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 На основу члана 55. став 3. и 4., и члана 40. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС“ 
бр.10/2016), Скупштина Војвођанског Тениског Савеза, на седници одржаној дана 31.03.2017. 
године, усвојила је нови Статут, како следи у даљем тексту: 

С Т А Т У Т  
ВОЈВОЂАНСКОГ ТЕНИСКОГ САВЕЗА  

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

члан 1. 
 Војвођански Тениски Савез (у даљем тексту: Савез) је грански савез удружених спортских 
организација. 
 Савез је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација спортских 
организација у области тениског спорта (у даљем тексту: Клубови), спортиста судија, спортских 
стручњака (тренера), стручњака у тенису, спортских радника и других правних и физичких лица чија 
је делатност везана за тениски спорт. 
 
 1. Назив и седиште савеза 

члан 2. 
 Назив Савеза је: ВОЈВОЂАНСКИ ТЕНИСКИ САВЕЗ. 
 Скраћени назив Савеза је: В Т С  
 Седиште Савеза је у Новом Саду. 
 Назив Савеза на страном језику је: VOJVODINIAN TENNIS FEDERATION 
 
 2. Подручје активности 

члан 3. 
 Савез је основан 1949. године у Новом Саду. 
 Подручје делатности Савеза је територија АП Војводине. 
 
 3. Правни статус 

члан 4. 
 Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим 
Статутом. Савез је основан и постоји у форми удружења грађана, у складу са одредбама Закона о 
спорту, и закона о удружењима. 
 Савез има правни статус савеза удружења грађана. 
 
 4. Печат, заштитини знак и застава 

члан 5. 
 Савез има печат округлог облика на којем су ћирилицом исписани назив Савеза и у средини 
седиште Савеза. 
 Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза и остављен 
простор за број и датум. 
 Савез има свој знак. 
 Савез има своју заставу, чији изглед утврђује Управни одбор Савеза. 
 
 5. Чланство у другим удружењима и Савезима 
 

члан 6. 
 Савез је члан Спортског савеза Војводине и Тениског савеза Србије. 
 Савез може да се учлани у одговарајуће националне и међународне спортске савезе од значаја за 
остваривање циљева Савеза. 
 

 6. Заступање и представљање 
члан 7. 

 Савез представља и заступа Председник Савеза и Генерални секретар Савеза. 
 Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању 
Савеза, у границама датих овлашћења. 
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II  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА 
 

 1. Циљеви и задаци 
члан 8. 

 Савез обавља циљеве и задатке који су од заједничког интереса за тениски спорт у АП Војводини 
и од користи за његове чланове, а нарочито: 

1) заступа заједничке интересе чланова Савеза пред државним и другим спортским органима и 
организацијама и учествује у припреми прописа од интереса за чланове Савеза и даје 
мишљење на нацрте и предлоге тих прописа; 

2) предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљења тениског спортта и 
праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у области тениског 
спорта; 

3) организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада; 
4) организује иновацију знања кадрова у тенису, посебно руководећих и стручних радника; 
5) ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила 

понашања у њиховим међусобним односима; 
6) подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних и др.) 

за изузетне резултате и за допринос развоју и унапређивању тениског спорта у АП Војводини; 
7) усклађује активности чланова Савеза; 
8) остварује међународну спортску сарадњу, у складу са усвојеном међународном политиком 

Тениског савеза Србије; 
9) организује и обезбеђује функционисање једниственог информационог система за потребе 

тениског спорта, и пружа потребне информације својим члановима преко сопственог 
информационог система и повезивањем са одговарајућим информационим системима у 
земљи и иностранству; 

10) организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова Савеза и других 
заинтересованих правних и физичких лица, ради размене искустава, пословног и спортског 
повезивања и остваривања заједничких пословних и спортских интереса; 

11) пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом, увођења 
нових метода рада и пословања, прибављања пословних информација и слично; 

12) спроводи тениска такмичења на нивоу АП Војводине; 
13) планира и организује међународна такмичења и манифестације у АП Војводини, организује 

учешће тениске репрезентације АП Војводине на међународним такмичењима у 
иностранству, у оквиру усвојене међународне политике Тениског савеза Србије. 

 
члан 9. 

