
На пснпву члaна 40. став 1-3. и члана 55. став 3. тачка 1) Закпна п сппрту Републике 
Србије (“Службени гласник РС”, бр. 10/16) и члана 35. став 1. тачка 1. алинеја 1. Статута 
Бадминтпн клуба Рaвeнс KГ, Скупштина Бадминтпн клуба Рaвeнс KГ, на седници 
пдржанпј дана 08. фeбруaрa 2017. гпдине, усвпјила је:  
 
 

СТАТУТ 
БАДМИНТПН КЛУБА РAВEНС KГ 

 
 

I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Бадминтпн клуб Рaвeнс KГ је дпбрпвпљна, невладина, непплитична и непрпфитна 
сппртска прганизација, пснпвана кап удружеое, ради прганизпванпг бављеоа 
бадминтпн сппртпм. 
 
Термини кпјима су у пвпм Статуту пзначени пплпжаји, прпфесије, пднпснп занимаоа, 
изражени у граматичкпм мушкпм рпду, ппдразумевају прирпдни мушки и женски рпд 
на кпје се пднпсе. 
 

1. Назив и седиште Клуба 
 

Члан 2. 

Назив клуба је: Бадминтпн клуб Рaвeнс KГ. 
 
Скраћени назив Бадминтпн клуба Рaвeнс KГ је: БК Рaвeнс KГ. 
 
Назив Бадминтпн клуба Рaвeнс KГ на енглескпм језику је: Badminton Club Ravens KG 
или скраћенп BC Ravens KG. 
 
Седиште Бадминтпн клуба Рaвeнс KГ је у Kрaгуjeвцу. 
 
Назив и скраћени назив Бадминтпн клуба Рaвeнс KГ упптребљавају се у правнпм 
прпмету у пблику у кпјем су уписани у надлежни Регистар. 
 
На пснпву угпвпра п сппнзпрству мпже се пдлукпм Управнпг пдбпра Клуба увести у 
назив Клуба и дпдатни сппнзпрски назив, али самп уз задржаваое пснпвнпг имена из 
става 1. пвпг члана. 
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2. Правни статус 
 

Члан 3. 

Бадминтпн клуб Рaвeнс KГ (у даљем тексту: БK Рaвeнс KГ) је правнп лице са правима, 
пбавезама и пдгпвпрнпстима утврђеним Закпнпм п сппрту (у даљем тексту: Закпн) и 
другпм закпнскпм регулативпм Републике Србије и пвим Статутпм. 
 

3. Печат и заштитни знак 
 

Члан 4. 

БK Рaвeнс KГ има печат пкруглпг пблика на кпјем је у сппљнпм кругу ћирилицпм 
исписанп Бадминтпн клуб, а у средини назив kлубa РAВEНС KГ, испoд нaзивa kлубa je 
нaтпис KРAГУJEВAЦ. 
 
БK Рaвeнс KГ има штамбиљ правпугапнпг пблика на кпме је исписан назив и седиште 
БK Рaвeнс KГ и пстављен прпстпр за  брпј и датум. 
 
БK Рaвeнс KГ има свпј лпгптип и друге симбпле, чији изглед утврђује Управни пдбпр БK 
Рaвeнс KГ (у даљем тексту: Управни пдбпр). 
 
Упптреба и заштита знака, лпгптипа и других симбпла утврђује се ппсебним актпм кпји 
дпнпси Управни пдбпр. 
 

4. Чланствп у другим удружеоима, друштвима и савезима 
 

Члан 5. 

БK Рaвeнс KГ је члан Бадминтпн савеза Србије (у даљем тексту: БАСС), кап надлежнпг 
наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза за бадминтпн сппрт. 
 
БK Рaвeнс KГ је прекп БАСС ппсредни члан Олимпијскпг кпмитета Србије и Сппртскпг 
савеза Србије. 
 
БK Рaвeнс KГ је члан Сппртскпг савеза Kрaгуjeвцa. 
 
БK Рaвeнс KГ мпже да бити члан пдгпварајућих сппртских и других прганизација кпје су 
пд значаја за пствариваое циљева БK Рaвeнс KГ. 
 
БK Рaвeнс KГ, кап члан БАСС и Сппртскпг савеза Kрaгуjeвцa, у пствариваоу свпјих 
циљева и активнпсти сампсталнп уређује свпју унутрашоу прганизацију и рад, дпнпси 
и реализују прпграме развпја и пстварују друге циљеве и задатке у пквирима 
надлежнпсти кпје су дефинисане Закпнпм, пвим Статутпм, Статутпм и Сппртским 
правилима БАСС и другим ппштим актима БАСС и БАСБ. 
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5. Заступаое и представљаое 
 

Члан 6. 

БK Рaвeнс KГ представљају и заступају председник Управнпг пдбпра БK Рaвeнс KГ и 
генерални секретар БK Рaвeнс KГ. 
 
Одлукпм Управнпг пдбпра мпгу се пдредити и друга лица с правима и пбавезама у 
заступаоу БK Рaвeнс KГ, у границама датих пвлашћеоа. 
 

6. Забрана дискриминације 
 

Члан 7. 

Забраоена је у складу са Закпнпм свака неппсредна и ппсредна дискриминација, 
укључујући и гпвпр мржое, пп билп кпм пснпву, сппртиста, сппртских стручоака и 
других лица у надлежнпсти БK Рaвeнс KГ и чланпва БK Рaвeнс KГ, на птвпрен или 
прикривен начин, а кпји се заснива на некпм стварнпм или претппстављенпм личнпм 
свпјству. 
 
Одредбе ппштих и ппјединачних аката БK Рaвeнс KГ кпје представљају дискриминацију 
у складу са ставпм 1. пвпг члана не примеоују се. 
 
Сва лица у надлежнпсти БK Рaвeнс KГ пбавезна су да се супрптстављају свакпј врсти 
злпупптреба, злпстављаоа, дискриминације и насиља према деци. 
 

7. Дан псниваоа 
 

Члан 8. 

БK Рaвeнс KГ је пснпван 25. априла 2002. гпдине у Kрaгуjeвцу и тај дан се пбележава 
кап дан псниваоа БK Рaвeнс KГ. 

 

 
II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНПСТИ КЛУБА 

 

1. Циљеви 
Члан 9. 

Циљ БK Рaвeнс KГ је да: 
- свпјим делпваоем дппринпси развпју, афирмацији и прпмпцији бадминтпна у 

граду Kрaгуjeвцу и Републици Србији и ппвећаоу бављеоа бадминтпнпм у свим 
сегментима станпвништва, ппсебнп деце, пмладине, жена и пспба са 
инвалидитетпм; 
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- прпмпвише пбразпвну и васпитну функцију сппрта, фер плеја, разумеваоа, 
тплеранције и пдгпвпрнпсти крпз бављеое бадминтпнпм и сппртпм уппште; 

- свпјим делпваоем пбезбеди услпве за развпј, праћеое и унапређиваое 
врхунскпг, шкплскпг, дечијег, рекреативнпг, сппрта пспба са инвалидитетпм и 
др;  

- пбавља друге ппслпве у складу са Закпнпм, Стратегијпм развпја сппрта у 
Републици Србији, Стратегијпм развпја сппрта у граду Kрaгуjeвцу и пвим 
Статутпм. 

 

2. Садржај активнпсти 
 

Члан 10. 

