду Удружења;
7) припрема седнице Скупштине;
8) подноси Скупштини на усвајање финансијске и друге извештаје;
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9) обавља друге послове одређене овим Статутом и општим актима Удружења.
У случају спречености или дуже одсутности, Председника Удружења замењује
заменик Председника кога он одреди из реда чланова оснивача Удружења.
Члан 30.
Председнику Удружења престаје функција пре истека мандата смрћу, оставком или
разрешењем.
У случају смрти председника Удружења, сваки члан Скупштине може сазвати
седницу Скупштине на којој ће се изабрати нови Председник Удружења.
Председник Удружења подноси оставку Скупштини Удружења. Уколико поднесе
оставку дужан је да закаже седницу Скупштине у року од 30 дана од дана подношења
оставке и дужан је да до те седнице у потпуности обавља све дужности Председника
Удружења. Скупштина Удружења ће изабрати новог Председика Удружења на првој
наредној седници Скупштине.
Председник Удружења може бити разрешен само у случајевима из члана 15. став 3.
овог Статута.
У случају разрешења Председника Удружења Скупштина Удружења на истој
седници одлучује и о избору новог Председника.
V ОПШТА АКТА УДРУЖЕЊА
Члан 31.
Општа акта Удружења су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин
уређују одређена питања.
Општа акта Удружења ступају на снагу даном њиховог доношења.
Члан 32.
Предлог за промену Статута мора бити, осим у хитним случајевима, 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 од укупног броја
чланова Скупштине.
Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује
Пословником о раду Скупштине.
Сваки члан и сваки орган Удружења може дати иницијативу за доношење, односно
измене и допуне одређеног општег акта Удружења.
Сваки члан Удружења има право да добије примерак Статута Удружења.
VI ЈАВНОСТ РАДА
Члан 33.
Рад Удружења је јаван, у складу са законом и овим Статутом.
Јавност рада Удружења обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у
Удружењеу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног
информисања и другим средствима обавештавања.
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Удружење може имати свој Интернет сајт (страницу) у складу са одлуком
Скупштине Удружења.
Обавештавање јавности о раду Удружења врши се преко званичног интернет сајта
Удружења о чијем уређивању се стара Председник Удружења или лице које он овласти,
конференција за медије и званичних саопштења.
Члан 34.
Скупштина Удружења може искључити или ограничити јавност седнице или скупа,
када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.
Предлог за ограничење или искључење јавности даје Председник Удружења, писмено
или усмено, уз навођење разлога за ограничење или искључење.

VII. ИМОВИНА И СРЕДСТВА
Члан 35.
Удружење стиче средства за постизање својих циљева из:
1) чланарине;
2) прихода од сопствених активности;
3) спонзорства;
4) донаторства;
5) јавних прихода;
6) непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;
7) маркетинга;
8) економско-пропагандне делатности;
9) закупнина;
10) улагања капитала,
11) камата и дивиденди;
12) израде и продаје сувенира;
13) других извора, у складу са законом.

Члан 36.
Објекти и средства којима Удружење располаже и која стекне представљају његову
имовину.
Удружење одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Имовина Удружења не може се делити његовим члановима.
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Члановима се могу давати пригодне награде и накнаде оправданих трошкова
насталих остваривањем статутарних циљева Удружења, на основу одлуке Скупштине
Удружења, као и накнаде у вези испуњавања уговорних обавеза.
Одлуке о висини појединих средстава из става 4. овог члана доноси Скупштина
Удружења.
Удружење има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.
Добит коју Удружење оствари у току пословне године искључиво се користи за
остваривање статутарних циљева Удружења.
VIII. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 37.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина
Удружења, већином од укупног броја чланова Скупштине.
IX. ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 38.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине Удружења, донетом
двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган,
ради брисања из регистра.
У случају престанка рада Удружења, са имовином Удружења ће се поступати у
складу са Законом о спорту и другим позитивним прописима Републике Србије.
X. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 39.
Сви спорови између Удружења и чланова Удружења решавају се мирним путем, у
складу са Законом о спорту и овим Статутом.
XI ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА
Члан 40.
Удружење има печат округлог облика, на којем су исписани назив и седиште
Удружења.
Удружење има свој амблем, знак, заставу, боју и друге симболе.
Симболе Удружења и њихову употребу ближе регулише Скупштина Удружења
посебним актом.
XII ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Члан 41.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности
Удружења, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са
законом.
Одредбе општих аката Удружења којима се утврђује или ствара дискриминација
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лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши
дискриминација – ништава су.
У Удружењеу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.
Удружење је неутралан у питањима политике и религије.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Општи акти Удружења донеће се, односно усагласиће се са одредбама овог Статута
у року од 3 (три) месеца од дана ступања на снагу Статута.
Члан 43.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог доношења..

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
______________________________
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