 Савез може ради остваривања циљева и задатака предвиђених овим Статутом, основати 
предузеће, установу, агенцију или други Законом прописани облик организовања, у земљи и 
иностранству, самостално или са другим правним или физичким лицима, Савез може вршити 
издавачку делатност у складу са законом (издавање књига, брошура, часописа) из области тениса. 
 
 2. Стручни рад 

члан 10. 
 Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу да обављају искључиво лица која имају 
одговарајуће спортско знање у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту). 
 Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са 
законом и општим актима Савеза. 
 
 3. Обављање спортских активности и спортских делатности 
 

члан 11. 
 Савез и сви чланови Савеза (непосредни и посредни), у обављању спортских активнсоти и 
спортских делатности, нарочито се ангажују на подстицању фер плеја, унапређења васпитно - 
образовног и стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби 
против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 
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 Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у 
складу са законом, спортским правилима Савеза и својим општим актима, потврђеним 
конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних и 
националних организација чија је чланица Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина. 
 

члан 12. 
 Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и 
добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, 
толерантно, етнички 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. 
 
III  ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 

члан 13. 
 Савез функционише као јединствени систем тениског спорта на целој територији АП Војводине. 
 Регионални, односно општински савези у остваривању својих циљева и задатака самостално, 
уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја тениског спорта, 
на територији регионалног, односно општинског савеза, организују и воде такмичења на 
регионалном, односно општинском нивоу и остварују друге циљеве и задатке Савеза на територији 
регионалног, односно општинског савеза. 
 Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим статутима у складу са Статутом и 
Правилима Војвођанског Тениског Савеза. 
 Чланство у Савезу не може се преносити. 
 

члан 14 
 Клуб може да постане члан Савеза ако: 

1. поседује у свом власништву минимум 1 (један) тениски терен; 
2. поседује Уговор о целодневном закупу 1 тениског терена на 1 (једну) годину дана; 
3. има најмање једног тренера који испуњава прописане услове за бављење стручним радом; 
4. достави молбу за пријем у чланство; 
5. достави Статут клуба усаглашен са Статутом Савеза; 
6. достави изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза; 
7. уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Савеза. 

 Одлуку о пријему у чланство Савеза доноси Управни одбор, најкасније у року од 60 дана од 
подношења уредног захтева за пријем у чланство. Савез је дужан да прими у чланство све субјекте 
из става 1. овог члана, под условом да им је статут у сагласности са статутом Савеза. 
 Управни одбор може донети одлуку о привременом пријему у чланство Савеза клуба који је 
испуњава услове из става 1. овог члана, с тим да ће му оставити рок од 60 дана да испуни прописане 
услове. Клубу који ни у остављеном року не испуни прописане услове престаје чланство у Савезу 
истеком последњег дана остављеног рока. 
 

члан 15. 
 Молба за пријем у чланство Савеза подноси се у писаној форми Управном одбору Савеза. 
 Уз молбу за пријем у чланство прилаже се: одлука о удруживању у Савез; копија свог статута; 
копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа; изјава о прихватању Статута и 
других општих аката Савеза. 
 

члан 16. 
 Клуб је она спортска организација која има спортисте и која је основана ради бављења тениским 
спортским активностима. 
 Клуб се оснива у одговарајућем облику организовања (удружење, предузеће, установа), у складу 
са законом. 
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члан 17. 

 Самостални професионални тенисер може постати члан Савеза уколико поднесе изјаву: 
1) уз молбу достави акт надлежног органа који му је, у складу са законом, утврђено својство 

лица које се самостално бави тениским спортом као јединим и основним занимањем, 
односно на основу којег је уписан у регистар лица која обављају самосталну спортску 
делатност; 

2) достави изјаву да у целости прихвата Статут и друга општа акта Савеза; 
3) уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора; 
4) има статус врхунског спортисте; 
5) има ангажованог спортског стручњака или сам има својство спортског стручњака. 

 Одлуку о пријему у чланство Савеза самосталног професионалног тенисера доноси Управни 
одбор. 
 

члан 18. 
 У Савез се могу по захтеву учланити и друге организације које својом активношћу и делатношћу 
унапређују рад Савеза, односно његових чланова. 
 Одлуку о пријему у чланство Савеза организације из става 1. овог члана доноси Управни одбор.  
 