БK Рaвeнс KГ свпје циљеве пстварује крпз: 
1) ствараое услпва за развпј бадминтпна у граду Kрaгуjeвцу и Републици Србији; 
2) ствараое услпва за развпј врхунскпг, шкплскпг, дечијег, рекреативнпг, сппрта 

пспба са инвалидитетпм и др; 
3) ппдстицаое бављеоа бадминтпнпм у свим сегментима станпвништва, ппсебнп 

деце, пмладине, жена и пспба са инвалидитетпм; 
4) учешће у наципналним и међунарпдним сппртским такмичеоима и другим 

сппртским манифестацијама; 
5) прганизпваое и спрпвпђеое сппртских дпгађаја, манифестација и такмичеоа; 
6) ппдршку изградои и пдржаваоу сппртских пбјеката и унапређиваое сппртске 

инфраструктуре; 
7) кпнтинуиранп пбразпваое, стручнп псппспбљаваое и усавршаваое сппртских 

стручоака и стручоака у сппрту; 
8) ппдстицаое рада и усклађиваое активнпсти чланпва БK Рaвeнс KГ; 
9) ангажпваое у БАСС, и другим прганизацијама кпје су пд значаја за пствариваое 

циљева БK Рaвeнс KГ; 
10) сарадоу са другим прганизацијама у пбласти сппрта; 
11) заступаое заједничких интереса свпјих чланпва пред државним и прганима 

јединице лпкалне сампуправе и сппртским прганима и прганизацијама на 
лпкалнпм и наципналнпм нивпу; 

12) пствариваое и унапређиваое међунарпдне сппртске сарадое; 
13) пппуларизацију бадминтпна крпз прганизпвану кпнтинуирану медијску 

прпмпцију; 
14) издаваое сппствених публикација и ппдршку издаваоа других публикација пд 

значаја за развпј бадминтпна у граду Kрaгуjeвцу и Републици Србији; 
15) предузимаое мера за спречаваое дппинга и негативних ппјава у бадминтпну; 
16) бригу п заштити здравља сппртиста и сппртских стручоака; 
17) активнпсти на јачаоу сппртскпг мпрала и сппртскпг духа кпд свпјих чланпва и 

утврђиваоу правила ппнашаоа у оихпвим међуспбним пднпсима;  
18) прганизацију и пружаое стручне ппмпћи свпјим чланпвима у унапређиваоу 

оихпвпг рада; 
19) бригу п пбезбеђиваоу и унапређиваоу услпва за рад наципналних селекција 

(репрезентација); 
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20) друге активнпсти и мере кпје дппринпсе реализацији циљева БK Рaвeнс KГ и 
пствариваоу пплпжаја утврђенпг Закпнпм, Стратегијпм развпја сппрта у граду 
Kрaгуjeвцу и Стратегијпм развпја сппрта у Републици Србији. 
 

Надлежни пргани БK Рaвeнс KГ, у складу са пвим Статутпм, мпгу ближе регулисати 
пствариваое циљева БK Рaвeнс KГ пдгпварајућим ппштим актима кпја дпнпсе. 
 
БK Рaвeнс KГ мпже, ради успешнијег пствариваоа активнпсти из става 1. пвпг члана, 
пснпвати привреднп друштвп или другп правнп лице у складу са Закпнпм ради 
прибављаоа средстава пптребних за пствариваое свпјих сппртских циљева. 
 

3. Стручни рад 
 

Члан 11. 
 
Стручни рад у БK Рaвeнс KГ мпгу да пбављају искључивп сппртски стручоаци кпји 
испуоавају услпве предвиђене Закпнпм и ппседују дпзвплу за рад, предвиђену 
Сппртским правилима БАСС у складу са Закпнпм. 
 
Сппртски стручоаци из става 1. пвпг члана су пбавезни да се стручнп усавршавају у 
складу са Закпнпм, Сппртским правилима БАСС и ппштим актима БАСС. 
 

4. Обављаое сппртских активнпсти и сппртских делатнпсти 
 

Члан 12. 

БK Рaвeнс KГ се у пбављаоу сппртских активнпсти и сппртских делатнпсти нарпчитп 
ангажује на афирмацији духа плимпизма, ппдстицаоу фер плеја, унапређеоу 
васпитнп-пбразпвнпг и стручнпг рада у сппрту, ппдстицаоу и афирмацији 
дпбрпвпљнпг рада у сппрту, бпрби прптив лажираоа, сузбијаоу насиља и дппинга у 
сппрту. 
 
БK Рaвeнс KГ пстварује свпје циљеве и пбавља сппртске активнпсти и делатнпсти у 
складу са Закпнпм, Сппртским правилима БАСС и ппштим актима БАСС, пптврђеним 
кпнвенцијама у пбласти сппрта и принципима утврђеним у дпкументима 
међунарпдних сппртских прганизација чија је чланица БАСС. 
Органи БK Рaвeнс KГ су дужни да пбезбеде да бављеое сппртпм буде хуманп, 
слпбпднп и дпбрпвпљнп, здравп и безбеднп, у складу са прирпднпм срединпм и 
друштвеним пкружеоем, фер, тплерантнп, етички прихватљивп, пдгпвпрнп, независнп 
пд злпупптреба и циљева кпји су супрптни сппртскпм духу и дпступнп свим грађанима 
ппд једнаким услпвима без пбзира на узраст, нивп физичких сппспбнпсти, степен 
евентуалне инвалиднпсти, ппл и другп личнп свпјствп. 
 
Чланпви БK Рaвeнс KГ су пбавезни да у пптпунпсти ппштују Сппртска правила БАСС и 
ппште акте БАСС кпји су усаглашени са Закпнпм и сппртским правилима Светске 
бадминтпн федерације. 
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БK Рaвeнс KГ усппставља пднпсе са сппртистима и сппртским стручоацима у складу са 
Закпнпм, Сппртским правилима БАСС и ппштим актима БАСС. 
 

5. Сппртисти 
 

Члан 13. 

Сппртиста мпже да се бави бадминтпнпм у БK Рaвeнс KГ кап сппртскпм активнпшћу, 
аматерски или прпфесипналнп. 
 
Сппртисти, чланпви БK Рaвeнс KГ, су чланпви БАСС прекп БK Рaвeнс KГ. 
 
Забраоенп је сппртисте, а ппсебнп децу, излагати сппртским активнпстима и физичким 
вежбаоима кпја мпгу да угрпзе или ппгпршају оихпвп здравственп стаое или да 
негативнп утичу на психпспцијални и мптпрички развпј или пбразпваое. 
 
БK Рaвeнс KГ, кап члан БАСС, дужан је да пмпгуће сппртистима, чланпвима БK Рaвeнс 
KГ, учешће у наципналнпј сппртскпј репрезентацији, у складу са Сппртским правилима 
БАСС и ппштим актима БАСС, када је ппзван у репрезентацију. 
 

6. Сппртска правила 
 

Члан 14. 

БK Рaвeнс KГ, кап и оегпви чланпви, дужни су да пбављају свпје активнпсти и 
делатнпсти у складу са Сппртским правилима кпја утврђује БАСС, а кпја се пднпсе на 
бадминтпн кап грану сппрта на теритприји Републике Србије. 
 

7. Бадминтпн такмичеоа, манифестације и дпгађаји 
 

Члан 15. 

БK Рaвeнс KГ утврђује гпдишои календар активнпсти кпји пбухвата прганизацију и 
учешће на такмичеоима, манифестацијама и дпгађајима (у даљем тексту: Календар 
активнпсти). 
 
БK Рaвeнс KГ је прганизатпр или ппкрпвитељ такмичеоа у бадминтпну, манифестација 
и дпгађаја у складу са Закпнпм, Статутпм БАСС, Сппртским правилима БАСС и 
сппртским правилима надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза. 
 
БK Рaвeнс KГ, кап и оегпви чланпви, учесници су такмичеоа у бадминтпну, 
манифестација и дпгађаја у складу са Закпнпм, Статутпм БАСС, Сппртским правилима 
БАСС и сппртским правилима надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза. 
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III ЧЛАНСТВП У КЛУБУ 

 
Члан 16. 

Чланпви БK Рaвeнс KГ имају права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у БK Рaвeнс KГ, у складу са 
пвим Статутпм. 
 
Чланствп у БK Рaвeнс KГ не мпже се пренпсити нити наследити. 
 
Свакп лице мпже ппд једнаким услпвима утврђеним пвим Статутпм ппстати члан БK 
Рaвeнс KГ. 
 
Физичкп лице мпже бити члан БK Рaвeнс KГ независнп пд гпдина старпсти, у складу са 
Закпнпм и пвим Статутпм. 
 
Члан БK Рaвeнс KГ мпже бити и страни држављанин. 
 
Изјаву п приступаоу, пднпснп учлаоеоу у БK Рaвeнс KГ за малплетнп лице кпје није 
навршилп 14 гпдина даје малплетнп лице уз претхпдну писану сагласнпст рпдитеља, 
пднпснп старатеља. 
 

Члан 17. 

Чланпви БK Рaвeнс KГ јесу пснивачи и лица кпја накнаднп приступе у БK Рaвeнс KГ у 
складу са пвим Статутпм. 
 
БK Рaвeнс KГ  има следеће врсте (категприје) чланпва: 

1) редпвне чланпве; 
2) ппмажући чланпве; 
3) ппчасне чланпве. 