члан 19. 
 Права чланова Савеза су: 

1) у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делатности Савеза у циљу унапређења 
тениског спорта у Војводини; 

2) непосредно или преко својих представника у Савезу и облицима организовања и рада у 
Савезу, дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, 
закључака и др. и да траже интервенцију Савеза код надлежних спортских и државних 
органа ради заштите интереса тениског спорта у АП Војводини; 

3) иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у 
Савезу; 

4) учествују у стручним активностима Савеза; 
5) остварују увид у рад Савеза и његових органа; 
6) учествују у утврђивању плана и програма рада Савеза; 
7) користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје делатности; 

 
 Обавезе чланова Савеза су: 

1) бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Савезу и 
управљању пословима Савеза; 

2) дају Савезу информације и податке које он од њих тражи ради обављања Законом и 
Статутом предвиђених послова и задатака; 

3) уредно плаћају Савезу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Савеза; 
4) у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух; 
5) међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом и другим 

актима и одлукама органа Савеза; 
6) испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општима актима Савеза; 

 

члан 20. 
 Својство члана Савеза престаје: 

1) престанком рада члана, 
2) на писмени захтев члана, 
3) одлуком надлежног органа Савеза. 

 Престанак рада члана Савеза се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је члан брисан 
из одговарајућег регистра. 
 Чланство у Савезу може престати због губитка правног субјективитета члана и брисања члана из 
регистра, дуже неактивности члана, и непоштовања одредаба овог Статута, као и у другим 
случајевима предвиђеним Законом. 
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члан 21. 

 Управни одбор доноси одлуку о престанку својства члана Савеза када се утврди да члан више не 
испуњава услове предивђене Статутом за пријем у чланство Савеза или уколико члан непалти 
чланарину упркос писменој опомени. 
 На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Савеза, члан Савеза може поднети жалбу 
Скупштини Савеза. Одлука Скупштине по жалби је коначна. 
 Бивше чланове који су изгубили својство члана Савеза због неплаћања чланарине, Управни одбор 
Савеза може поново примити уколико плате заостале чланарине. 
 

члан 22. 
 Ако члан Савеза својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза нарушава углед и 
интересе Савеза и чланова Савеза, Управни одбор ће му указати на уочене недостатке и предложити 
предузимање потребних мера, укључујући и разрешење појединих органа и носилаца функција. 
 Када и поред упозорења и предузетих мера члан Савеза не отклони недостатке којима се грубо 
нарушавају углед и интереси Савеза и чланова Савеза, Управни одбор Савеза може донети одлуку о 
искључењу из Савеза. 
 На одлуку Управног одбора Савеза о искључењу из Савеза, члан Савеза може поднети жалбу 
Скупштини Савеза. Одлука Скупштине по жалби је коначна. 
 Сваки од чланова Савеза може поднети предлог за доношење одлуке става 2. овог члана. 
 

члана 23. 
 Члан Савеза одговара за своје обавезе према Савезу које су настале пре престанка својства члана 
Савеза. 
 Престанком својства члана Савеза, престаје и мандат представницима члана у органима и радним 
телима Савеза. 
 Престанком својства члана Савеза престаје и право организовања такмичења под 
покровитељством Савеза. 
 Спортисти који су били чланови Клуба коме је престало својство члана Савеза могу се учланити, 
односно закључити уговор са неким Клубоом чланом Савеза, на начин и под условима утврђеним 
Правилником о регистрацији и преласку спортисте из клуба у клуб. 
 

члан 24. 
 Спортисти су чланови Савеза преко својих Клубова. 
 

члан 25. 
 Спортиста се бави тениским спортским активностима аматерски или професионално. 
 

члан 26. 
 Клуб и спортиста закључују, у складу са законом, уговор којим регулишу међусобна права, 
обавезе и одговорности. 
 

члан 27. 
 Клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно бављење 
спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и 
евиденцију стручног рада и вођење баазичних евиденција. 
 

члан 28. 
 Савез Правилником утврђује услове преласка спортисте из једног Клуба у други, а нарочито: 

1) режим преласка (рокови, начин регистровања, и др.); 
2) накнаду спортисти; 
3) накнаду која припада Клубу из којег доалзи спортиста од стране Клуба у који прелази; 
4) санкције према Клубу који не исплати утврђену накнаду. 

 Прелазак спортисте коме је истекао уговор, односно који има право да промени клуб у складу са 
правилима Савеза и Тениског савеза Србије из једног Клуба у други није условљен плаћањем 
накнаде из става 1, тачка 3. овог члана 
 Нема право на накнаду из става 1, тачка 3. овог члана Клуб чијом кривицом је превремено 
раскинут уговор са спортистом. 
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IV  ТЕНИСКА ТАКМИЧЕЊА 
члан 29. 

 Савез је организатор или покровитељ тениских спортских такмичења чланова Савеза на нивоу АП 
Војводине. 
 Спровођење такмичења морају бити усклађене са календаром тениских такмичења Тениског 
савеза Србије. 
 

члан 30. 
 Клубови који нису чланови Савеза не могу учествовати на такмичењима у организацији или под 
покровитељством Савеза. 
 

члан 31. 
 Савез утврђује правила и услове за организовање тениских спортских такмичења на нивоу АП 
Војводине и учешће на њима. 
 

члан 32. 
 Управни одбор Савеза може општим актом установити потпун или делимичан сустем 
лиценцирања (клубова, спортиста, тренера, судија и слично), као услов за учешће на такмичењима 
која се организују од стране Савеза или под његовим покровитељством. 
 

члан 33. 
 Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно одржавање, и 
предузме прописане законом и прописима Савеза и Тениског савеза Србије. 
 Тениска такмичења могу да се организују уколико организатор има обезбеђене услове 
предвиђене правилима Савеза у погледу објекта, односно простора, опреме, стручних и других 
радника. 
 Клубови и спортисти могу да учествују на такмичењима у организацији Савеза или под његовим 
покровитељством ако испуњавају усове утврђене Законом о спорту и прописима Савеза и Тениског 
савеза Србије. 
 
V  ОРГАНИ 

члан 34. 
 Савезом управљају његови чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у 
органима Савеза, на начин одређен овим Статутом. 
 

члан 35. 
 Органи Савеза су:  
   1) Скупштина; 
   2) Управни одбор; 
   3) Надзорни одбор; 
   4) Председник Савеза; 
   5) Потпредседник Савеза; 
   6) Генерални секретар Савеза. 
 

1. СКУПШТИНА 
члан 36. 

 Скупштина је највиши орган. 
 Скупштину сачињавају представници чланова Савеза. Једно физичко лице на Скупштини може да 
заступа само један тениски клуб, односно може да има само једну пуномоћ. 
 

члан 37. 
 Чланове Скупштине бирају представници удружених клубова. 
 

члан 38. 
 Одлуку о расписивању избора за чланове Скупштине доноси Скупштина, најкасније 60 дана пре 
истека мандата члановима Скупштине. 
 Оранизације наведене у члану 37. овог Статута бирају по једног представника у Скупштини. 
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члан 39. 
 Право гласа у Скупштини имају само представници пуноправних чланова Савеза. 
 Број гласова који има поједини представник члана није исти и утврђује се на основу следећих 
критеријума: 

а) Број терена:  
1. до 4 терена               1 глас 
2. од 4 до 8 терена             2 гласа 
3. преко 8 терена             3 гласа 

б) Број регистрованих играча и чланова: 
1. до 30 чланова              1 глас 
2. од 31 до 60 чланова            2 гласа 
3. преко 60 чланова             3 гласа 

ц) Квалитет клубова                          
  - резултати у екипним такмичењима 

1. Учешће на екипном првенству Србије      1 глас 
2. Екипни првак Србије у једној од категорија    2 гласа 

- број рангираних играча  
1. од 1 до 10 играча             1 глас 
2. од 11 до 20 играча            2 гласа 
3. преко 20 играча             3 гласа 
4. освојено појединачно Првенство Србије     2 гласа 
5. освојено појединачно Првенство Војводине    1 глас 

- интернационални ранг 
1. ИТФ и ЕТА листа             1 глас 
2. АТП и WТА листа             2 гласа 

д) Организација међународних турнира         2 гласа 
 

 Члан Скупштине може по једном играчу да добије гласове искључиво по једном основу. 
 Укупан број гласова који има један представник пуноправног члана у Скупштини Савеза по свим 
основама не може бити већи од 20. 
 Утврђивање бодова релевантних за број гласова којима располажу чланови Скупштине према 
критеријумима из члана 39. овог Статута, Скупштина ће извршити на основу резултата из претходне 
године. 
 