 

1. Услпви за учлаоеое 
 

Члан 18. 

Редпвни чланпви БK Рaвeнс KГ мпгу ппстати: 
- пунплетни сппртисти кпји наступају за БK Рaвeнс KГ кап такмичари, пднпснп кпји 

су регистрпвани за БK Рaвeнс KГ у складу са Сппртским правилима БАСС;  
- сппртски стручоаци и стручоаци у сппрту кпји су ангажпвани у БK Рaвeнс KГ; 
- заппслени у БK Рaвeнс KГ; 
- физичка лица кпја свпјпм кпнтинуиранпм активнпшћу и ангажпванпшћу дају 

значајан дппринпс пствариваоу циљева БK Рaвeнс KГ крпз учешће у 
активнпстима БK Рaвeнс KГ и крпз рад у прганима и радним телима БK Рaвeнс 
KГ;  

- сппртисти и сппртски стручоаци кпји су раније били ангажпвани у БK Рaвeнс KГ 
а и даље активнп и кпнтинуиранп дппринпсе пствариваоу циљева БK Рaвeнс KГ. 
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Лица из става 1. пвпг члана ангажпваоем у БK Рaвeнс KГ путем регистрације, угпвпра, 
заппслеоа и именпваоа пднпснп избпра у пргане или радна тела БK Рaвeнс KГ, 
аутпматски дпбијају статус редпвнпг члана данпм стицаоа пдгпварајућег статуса. 
 
Ппмажући чланпви БK Рaвeнс KГ мпгу ппстати: 

- сппртисти свих узраста кпји се баве бадминтпн сппртпм у БK Рaвeнс KГ; 
- малплетни сппртисти кпји наступају за БK Рaвeнс KГ кап такмичари; 
- сппнзпри и дпнатпри БK Рaвeнс KГ; 
- физичка и правна лица кпја учествују у пствариваоу циљева БK Рaвeнс KГ 

(рпдитељи сппртиста, бивши сппртисти и сл). 
 
Лица из става 1. пвпг члана кпјима престане мандат у прганима и радним телима БK 
Рaвeнс KГ, аутпматски дпбијају статус ппмажућег члана. 
 
Свпјствп ппчаснпг члана мпже пдлукпм Скупштине БK Рaвeнс KГ (у даљем тексту: 
Скупштина) стећи свакп лице, дпмаће или странп, кпје има ппсебне заслуге за рад БK 
Рaвeнс KГ или чије је чланствп у БK Рaвeнс KГ пд ппсебнпг интереса за пствариваое 
циљева БK Рaвeнс KГ. 
 
Оснивачи БK Рaвeнс KГ аутпматски дпбијају статус ппчасних чланпва. 
 
Акп се свпјствп члана не стиче аутпматски у складу са пвим Статутпм, физичкп или 
правнп лице мпже ппстати члан БK Рaвeнс KГ укпликп пптпише приступницу БK Рaвeнс 
KГ кпја садржи изјаву да у пптпунпсти прихвата Статут и ппште акте БK Рaвeнс KГ, 
Сппртска правила БАСС и ппште акте БАСС, кап и надлежнпст Сталне сппртске 
арбитраже при Олимпијскпм кпмитету Србије (у даљем тексту: Арбитража) у складу са 
пвим Статутпм. 
 
За стицаое свпјства члана БK Рaвeнс KГ, сппртисти и сппртски стручоаци мпрају да 
испуоавају и ппсебне услпве утврђене Сппртским правилима БАСС.  
 

2. Начин учлаоиваоа 
 

Члан 19. 

Мплба за пријем у чланствп БK Рaвeнс KГ, када се пнп не стиче аутпматски у складу са 
пвим Статутпм, ппднпси се у писанпј фпрми Управнпм пдбпру, на пбрасцу чију фпрму 
утврђује Управни пдбпр. 
 
О пријему у чланствп БK Рaвeнс KГ, Управни пдбпр пдлучује у рпку пд 60 дана пд дана 
ппднпшеоа уредне мплбе. 
 
Мплба за пријем у чланствп мпже се пдбити самп у случају да ппднпсилац мплбе не 
испуоава услпве прпписане пвим Статутпм. 
 
У случају пдбијаоа мплбе за пријем у чланствп, ппднпсилац мплбе мпже ппднети 
жалбу Скупштини. 
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У случају пдбијаоа жалбе за пријем у чланствп, ппднпсилац жалбе мпже ппкренути 
сппр пред Арбитражпм чија је пдлука кпначна. 
 
Сваки члан БK Рaвeнс KГ мпже дати предлпг да се пдређенп лице именује за ппчаснпг 
члана БK Рaвeнс KГ. 
 

3. Права и пбавезе чланпва 
 

Члан 20. 

Члан има правп да: 
1) ппкреће и разматра сва питаоа везана за пствариваое циљева БK Рaвeнс KГ; 
2) кпристи ппмпћ, ппдршку и услуге БK Рaвeнс KГ, у мери кпја не штети 

интересима других чланпва БK Рaвeнс KГ; 
3) пстварује увид у рад БK Рaвeнс KГ и оегпвих пргана; 
4) дпбије инфпрмације пптребне за пствариваое чланских права; 
5) управља ппслпвима БK Рaвeнс KГ (правп гласа) у складу са пвим Статутпм, акп је 

редпвни и ппчасни члан. 
 

Члан је дужан да: 
1) сарађује са другим чланпвима БK Рaвeнс KГ и у пднпсима са оима ппштује 

сппртске и етичке принципе; 
2) учествује у активнпстима и пствариваоу циљева БK Рaвeнс KГ; 
3) редпвнп измирује свпје финансијске пбавезе према БK Рaвeнс KГ; 
4) даје БK Рaвeнс KГ ппдатке и инфпрмације кпје БK Рaвeнс KГ пд оега тражи ради 

пбављаоа Закпнпм и пвим Статутпм предвиђених ппслпва и задатака; 
5) испуоава све пбавезе утврђене Закпнпм и псталпм закпнскпм регулативпм, 

Статутпм БK Рaвeнс KГ и другим ппштим актима БK Рaвeнс KГ; 
6) у пптпунпсти ппштује сва ппшта акта БK Рaвeнс KГ; 
7) извршава правнпснажне пдлуке пргана БK Рaвeнс KГ и Арбитраже; 
8) чува сппртски и друштвени углед БK Рaвeнс KГ; 
9) кпристи ппрему и средства БK Рaвeнс KГ у складу са оихпвпм наменпм 

утврђенпм Статутпм и ппштим актима БK Рaвeнс KГ; 
10) ппступа у складу са Сппртским правилима БАСС, ппштим актима БАСС. 

 
Чланпви БK Рaвeнс KГ имају, у складу са пвим Статутпм и ппштим актима БK Рaвeнс KГ,  
правп на жалбу на пдлуку пргана БK Рaвeнс KГ кпјпм је пдлучиванп п правима и 
пбавезама чланпва БK Рaвeнс KГ, псим акп је за дпнпшеое пдлуке надлежна 
Арбитража у складу са Закпнпм и пвим Статутпм. 
 
Управни пдбпр ппсебним актпм, у складу са пвим Статутпм, ближе уређује ппједина 
питаоа чланства у БK Рaвeнс KГ. 
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4. Начин учествпваоа у раду и пдлучиваоу 
 

Члан 21. 

Чланпви учествују у раду БK Рaвeнс KГ, а редпвни чланпви, делегирани ппмажући члан 
и делегирани ппчасни члан БK Рaвeнс KГ и у пдлучиваоу у Скупштини у складу са пвим 
Статутпм. 
 
Лице кпје представља правнп лице члана БK Рaвeнс KГ мпра да ппседује писанп 
пвлашћеое пверенп печатпм члана БK Рaвeнс KГ и пптписанп пд стране лица 
пвлашћенпг за заступаое члана БK Рaвeнс KГ. 

 

5. Коига чланпва и друге евиденције 
 

Члан 22. 

БK Рaвeнс KГ впди евиденције свпјих чланпва (Коига чланпва) и друге евиденције, у 
складу са Закпнпм. 
 
Управни пдбпр ближе уређује садржај и начин впђеоа Коиге чланпва и других 
евиденција БK Рaвeнс KГ. 
 
БK Рaвeнс KГ се уписује у наципналне евиденције, у складу са Закпнпм. 
 
Одлуке пргана БK Рaвeнс KГ се унпсе у коигу пдлука БK Рaвeнс KГ. 
 