члан 40. 
 Чланови Скупштине бирају се на време од 4 (четири) године и могу бити поново бирани. 
 

члан 41. 
 Мандат члана Скупштине престаје пре истека времена на које изабран: 

1) ако поднесе оставку, 
2) ако буде опозван због непридржавања одредаба Статута и других аката Савеза и 

неприсуствовања седницама Скупштине, 
3) услед престанка рада члана Савеза кога представља. 

 Уколико члан Скупштине поднесе оставку или буде опозван пре истека мандата, надлежни орган 
ће изабрати другог члана на период до истека мандата члана који је поднео оставку, односно који је 
опозван. 
 

члан 42. 
 Чланови Скупштине приликом доношења одлуке дужни су да уважавају интересе Савеза у 
целини. 
 

члан 43. 
 Скупштина обавља следеће послове и задатке: 

а) разматра, доноси и усваја 
1. Статут, измене и допуне Статута и аутентично тумачење Статута Савеза; 
2. годишњи извештај о раду Савеза и његових органа; 
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3. финансијске извештаје; 
4. одлуку о престанку рада Савеза; 
5. програм рада Савеза; 
6. финансијски план Савеза; 
7. кодексе и друга правила понашања; 
8. одлуку о располагању непокретностима Савеза; 
9. одлуку о правним лековима против одлука других органа Савеза; 
10. систем такмичења на нивоу АП Војводине 
11. одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом. 

б) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза. 
ц) именује и разрешава председника Скупштине (Председника Савеза), потпредседника Савеза, 

Председника, потпредседника и чланове Управног и Надзорног одбора и Генералног 
секретара Савеза. 

 Скупштина може разрешити именована лица дужности пре истека мандата, када утврди да не 
извршавају своја права и обавезе. 
 За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије, одлуком о образовању 
комисије утврђује се њен делокруг и састав. 
 

члан 44. 
 Скупштина ради у седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. 
 Скупштину сазива председник Савеза. 
 Седница Скупштине се обавезно сазива на захтев Управног одбора, Надзорног одбора или 
најмање 10 чланова Скупштине. 
 

члан 45. 
 Радом Скупштине руководи Председник Скупштине (Председник Савеза). У случају да је 
Председник Скупштине спречен да руководи седницом, њеним радом руководи Потпредседник 
Скупштине, односно лице које Председник лично, писмено овласти. 
 

члан 46. 
 Скупштина може да заседа ако седници присуствује једна трећина чланова.  
 Скупштина доноси одлуке већином гласова. 
 Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута или изменама и допунама Статута, већином 
гласова, а одлуку о престанку рада Савеза двотрећинском већином. 
 

члан 47. 
 Рад Скупштине утврђује се Пословником. 
 

2. УПРАВНИ ОДБОР 
члан 48. 

 Управни одбор је орган управљања Савезом. 
 Управни одбор броји 15 (петнаест) чланова и то 11 (једанаест) из реда представника клубова и 4 
(четири) из реда спонзора. 
 

члан 49. 
 Председника Управног одбора бира Скупштина на предлог Председника Војвођанског Тениског 
Савеза, а Председник Управног одбора предлаже Подпредседникe Управног одбора Савеза као и 
чланове Управног одбора из реда истакнутих друштвено-спортских и спортских радника, спортских 
стручњака, спортиста и представника спонзора, које такође бира Скупштина. 
  Председник УО савеза не може бити члан управе, председник или заступник друге организације у 
области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, 
Спортског савеза Србије, Републичког завода и Покрајинског завода 
 Председник Управног одбора је финансијски налогодавац и руководи радом Савеза. 
 Избор за члана Управног одбора немора бити везано за чланство у Скупштини Савеза. 
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члан 50. 
 Председник и потпредседник Савеза нису чланови Управног одбора, али имају право да учествују 
на седници Управног одбора активно али без права гласа. 
 

члан 51. 
 Чланови Управног одбора бирају се на време од 4 (четири) године и могу бити поново бирани. 
  Члан Управног одбора може бити само лице високог моралног и професионалног угледа.   
 Чланови Управног одбора Савеза, не могу бити следећа лица: 

- лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке; 
- власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици; 
- спортски посредници у одговарајућој грани спорта; 
- која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за 

следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, 
превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, 
омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет 
допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и 
договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде; 

-  која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом 
којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности. 

 

члан 52. 
 Мандат члана Управног одбора Савеза престаје пре истека времена на које је изабран: 

1) ако поднесе оставку, 
2) ако га опозове Скупштина због непридржавања Статута и других општих аката Савеза, 

односно због неуредног присуствовања седницама Управног одбора Савеза, 
3) услед престанка рада члана Савеза код кога је био изабран 

 
члан 53. 

 Управни одбор: 
1. утврђује Предлог статута Савеза и предлоге општих аката које доноси Скупштина Савеза, 

предлог програма рада Савеза и предлог финансијског плана Савеза; 
2. одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и др., од значаја за Савез и његове 

чланове; 
3. доноси општа акта Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине; 
4. усваја завршни рачун Савеза; 
5. одлучује о стицању и престанку чланства у Савезу; 
6. утврђује програм међународне спортске сарадње и међународних такмичења који су у 

надлежности Савеза; 
7. надгледа спровођење тениских такмичења на нивоу АП Војводине 
8. одлучује о месту одржавања међународних такмичења у организацији Савеза и 

непосредном организатору такмичења; 
9. именује руководство тениске репрезентације АП Војводине за поједина међународна 

такмичења и разматра извештаје руководства са тих такмичења; 
10. утврђује календар и пропозиције тениских такмичења и одлучује о месту њиховог 

одржавања; 
11. одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа и 

именованих лица Савеза; 
12. верификује такмичарске резултате; 
13. бира и опозива представнике у органима и телима организација и савеза у којим је Савез 

члан; 
14. додељује награде и признања Савеза; 
15. врши друге послове из делатности Савеза који нису у делокругу Скупштине Савеза, или су му 

додељени овим Статутом; 
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 За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије и 
радна тела. Одлуком о образовању комисије, односно радног тела утврђује се њен делокруг и 
састав. 
 Управни одбор може изабрати из свог састава једног или више потпредседника Управног одбора, 
задуженог за поједина питања из надлежности Управног одбора. 
 

члан 54. 
 Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби. 
 Управни одбор сазива Председник Управног одбора а у његовој одсутности његов потпредседник 
којег он одреди. 
 Управни одбор се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора, најмање три члана Управног 
одбора и генералног секретара Савеза. 
 Рад Управног одбора уређује се пословником. 
 

члан 55 
 Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 
 Управни одбор доноси опште акте из своје надлежности, већином гласова од укупног броја 
чланова Управног одбора. 
 

3. НАДЗОРНИ ОДБОР 
члан 56. 

 Надзорни одбор Савеза је надзорни орган Савеза који врши контролу спровођења Статута и 
других општих аката Савеза, контролу материјално финансијског пословања Савеза и његове стручне 
службе и надзор над законитошћу рада органа Савеза. 
 

члан 57. 
 Надзорни одбор броји пет чланова, које бира Скупштина из реда својих чланова и из реда 
експерата за поједнине области, на предлог Председника Савеза. 
 Чланови надзорног одбора не могу бити чланови управе и скупштине Савеза. 
 Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. 
 

члан 58. 
 Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга најмање једанпут 
годишње приликом усвајања извештаја о раду Савеза. 
 Надзорни одбор подноси Управном одбору извештај о питањима из свог делокруга најмање 
једанпут годишње приликом усвајања завршног рачуна. 
 

члан 59. 
 Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. 
 Рад Надзорног одбора уређује се Пословником. 
 

4. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 
члан 60. 

 Председника Савеза бира Скупштина из реда истакнутих спортских радника и спортиста, на 
предлог Управног одбора или на предлог 10 клубова рангираних на првих 20 места јединствене Ранг 
листе Војвођанског Тениског Савеза. 
 Председник Скупштине је и Председник Војвођанског Тениског Савеза. 
 Председник Скупштине (Председник савеза) бира се на 4 године и може поново бити биран на 
исту функцију. 
 Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза. 
  