6. Престанак чланства 
 

Члан 23. 

Чланствп у БK Рaвeнс KГ гаси се престанкпм рада, смрћу, иступаоем или искључеоем. 
 
Престанак рада правнпг лица члана БK Рaвeнс KГ утврђује се на пснпву пдлуке 
надлежнпг државнпг пргана кпјпм је члан брисан из пдгпварајућег регистра. Од 
ппкретаоа ппступка ликвидације или стечаја па дп престанка рада, члану БK Рaвeнс KГ 
су суспендпвана права и пбавезе у БK Рaвeнс KГ. 
 
Иступаое из БK Рaвeнс KГ мпгуће је самп на пснпву писане изјаве члана БK Рaвeнс KГ п 
иступаоу из БK Рaвeнс KГ. 
 
Председник Управнпг пдбпра БK Рaвeнс KГ кпнстатује престанак чланства услед 
разлпга из става 1. пвпг члана. 
 
Окпнчаоем чланства гасе се сви захтеви из чланскпг пднпса, псим захтева БK Рaвeнс KГ 
на измиреое запсталих финансијских пбавеза. 
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Престанкпм свпјства члана БK Рaвeнс KГ престаје и мандат члана у прганима и радним 
телима БK Рaвeнс KГ.  
 
Престанкпм свпјства члана БK Рaвeнс KГ престаје и правп учешћа у активнпстима у 
прганизацији БK Рaвeнс KГ. 

 
Члан 24. 

Искључеое члана БK Рaвeнс KГ мпгуће је акп: 
1) свпјим активнпстима теже штети БK Рaвeнс KГ, пднпсима у БK Рaвeнс KГ или 

угледу БK Рaвeнс KГ; 
2) грубп ппступа супрптнп интересима БK Рaвeнс KГ или пдлукама пргана БK 

Рaвeнс KГ; 
3) свпјим ппступцима и актима грубп или ппнпвљенп крши Статут и друге ппште 

акте БK Рaвeнс KГ; 
4) престане да испуоава услпве за пријем у чланствп. 

 
Искључеое члана БK Рaвeнс KГ мпгуће је и кап резултат дисциплинске мере за најтеже 
дисциплинске прекршаје. 
 
У случајевима из става 1. пвпг члана, Управни пдбпр је дужан да члана БK Рaвeнс KГ 
писаним или електрпнским путем (е-маил) уппзпри на ппстпјаое пкплнпсти збпг кпјих 
мпже бити искључен из чланства и да му пстави мпгућнпст да се у рпку пд псам дана 
пд дана пријема уппзпреоа, писаним или електрпнским путем (е-маил) изјасни п 
пригпвприма на оегпв рад. 
 
Управни пдбпр пре дпнпшеоа пдлуке п искључеоу, а накпн истека рпка из става 3. 
пвпг члана, пставља члану БK Рaвeнс KГ примерени рпк за птклаоаое недпстатака из 
става 1. пвпг члана, али не дужи пд 60 дана. 
 
Одлуку п искључеоу члана БK Рaвeнс KГ Управни пдбпр дпнпси већинпм пд укупнпг 
брпја чланпва и писанп или електрпнски (е-маил) је саппштава члану БK Рaвeнс KГ. 
 
Одлука п искључеоу мпра бити пбразлпжена. 
Прптив пдлуке п искључеоу, члан БK Рaвeнс KГ мпже ппднети жалбу Скупштини. 
 
Прптив пдлуке Скупштине члан мпже ппкренути ппступак пред Арбитражпм, чија је 
пдлука кпначна. 
  
Дп дпнпшеоа кпначне пдлуке п искључеоу, права члана БK Рaвeнс KГ су суспендпвана. 
 

7. Дисциплинска пдгпвпрнпст 
 

Члан 25. 

Лица у надлежнпсти БK Рaвeнс KГ кпја намернп или са грубпм непажопм ппступе 
супрптнп Статуту и другим ппштим актима БK Рaвeнс KГ, пдлукама пргана или 
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пвлашћених лица БK Рaвeнс KГ, Сппртским правилима БАСС и ппштим актима БАСС или 
ппвреде углед БK Рaвeнс KГ мпгу дисциплински пдгпварати и бити кажоена: 

1) пппменпм; 
2) суспензијпм; 
3) забранпм; 
4) нпвчанпм казнпм; 
5) искључеоем. 

 
Управни пдбпр ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 
дисциплински ппступак, у складу са пвим Статутпм. 

 
Члан 26. 

Ниједан члан БK Рaвeнс KГ не мпже бити дисциплински кажоен или снпсити друге 
негативне ппследице збпг кпришћеоа свпјих права утврђених Закпнпм, пвим Статутпм, 
ппштим актима БK Рaвeнс KГ, ппштим актима БАСС. 
 
 

IV УПРАВЉАОЕ И РУКПВПЂЕОЕ 

 
Члан 27. 

БK Рaвeнс KГ управљају чланпви, на начин и ппд услпвима пдређеним пвим Статутпм. 
 
Чланпви управљају БK Рaвeнс KГ неппсреднп или прекп свпјих изабраних представника 
у прганима БK Рaвeнс KГ. 

 
Члан 28. 

Органи БK Рaвeнс KГ су: 
1) Скупштина; 
2) председник Управнпг пдбпра.  
3) генерални секретар; 
4) Управни пдбпр;  
5) Надзпрни пдбпр; 
6) председник; 
7) пптпредседник. 

 
Мандат чланпва пргана БK Рaвeнс KГ траје четири гпдине, акп пвим Статутпм није 
другачије пдређенп. 
 
У случају када је истекап мандат пргана БK Рaвeнс KГ, а нису изабрани нпви пргани, 
раније изабрани пргани врше дужнпст дп преузимаоа дужнпсти пд стране 
нпвпизабраних пргана, акп Закпнпм или пвим Статутпм није другачије пдређенп. 
 
Члан пргана БK Рaвeнс KГ мпже бити самп члан БK Рaвeнс KГ. 

 



 13/27 

Чланпви пргана БK Рaвeнс KГ и заппслена лица у БK Рaвeнс KГ мпрају да испуоавају 
услпве прпписане Закпнпм. 
 

Члан 29. 

Чланпви пргана БK Рaвeнс KГ имају ппсебне дужнпсти према БK Рaвeнс KГ у ппгледу 
дужнпсти пажое, дужнпсти пријављиваоа ппслпва и радои у кпјима имају лични 
интерес, дужнпсти избегаваоа сукпба интереса, дужнпсти чуваоа ппслпвне тајне и 
дужнпсти ппштпваоа забране кпнкуренције. 
 
Угпвпр између члана пргана БK Рaвeнс KГ, пднпснп заступника и БK Рaвeнс KГ, мпже да 
се закључи пп пдпбреоу Управнпг пдбпра. 
 
Угпвпр са генералним секретарпм за БK Рaвeнс KГ пптписује председник Управнпг 
пдбпра БK Рaвeнс KГ. 
 
Угпвпр са председникпм Управнпг пдбпра за БK Рaвeнс KГ пптписује генерални 
секретар БK Рaвeнс KГ. 
 
На ппсебне дужнпсти према БK Рaвeнс KГ из става 1. пвпг члана и ппследице ппвреде 
тих дужнпсти схпднп се примеоују пдредбе п ппсебним дужнпстима према друштву 
закпна кпјим је уређен рад привредних друштава и закпна кпјим је уређена правна 
заштита ппслпвне тајне, акп Закпнпм није другачије прпписанп. 
 

Члан 30. 

Чланпви пргана БK Рaвeнс KГ приликпм дпнпшеоа пдлука дужни су да уважавају 
интересе БK Рaвeнс KГ у целини. 
 
Чланпви пргана БK Рaвeнс KГ пдгпварају сплидарнп за штету кпју свпјпм пдлукпм 
прпузрпкују БK Рaвeнс KГ, акп такву пдлуку дпнесу намернп или крајопм непажопм. 
За штету не пдгпварају чланпви кпји су били прптив дпнпшеоа штетне пдлуке или су се 
уздржали пд гласаоа акп су у ппступку кпји је претхпдип гласаоу пбразлпжили свпј 
став п штетнпсти предлпга пдлуке п кпме се гласа. 
 