члан 61. 
 Председник Савеза: 

1. представља и заступа Савез; 
2. руководи радом Савеза и усклађује активности органа Савеза; 
3. утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза; 
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4. организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и 

другим органима и организацијама; 
5. остварује сарадњу са Тениским савезом Србије и тениским савезима страних земаља и 

другим међународним спортским организацијама и савезима.; 
6. предлаже именовање Генералног секретара Савеза и Председника Управног одбора Савеза; 
7. одобрава службена путовања у иностранство. 

 Председник Савеза одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на генералног 
секретара и друга руководећа лица. 
 

5. ПОТПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 
члан 62. 

 Савез има једног подпредседника којег бира Скупштина на предлог председника Савеза. 
 Подпредседник Савеза замењује председника Савеза у свим правима и обавезама за време 
његовог одсуства. 
 

члан 63. 
 Подпредседник Савеза бира се из реда истакнутих спортских радника и спортиста. 
 Подпредседник Савеза бира се на време од 4 (четири) године и може бити поново биран на исту 
функцију. 
 
6. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

члан 64. 
 Генерални секретар Савеза: 

1) представља и заступа Савез у имовинским и другим правним пословима и наредбодавац је за 
извршење финансијског плана Савеза, 

2) организује и контролише обављање стручних и других послова у Савезу и предузима мере за 
унапређење тих послова, 

3) одобрава службена путовања у земљи и издаје решење за службена путовања у 
иностранство, 

4) стара се о припремама седница органа Савеза и о извршавању одлука и других аката тих 
органа, 

5) стара се по питањима материјално и радно - правног положаја Савеза, 
6) обавља послове које на њега пренесе председник Савеза, 
7) учествује у раду органа Савеза без права одлучивања, 
8) обезбеђује несметан рад Савеза, 
9) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза. 

 
члан 65. 

 Генерални секретар именује се из реда истакнутих спортских радника и спортиста на предлог 
председника Савеза. 
 За генералног секретара може да буде именовано лице које: 

1) има високу стручну спрему, 
2) најмање три године радног искуства у стручној спреми, 
3) поседује најмање пасивно знање једног страног језика, 
4) има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова, 
5) има искуство у друштвено - спортским активностима у тениском спорту, 
6) познаје текуће проблеме и проблеме развоја тениског спорта у АП Војводини. 

 
члан 66. 

 Генерални секретар именује се на време од 4 (четири) године и може бити поново именован на 
исту функцију. 
 Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и председнику Савеза. 
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члан 67. 

 У циљу разматрања, праћења и ефикасности обављања одрређених конкретних стручних 
послова, генерални секретар може уз консултацију са председником Савеза именовати саветнике 
Савеза за поједине стручне области. 
 
VI  ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА САВЕЗА 

члан 68. 
 Облици организовања и рада у Савезу, преко којих се одвија делатност Савеза су и комисије. 
 
 КОМИСИЈЕ 

члан 69. 
 У циљу обезбеђивања функционисања Савеза у складу са општим актима Савеза и поштовања 
обавеза утврђених општим актима Савеза од стране чланова Савеза, у Савезу се формирају следеће 
комисије: 

1. за економска питања и маркетинг 
2. за стручни рад 
3. за такмичења - регистрације 
4. за дисциплинска питања 
5. за судијска питања 
6. за решавање спорова у вези преласка играча (арбитражна комисија) 

 Комисија има председника и чланове које бира из редова одговарајућих стручњака и тениских 
радника признатих у областима за које комисију оснивају, а именује Управни одбор на мандатни 
период од 4 (четири) године са могућношћу реизбора. 
 
VII  ТЕНИСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА АП ВОЈВОДИНЕ 

члан 70. 
 За учешће на тениским такмичењима формирају се: 

1. мушка и женска сениорска тениска репрезентација АП Војводине 
2. мушка и женска јуниорска тениска репрезентација АП Војводине 

 
члан 71. 

 О такмичењима за тениску репрезентацију АП Војводине води се посебна евиденција. 
 

члан 72. 
 Ознаке и симболе тениске репрезентације АП Војводине спортисти могу носити само на 
такмичењима за тениску репрезентацију АП Војводине. 
 

члан 73. 
 Критеријуме на основу којих се дефинишу права и обавезе за тениске репрезентативце АП 
Војводине утврђује Управни одбор. 
 