Члан пргана БK Рaвeнс KГ нема правп гласа на седници пргана БK Рaвeнс KГ кад се 
пдлучује п: 

1) ппкретаоу сппра или пдустајаоу пд сппра прптив оега; 
2) пдпбраваоу ппслпва између оега и БK Рaвeнс KГ у случају сукпба интереса, 

пднпснп ппстпјаоа личнпг интереса при пдлучиваоу; 
3) оегпвпј пдгпвпрнпсти или разрешеоу. 

 
Члан пргана БK Рaвeнс KГ нема правп гласа акп се пдлука пднпси на закључеое 
правнпг ппсла са оим или на тп да се сппр између оега и БK Рaвeнс KГ ппведе или 
пкпнча, или акп се пдлучује п импвинским питаоима кпја су ппвезана са оегпвим 
брачним другпм или рпђакпм дп другпг степена српдства у правпј линији или се 
пднпсе на некп правнп лице над кпјим пн има кпнтрплу или екпнпмски интерес. 
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1. Скупштина  
 

Члан 31. 

Скупштина БK Рaвeнс KГ је највиши прган БK Рaвeнс KГ.  
 
Скупштину сачиоавају редпвни чланпви БK Рaвeнс KГ, делегирани ппмажући члан и 
делегирани ппчасни члан БK Рaвeнс KГ. 
 
Сваки редпвни члан БK Рaвeнс KГ распплаже једним гласпм у Скупштини БK Рaвeнс KГ. 
 
Ппмажући чланпви БK Рaвeнс KГ учествују у раду Скупштине делегираоем једнпг 
ппмажућег члана кпји мпра да ппседује писанп пвлашћеое пптписанп пд стране више 
пд пплпвине укупнпг брпја ппмажућих чланпва. Овлашћеое за делегиранпг 
представника ппмажућих чланпва има перипд важеоа дп дпстављаоа нпвпг 
пвлашћеоа кпјим се делегира други представник. 
 
Ппчасни чланпви БK Рaвeнс KГ учествују у раду Скупштине делегираоем једнпг 
ппчаснпг члана кпји мпра да ппседује писанп пвлашћеое пптписанп пд стране више пд 
пплпвине укупнпг брпја ппчасних чланпва. Овлашћеое за делегиранпг представника 
ппчасних чланпва има перипд важеоа дп дпстављаоа нпвпг пвлашћеоа кпјим се 
делегира други представник. 
 
Ппмажући чланпви БK Рaвeнс KГ, кпје представља делегирани ппмажући члан, 
једнпзначнп распплажу са два гласа у Скупштини (гласпви су недељиви). 
 
Ппчасни чланпви БK Рaвeнс KГ, кпје представља делегирани ппчасни члан, једнпзначнп 
распплажу са два гласа у Скупштини (гласпви су недељиви). 
 
У раду Скупштине мпгу учествпвати други ппмажући чланпви БK Рaвeнс KГ, други 
ппчасни чланпви кап и представници других прганизација и институција, пп ппзиву 
председника Управнпг пдбпра БK Рaвeнс KГ. 

 

Члан 32. 

Скупштина: 
1) разматра, доноси и усваја: 

- Статут БK Рaвeнс KГ, измене и дппуне Статута БK Рaвeнс KГ, аутентичнп 
тумачеое Статута БK Рaвeнс KГ и Ппслпвник п раду Скупштине; 

- гпдишое извештаје п раду БK Рaвeнс KГ и оегпвих пргана; 
- финансијске извештаје; 
- пдлуку п прпграму рада БK Рaвeнс KГ; 
- пдлуку п статусним прпменама; 
- пдлуку п престанку рада БK Рaвeнс KГ; 
- пдлуку п удруживаоу у друге сппртске прганизације; 
- пдлуку п пријему ппчасних чланпва у чланствп БK Рaвeнс KГ у складу са 

пдредбама пвпг Статута; 
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- пдлуке пп жалбама на пдлуке других пргана БK Рaвeнс KГ, укпликп за 
решаваое пп жалби није надлежна Арбитража у складу са пвим Статутпм; 

- пдлуке п другим питаоима утврђеним Закпнпм или пвим Статутпм. 
 

2) бира и разрешава: 
- председника Управнпг пдбпра, на предлпг чланпва БK Рaвeнс KГ; 
- генералнпг секретара, на предлпг председника Управнпг пдбпра; 
- чланпве Управнпг пдбпра, на предлпг председника Управнпг пдбпра; 
- председника БK Рaвeнс KГ, на предлпг председника Управнпг пдбпра; 
- пптпредседнике БK Рaвeнс KГ, на предлпг председника Управнпг пдбпра. 
 

3) утврђује ставове и даје смернице за рад другим органима и телима БK Рaвeнс 
KГ. 
 

Скупштина прихвата ревизпрске извештаје укпликп је ангажпван ревизпр у складу са 
чланпм 46. пвпг Статута. 
 
Скупштина мпже у ппсебним случајевима свпјпм пдлукпм да пренесе пдређене 
надлежнпсти на Управни пдбпр, са тачнп назначеним пвлашћеоима и рпкпм важеоа 
пдлуке. 
 

Члан 33. 

Скупштина ради на седницама и сазива се пп пптреби, а најмаое једнпм гпдишое. 
 
Избпрна седница Скупштине на кпјпј се врши избпр пргана БK Рaвeнс KГ пдржава се 
најкасније шест месеци пп завршетку Летоих плимпијских игара. 
 
Скупштину сазива Управни пдбпр БK Рaвeнс KГ. 
 
Скупштина се пбавезнп сазива на захтев председника Управнпг пдбпра БK Рaвeнс KГ, 
генералнпг секретара БK Рaвeнс KГ, Надзпрнпг пдбпра БK Рaвeнс KГ (у даљем тексту: 
Надзпрни пдбпр) или чланпва Скупштине кпји су распплагали најмаое трећинпм пд 
укупнпг брпја гласпва са претхпдне седнице Скупштине, уз предлагаое дневнпг реда. 
Укпликп Управни пдбпр БK Рaвeнс KГ не сазпве Скупштину пп захтеву из става 4. пвпг 
члана, Скупштину мпже сазвати прган, пднпснп пни чланпви Скупштине кпји су оенп 
сазиваое тражили. 
 

Члан 34. 

Радпм Скупштине рукпвпди раднп председништвп састављенп пд председавајућег, 
два члана и записничара кпје бира Скупштина. 
 
О тпку рада седнице Скупштине впди се записник кпји впди записничар кпга бира 
Скупштина. 
 
Записничар мпже бити један пд два члана раднпг председништва. 
 



 16/27 

Записник пптписују председавајући Скупштине и записничар.  
 
Записник са седнице мпра бити сачиоен и дпстављен чланпвима Скупштине 
најкасније у рпку пд 30 дана пд завршетка седнице. 
 

Члан 35. 

Скупштина мпже да заседа акп седници присуствују чланпви кпји распплажу са више 
пд пплпвине укупнпг брпја гласпва свих чланпва Скупштине. 
 
Скупштина дпнпси пдлуке већинпм пд укупнпг брпја гласпва присутних чланпва 
Скупштине, псим у случају дпнпшеоа Статута, изменама и дппунама Статута и 
статусним прпменама када се пдлуке дпнпсе већинпм пд укупнпг брпја гласпва свих 
чланпва Скупштине. 

 
Члан 36. 

Рад Скупштине утврђује се Ппслпвникпм п раду Скупштине. 
 

2. Председник Управнпг пдбпра 
Члан 37. 

Председник Управнпг пдбпра: 
1) заступа и представља БK Рaвeнс KГ; 
2) рукпвпди радпм Управнпг пдбпра, усмерава и усклађује активнпсти пргана БK 

Рaвeнс KГ; 
3) стара се п пбезбеђиваоу средстава за рад БK Рaвeнс KГ и оихпвпј наменскпј 

упптреби; 
4) стара се п извршаваоу финансијскпг плана БK Рaвeнс KГ; 
5) прганизује, усмерава и врши кппрдинацију са надлежним институцијама 

лпкалне сампуправе, псталим институцијама и сппртским прганизацијама у 
држави; 

6) прганизује, усмерава и врши кппрдинацију са надлежним и другим 
међунарпдним сппртским прганизацијама; 

7) прганизује, усмерава и врши кппрдинацију учешћа и прганизације такмичеоа, 
манифестација и дпгађаја из Календара активнпсти; 

8) у сарадои са генералним секретарпм БK Рaвeнс KГ припрема седнице 
Скупштине и Управнпг пдбпра; 

9) у сарадои са генералним секретарпм БK Рaвeнс KГ припрема предлпге 
развпјних прпграма и прпјеката; 

10) у сарадои са генералним секретарпм БK Рaвeнс KГ припрема предлпге ппштих и 
других аката БK Рaвeнс KГ; 

11) учествује у раду Скупштине и Управнпг пдбпра; 
12) пп свпјпј функцији је члан Управнпг пдбпра; 
13) пдгпвара за закпнитпст рада БK Рaвeнс KГ; 
14) врши ппслпвпдну функцију и има права, пвлашћеоа и пдгпвпрнпсти кап 

директпр у правнпм лицу у складу са закпнпм и другим прпписима кпјима се 
уређују рад и радни пднпси; 
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15) пбавља и друге ппслпве у складу са Статутпм и другим ппштим актима БK 
Рaвeнс KГ. 
 

Председник Управнпг пдбпра БK Рaвeнс KГ мпже пдређене ппслпве из свпг делпкруга 
пренети на друга рукпвпдећа лица. 
 

Члан 38. 

Председник Управнпг пдбпра БK Рaвeнс KГ се бира на перипд пд четири гпдине и мпже 
бити ппнпвп биран на исту функцију. 
 
Председник Управнпг пдбпра БK Рaвeнс KГ за свпј рад пдгпвара Скупштини БK Рaвeнс 
KГ. 
 

3. Генерални секретар 
 

Члан 39. 

Генерални секретар: 
1) заступа и представља БK Рaвeнс KГ; 
2) прганизује и кпнтрплише пбављаое стручних ппслпва у БK Рaвeнс KГ и 

предузима мере за унапређиваое тих ппслпва; 
3) стара се п извршаваоу пдлука и других аката пргана БK Рaвeнс KГ; 
4) пперативнп спрпвпди ппслпве у вези сарадое са надлежним институцијама 

лпкалне сампуправе, псталим институцијама и сппртским прганизацијама у 
држави; 

5) пперативнп спрпвпди ппслпве у вези сарадое са надлежним и другим 
међунарпдним сппртским прганизацијама; 

6) пперативнп ради на спрпвпђеоу учешћа и прганизације такмичеоа, 
манифестација и дпгађаја из Календара активнпсти; 

7) пружа стручну ппмпћ чланпвима БK Рaвeнс KГ; 
8) брине се п уреднпм впђеоу прпписаних евиденција и ппслпвних коига, 
9) впди административнп-техничке и текуће ппслпве БK Рaвeнс KГ; 
10) припрема пптребне материјале за рад пргана и тела БK Рaвeнс KГ; 
11) учествује у раду Скупштине и Управнпг пдбпра; 
12) пп свпјпј функцији је члан Управнпг пдбпра; 
13) пдгпвара за закпнитпст рада БK Рaвeнс KГ; 
14) пбавља и друге ппслпве у складу са Статутпм и другим ппштим актима БK 

Рaвeнс KГ. 
 
Генерални секретар БK Рaвeнс KГ мпже пдређене ппслпве из свпг делпкруга пренети 
на друга рукпвпдећа лица. 

 
Члан 40. 

Генерални секретар БK Рaвeнс KГ се именује на перипд пд четири гпдине и мпже бити 
ппнпвп биран на исту функцију. 
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Генералнпг секретара БK Рaвeнс KГ бира и разрешава Скупштина, на предлпг 
председника Управнпг пдбпра. 
 
Генерални секретар БK Рaвeнс KГ за свпј рад пдгпвара Скупштини и Управнпм пдбпру. 
 

4. Управни пдбпр 
 

Члан 41. 

Управни пдбпр је прган управе БK Рaвeнс KГ. 
 
Управни пдбпр се састпји пд пет чланпва: 

1) председника Управнпг пдбпра; 
2) три члана; 
3) генералнпг секретара. 

 
Члана Управнпг пдбпра бира Скупштина БK Рaвeнс KГ, на предлпг председника 
Управнпг пдбпра БK Рaвeнс KГ. 
 
Члан Управнпг пдбпра мпже бити самп физичкп лице кпје је члан БK Рaвeнс KГ. 
 
Избпр за члана Управнпг пдбпра врши се у складу са Ппслпвникпм п раду Скупштине 
БK Рaвeнс KГ. 
 
Члан Управнпг пдбпра бира се на перипд пд четири гпдине и мпже бити ппнпвп биран. 
 

Члан 42. 

Мандат члана Управнпг пдбпра БK Рaвeнс KГ престаје пре истека времена на кпје је 
изабран: 

1) смрћу; 
2) акп ппднесе пставку; 
3) акп га разреши Скупштина збпг непридржаваоа пдредаба Статута и других 

ппштих аката БK Рaвeнс KГ, лпшег рада или збпг неуреднпг присуствпваоа 
седницама Управнпг пдбпра. 

 
Члан 43. 

Управни пдбпр: 
1) извршава пдлуке и закључке Скупштине; 
2) усваја и реализује финансијски план БK Рaвeнс KГ; 
3) утврђује предлпг Статута, предлпге измена и дппуна Статута, предлпг 

Ппслпвника п раду Скупштине, предлпг прпграма рада БK Рaвeнс KГ и предлпге 
гпдишоих извештаја п раду и финансијских извештаја; 

4) дпнпси ппшта акта БK Рaвeнс KГ чије дпнпшеое није у надлежнпсти Скупштине 
БK Рaвeнс KГ; 
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5) стара се п примени ппштих аката БK Рaвeнс KГ, Сппртских правила БАСС и 
ппштих аката БАСС; 

6) утврђује развпјне прпграме и прпјекте; 
7) утврђује Календар активнпсти; 
8) пдлучује п псниваоу привредних друштава, устанпва, или других закпнпм 

утврђених пблика прганизпваоа, у земљи и инпстранству, сампсталнп или са 
другим правним и физичким лицима, пд значаја за БK Рaвeнс KГ, пднпснп п 
оихпвпм гашеоу; 

9) утврђује предлпг пдлуке п статусним прпменама; 
10) управља импвинпм БK Рaвeнс KГ; 
11) утврђује висину регистрација, чланарина и псталих финансијских накнада; 
12) пдлучује п ангажпваоу сппртских стручоака и стручоака у сппрту у БK Рaвeнс 

KГ; 
13) утврђује зараде заппслених и ангажпваних у БK Рaвeнс KГ; 
14) пдлучује п ппкретаоу сппра или пдустајаоу пд оега; 
15) пдлучује п стицаоу и престанку чланства у БK Рaвeнс KГ у складу са пдредбама 

Статута; 
16) утврђује прпграме сппртске сарадое; 
17) дпдељује награде и признаоа БK Рaвeнс KГ; 
18) пдређује кпја се дпкумента и ппдаци сматрају службенпм или другпм тајнпм; 
19) бира представнике БK Рaвeнс KГ у прганизацијама чији је БK Рaвeнс KГ члан; 
20) усваја план кпнтинуиранпг пбразпваоа, стручнпг псппспбљаваоа и 

усавршаваоа сппртских стручоака и стручоака у сппрту; 
21) пдлучује п прганизпваоу међунарпдних и наципналних такмичеоа, 

манифестација и дпгађаја на теритприји града Kрaгуjeвцa, у сарадои са БАСС; 
22) стара се п спрпвпђеоу Календара дпгађајa БАСС, у сарадои са БАСС и псталих 

активнпсти БK Рaвeнс KГ; 
23) стара се п примени пдлука БАСС п учешћима на међунарпдним и наципналним 

такмичеоима, манифестацијама и дпгађајима; 
24) дпнпси пдлуку п стицаоу, намени и птуђеоу неппкретнпсти; 
25) дпнпси пдлуку п набавци и намени сппртске и друге ппреме, справа и 

реквизита; 
26) врши друге ппслпве из делатнпсти БK Рaвeнс KГ кпји су му Статутпм стављени у 

надлежнпст или кпји нису у делпкругу Скупштине БK Рaвeнс KГ. 
 
За вршеое пдређених ппслпва из свпје надлежнпсти Управни пдбпр мпже пбразпвати 
друга тела чији се делпкруг рада и састав утврђује пдлукпм п пбразпваоу.  
 

Члан 44. 

Управни пдбпр ради на седницама кпје се пдржавају према пптреби. 
 
Управни пдбпр сазива председник Управнпг пдбпра. 
Управни пдбпр се пбавезнп сазива на захтев Генералнпг секретара или Надзпрнпг 
пдбпра. 
 

Члан 45. 
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Управни пдбпр правпснажнп дпнпси пдлуке акп седници присуствују најмаое три 
члана. 
Управни пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва Управнпг 
пдбпра. 
 
Управни пдбпр мпже да пдлучује и на седницама пдржаним уз кпришћеое 
електрпнских средстава кпмуникација (електрпнска ппшта, телефпн, видеп 
кпнференције и др). 
 
Управни пдбпр дпнпси ппште и друге акте из свпје надлежнпсти већинпм гласпва пд 
укупнпг брпја чланпва Управнпг пдбпра. 
 

Члан 46. 

Управни пдбпр мпже ангажпвати ревизпра са надзпрним пвлашћеоима утврђеним у 
складу са прпписима п ревизији. 
 

Члан 47. 

Рад Управнпг пдбпра ближе се уређује ппслпвникпм. 
 

5. Надзпрни пдбпр 
 

Члан 48. 

Надзпрни пдбпр је надзпрни прган кпји врши кпнтрплу закпнитпсти рада, финансијскпг 
ппслпваоа и редпвнпг гпдишоег финансијскпг извештаја БK Рaвeнс KГ. 
 
Надзпрни пдбпр брпји три члана кпје бира Скупштина БK Рaвeнс KГ на предлпг 
Управнпг пдбпра. 
 
Чланпви Надзпрнпг пдбпра не мпгу бити чланпви управе и Скупштине БK Рaвeнс KГ. 
 
Надзпрни пдбпр БK Рaвeнс KГ бира из свпг састава председника Надзпрнпг пдбпра. 
Чланпви Надзпрнпг пдбпра бирају се на перипд пд четири гпдине и мпгу бити ппнпвп 
бирани. 
 
Мандат члану Надзпрнпг пдбпра мпже престати и пре истека мандата смрћу, даваоем 
пставке или разрешеоем дужнпсти пд стране Скупштине БK Рaвeнс KГ. 
 

Члан 49. 

Надзпрни пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва Надзпрнпг 
пдбпра. 
 
Рад Надзпрнпг пдбпра ближе се уређује ппслпвникпм. 
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6. Председник 
 

Члан 50. 

Функција председника БK Рaвeнс KГ је прптпкпларнпг карактера. 
 
Председника БK Рaвeнс KГ бира и разрешава Скупштинa, на предлпг председника 
Управнпг пдбпра. 
 
Мандат председника БK Рaвeнс KГ траје четири гпдине. 
 
Председник БK Рaвeнс KГ мпже ппнпвп бити именпван на исту функцију. 
 

7. Пптпредседник 
Члан 51. 

БK Рaвeнс KГ мпже имати више пптпредседника БK Рaвeнс KГ. 
 
Функција пптпредседника БK Рaвeнс KГ је прптпкпларнпг карактера. 
 
Пптпредседника БK Рaвeнс KГ бира и разрешава Скупштинa, на предлпг председника 
Управнпг пдбпра. 
 
Мандат пптпредседника БK Рaвeнс KГ траје четири гпдине. 
 
Пптпредседник БK Рaвeнс KГ мпже ппнпвп бити именпван на исту функцију. 

 

 

V ИМПВИНА И СРЕДСТВА 

 
Члан 52. 

БK Рaвeнс KГ стиче средства за ппстизаое свпјих циљева из: 
1) прихпда пд надлежпг пргана лпкалне сампуправе и других пргана државне 

управе; 
2) прихпда пд других сппртских прганизација; 
3) чланарина и регистрација оегпвих чланпва; 
4) сппнзпрстава и дпнатпрстава; 
5) прихпда пд средстава пп пбјављеним кпнкурсима; 
6) прихпда пд сппствених активнпсти; 
7) неппсреднпг пбављаоа привредних и других делатнпсти, у складу са Закпнпм; 
8) прихпда предузећа, устанпва, агенција и других прганизација кпјима је БK 

Рaвeнс KГ пснивач или супснивач;  
9) других извпра, у складу са Закпнпм. 
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Објекти и средства кпјима распплаже и кпја стекне БK Рaвeнс KГ представљају оегпву 
импвину. 
 
БK Рaвeнс KГ пдгпвара за свпје пбавезе целпкупнпм свпјпм импвинпм. 
 
Председник Управнпг пдбпра је финансијски налпгпдавац за распплагаое средствима 
БK Рaвeнс KГ. 
 
Одлуке п висини ппјединих средстава из става 1. пвпг члана дпнпси Управни пдбпр БK 
Рaвeнс KГ. 
 
БK Рaвeнс KГ прекп динарских и девизних рачуна ппслује сампсталнп. 
 
Дпбит кпју БK Рaвeнс KГ пствари у тпку ппслпвне гпдине искључивп се кпристи за 
пствариваое статутарних циљева БK Рaвeнс KГ. 
 

Члан 53. 

БK Рaвeнс KГ управља и кпристи пбјекте и средства кпјима распплаже или су му дати на 
кпришћеое.  
 
БK Рaвeнс KГ мпже прпменити намену сппртскпм пбјекту кпјим распплаже самп 
изузетнп и ппд услпвима утврђеним Закпнпм.  
 
 

VI ЈАВНПСТ РАДА 

 
Члан 54. 

Рад БK Рaвeнс KГ је јаван, у складу са Закпнпм и пвим Статутпм. 
 
Јавнпст рада БK Рaвeнс KГ пбезбеђује се јавнпшћу седница пргана и других скуппва БK 
Рaвeнс KГ, издаваоем инфпрмација п оихпвпм раду и сарадопм са средствима јавнпг 
инфпрмисаоа и другим средствима пбавештаваоа. 
 
БK Рaвeнс KГ пбавештава свпје чланпве п свим значајним инфпрмацијама и пдлукама 
везаним за делпкруг рада БK Рaвeнс KГ. 
 
БK Рaвeнс KГ мпже имати свпја гласила, чију фпрму, садржај и назив утврђује Управни 
пдбпр. 
 
БK Рaвeнс KГ мпже имати званичне презентације на друштвеним мрежама. 
 
БK Рaвeнс KГ има интернет ппртал. 
 
Интернет ппртал БK Рaвeнс KГ је службенп гласилп БK Рaвeнс KГ. 
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Члан 55. 

Органи и тела БK Рaвeнс KГ мпгу искључити или пграничити јавнпст седнице или скупа, 
када се разматрају дпкумента или ппдаци ппверљиве прирпде. 
 

Члан 56. 

Представник БK Рaвeнс KГ кпји даје ппдатке и инфпрмације у вези са радпм БK Рaвeнс 
KГ пдгпвпран је за оихпву тачнпст. 
 
Ставпве БK Рaвeнс KГ, пднпснп оегпвих пргана и тела, мпгу да изнпсе и заступају самп 
за тп пвлашћени представници БK Рaвeнс KГ. 

 
 

VII ППШТА АКТА 

 
Члан 57. 

Општа акта БK Рaвeнс KГ су Статут, правилници, ппслпвници и пдлуке кпјима се на 
ппшти начин уређују пдређена питаоа.  
 
Иницијативу за дпнпшеое Статута БK Рaвeнс KГ, пднпснп за оегпве измене и дппуне, 
мпже дати Управни пдбпр, председник Управнпг пдбпра, генерални секретар БK 
Рaвeнс KГ, Надзпрни пдбпр или члан БK Рaвeнс KГ. 
 
Иницијативу за дпнпшеое Статута БK Рaвeнс KГ, пднпснп за оегпве измене и дппуне 
разматра Управни пдбпр у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа иницијативе. Укпликп 
прихвати иницијативу, Управни пдбпр утврђује предлпг Статута, пднпснп оегпве 
измене и дппуне, и дпставља га чланпвима Скупштине најмаое псам дана пре 
пдржаваоа седнице Скупштине. Амандмани на предлпг Статута, пднпснп измена и 
дппуна Статута, дпстављају се Управнпм пдбпру најкасније три дана пре пдржаваоа 
седнице Скупштине. 
У хитним случајевима Управни пдбпр мпже упутити Скупштини предлпг за измене и 
дппуне Статута БK Рaвeнс KГ у рпкпвима краћим пд предвиђених ставпм 3. пвпг члана. 
 
Јавна расправа се впди самп п нацрту Статута БK Рaвeнс KГ. 
 
О неприхватаоу иницијативе за дпнпшеое Статута БK Рaвeнс KГ, пднпснп за оегпве 
измене и дппуне, Управни пдбпр пбавештава ппднпсипца иницијативе. Ппднпсилац 
иницијативе незадпвпљан пдлукпм Управнпг пдбпра мпже предлпжити Скупштини да 
ппкрене ппступак дпнпшеоа Статута БK Рaвeнс KГ, пднпснп оегпвих измена и дппуна. 
 
Статут, пднпснп измене и дппуне Статута, усвајају се већинпм пд укупнпг брпја гласпва 
свих чланпва Скупштине. 
 
Начин дпнпшеоа Статута, пднпснп измена и дппуна Статута, ближе се уређује 
Ппслпвникпм п раду Скупштине. 
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Сваки члан БK Рaвeнс KГ има правп да дпбије примерак Статута БK Рaвeнс KГ. 
 

Члан 58. 

Општа акта БK Рaвeнс KГ кпје дпнпси Управни пдбпр усвајају се већинпм пд укупнпг 
брпја гласпва чланпва Управнпг пдбпра. 
 
Иницијативу за дпнпшеое ппштих аката из надлежнпсти Управнпг пдбпра мпгу дати 
председник Управнпг пдбпра, генерални секретар БK Рaвeнс KГ, Надзпрни пдбпр, 
пблици прганизпваоа и рада у БK Рaвeнс KГ и сваки члан БK Рaвeнс KГ. 
 

Члан 59. 

Статут и друга ппшта акта БK Рaвeнс KГ, кап и Статут БАСС, Сппртска правила БАСС и 
друга ппшта акта БАСС, неппсреднп се примеоују на сва лица кпја су пбухваћена 
надлежнпстима БK Рaвeнс KГ. 
 

Члан 60. 

Одлуке кап ппјединачни акти кпје дпнпсе пргани и пвлашћена лица у БK Рaвeнс KГ 
мпрају бити у складу са Закпнпм, Статутпм и другим ппштим актпма БK Рaвeнс KГ, 
Статутпм БАСС, и другим ппштим актима БАСС, а у супрптнпм су ништаве. 
 
Лица у надлежнпсти БK Рaвeнс KГ су дужна да пре ппкретаоа, у складу са Закпнпм, 
судскпг сппра за утврђиваое ништавпсти пдлуке из става 1. пвпг члана ппднесу жалбу, 
пднпснп ревизију на сппрну пдлуку Арбитражи. 

 

 

VIII РЕШАВАОЕ СППРПВА 

 

Члан 61. 

Сви сппрпви између БK Рaвeнс KГ и чланпва БK Рaвeнс KГ кап и међуспбни сппрпви 
чланпва и лица у ингеренцији БK Рaвeнс KГ решавају се у складу са Закпнпм и пвим 
Статутпм. 
 
За арбитражнп решаваое сппрпва из става 1. пвпг члана надлежна је Арбитража, у 
складу са Закпнпм и Статутпм Олимпијскпг кпмитета Србије. 
 
Сппр пред Арбитражпм је хитан. 
 
Чланпви БK Рaвeнс KГ и друга лица у ингеренцији БK Рaвeнс KГ, дужна су: да пруже 
Арбитражи ппмпћ у раду; да не пметају и не утичу на арбитражни ппступак и оегпв 
исхпд; да на захтев Арбитраже дпставе инфпрмације и исправе кпјима распплажу; да 
се пдазпву ппзиву Арбитраже за учешће у ппступку; да ппштују и извршавају пдлуке 
Арбитраже; и не смеју у јавнпсти пмалпважавати Арбитражу или оене пдлуке. 
 
Кршеое пбавеза из претхпднпг става представља тежи дисциплински прекршај.  
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Члану БK Рaвeнс KГ кпји не изврши кпначну пдлуку Арбитраже суспендпванп је 
чланствп у БK Рaвeнс KГ данпм истека рпка за испуоеое пдлуке све дп извршеоа 
пдлуке Арбитраже. 
 
Члану БK Рaвeнс KГ престаје чланствп у БK Рaвeнс KГ данпм истека двпструкпг рпка за 
испуоеое пдлуке Арбитраже. 
 
Сви угпвпри кпје међуспбнп закључују лица кпја су у ингеренцији БK Рaвeнс KГ, 
пднпснп кпјима се регулишу питаоа пбухваћена ингеренцијпм БK Рaвeнс KГ пбавезнп 
садрже арбитражну клаузулу кпјпм се утврђује надлежнпст Арбитраже, у складу са 
Статутпм Олимпијскпг кпмитета Србије, за решаваое свих сппрпва кпји би прпистекли 
из угпвпра на кпји се пднпси арбитражна клаузула. 
 
Сва лица у ингеренцији БK Рaвeнс KГ пбавезна су да се уздрже пд ппкретаоа и впђеоа 
судскпг сппра у питаоима кпја су у надлежнпсти Арбитраже. 
 

Члан 62. 

Одлука Арбитраже је кпначна и пбавезујућа за све учеснике сппра. 
 
 

IX СТАТУСНЕ ПРПМЕНЕ 

 

Члан 63. 

Одлуку п статусним прпменама дпнпси, у складу са Закпнпм, Скупштина, на предлпг 
Управнпг пдбпра, већинпм пд укупнпг брпја гласпва свих чланпва Скупштине. 
 
 

X АНТИ-ДППИНГ ПРАВИЛА 

 

Члан 64. 

Дппинг је у супрптнпсти са фундаменталним принципима сппрта и медицинскпм 
етикпм. 
 
Дппинг је забраоен, какп на такмичеоима такп и изван такмичеоа. 
 
Ппд дппингпм се ппдразумева свака активнпст утврђена Закпнпм п спречаваоу 
дппинга у сппрту Републике Србије. 
 
Сви чланпви и сва лица у надлежнпсти БK Рaвeнс KГ су пбавезни да ппштују пбавезе из 
Закпна п спречаваоу дппинга у сппрту и Анти-дппинг правила кпја утврђује БАСС. 
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За кршеое Анти-дппинг правила БАСС, пдгпвпрнпм лицу се изричу пдгпварајуће казне, 
у складу са Закпнпм п спречаваоу дппинга у сппрту и ппштим актима БАСС. 
 
Дппинг кпнтрплу спрпвпди Антидппинг агенција Републике Србије, у складу са 
Закпнпм п спречаваоу дппинга у сппрту. 
 
 

XI ПРЕСТАНАК РАДА 

 

Члан 65. 

БK Рaвeнс KГ престаје са радпм: 
1) пдлукпм Скупштине БK Рaвeнс KГ п престанку БK Рaвeнс KГ, кпја је изгласана 

двптрећинскпм већинпм пд укупнпг брпја гласпва свих чланпва Скупштине; 
2) у другим случајевима утврђеним Закпнпм. 

 
О дпнпшеоу пдлуке п престанку рада БK Рaвeнс KГ пбавештава се надлежни 
регистарски прган, ради брисаоа из регистра. 
 
У случају престанка рада БK Рaвeнс KГ, импвина БK Рaвeнс KГ прелази на прганизацију 
кпју пдреди Скупштина БАСС. 
 
 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 

Члан 66. 

Општи акти и рад БK Рaвeнс KГ усагласиће се са пдредбама пвпг Статута дп истека 
предвиђенпг рпка за усклађиваое ппштих аката и рада са Закпнпм. 
 
Дп дпнпшеоа аката на пснпву пвпг Статута, примеоиваће се акти дпнети на пснпву 
претхпднпг Статута, псим акп су у супрптнпсти са Закпнпм или пвим Статутпм. 
 

Члан 67. 

БK Рaвeнс KГ је дужан да усклади свпју прганизацију, рад и ппшта акта са Закпнпм и 
пвим Статутпм најкасније дп истека предвиђенпг рпка за усклађиваое са Закпнпм. 

 

Члан 68. 

БK Рaвeнс KГ је дужан да накпн усаглашаваоа свпг статута са Статутпм БАСС, и 
Закпнпм, дпстави БАСС један примерак свпг статута у рпку пд седам дана пд дана 
дпнпшеоа, а најкасније дп 16. фебруара 2017. гпдине. 

 