члан 74. 
 У тениској репрезентацији АП Војводине може да учествује само тенисер који је члан Савеза. 
 

члан 75. 
 Изабрани репрезентативац који без оправданог разлога не изврши своје обавезе према тениској 
репрезентацији и тренер, односно други спортски радник који спречава учешће спортисте у тениској 
репрезентацији АП Војводине, чине тежи дисциплински прекршај. 
 
VIII  СТРУЧНА СЛУЖБА 

члан 76. 
 За обављање стручних, административних и помоћних послова Савез има Стручну службу. 
 Обављање одређених послова Савез може поверити одговарајућим стручним институцијама и 
организацијама. 
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члан 77. 

 Стручна служба Савеза обавља нарочито: послове на спровођењу Статута, одлука, закључака и 
других аката органа Савеза и облика организовања и рада у Савезу; припрема анализе, извештаја и 
информације, нацрте општих и других аката Савеза; организује активности и извршава послове из 
делатности Савеза и обавља друге послове које јој наложи Управни одбор. 
 Организација и рад Стручне службе Савеза уређује се Правилником о раду Војвођанског Тениског 
Савеза. 
 

члан 78. 
 Пословима Стручне службе Савеза руководи генерални секретар Савеза. 
 

члан 79. 
 Радници Стручне службе Савеза, у складу са пословима које обављају, имају право на 
одговарајућу зараду и друга примања, као и друга права, обавезе и одговорности по основу рада. 
 

члан 80. 
 Правилником о раду, утврђују се јединствени називи за радна места у Стручној служби 
Војвођанског Тениског Савеза, опис послова, број извршилаца као и јединствени захтев у погледу 
стручне спреме и други услови за обављање послова и задатака. 
 
IX  САРАДЊА 

члан 81. 
 Савез изражава заједничке интересе својих чланова у односима са тениским организацијама и 
тениским савезима страних земаља, као и са одговарајућим међународним спортским 
организацијама, и у том циљу, сарађује са њима. 
 У остваривању сарадње, Савез организује посете својих представника и делегација, 
организацијама из става 1. овог члана, као и посете представника тих организација Савезу. 
 

члан 82. 
 Као члан Тениског савеза Србије, Савез сарађује са органима Тениског савеза Србије и њиховим 
облицима организовања. 
 
X  СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА 

члан 83. 
 Средства за рад Савеза образују се од: доприноса (чланарине) његових чланова, накнада за 
услуге и накнада за обављање делатности, прихода сопствених предузећа и других привредних 
организација, прилога донатора и спонзора, давања из буџета и других извора. 
 Савез може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са Законом. 
 Савез може стицати приходе и од обављања појединих делатности (информисање и издаваштво, 
угоститељство, туризам, организовање приредби и манифестација, обучавања и сл., када је то 
законом, који ту делатност регулише, допуштено. 
 Делатност из става 3. овог члана се региструје у надлежном суду када је то прописано Законом 
који ту делатност регулише. 
 

члан 84. 
 Висину, начин и рокове плаћања доприноса (чланарине) утврђује Управни одбор Савеза. 
 

члан 85. 
 Имовина и средства која Савез има на дан усвајања овог Статута, односно доношења одлуке о 
трансформацији Савеза у складу са Законом о спорту, представљају друштвени капитал којим Савез 
располаже у складу са Законом. 
 
 
 
 
 



- СТАТУТ  ВОЈВОЂАНСКОГ  ТЕНИСКОГ  САВЕЗА  - 
 

14 
 

 
XI  ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА 

члан 86. 
 Рад Савеза је јаван, у складу са законом и овим Статутом. 
 Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова Савеза, 
објављивањем одлука органа Савеза и благовременим и адекватним информисањем јавности и 
чланова Савеза о активностима Савеза. 
 Органи Савеза могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, информације и 
акти Савеза и органа Савеза достављају члановима Савеза искључиво путем електронске поште. 
 Савез може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор Савеза. 
 Савез има веб сајт, чији садржај и назив утврђује Управни одбор Савеза. 
 

члан 87. 
 Органи и тела Савеза могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се 
разматрају документа или подаци поверљиве природе. 
 

члан 88. 
 Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним 
на седницама органа и тела и других скупова у Савезу и актуелним дешавањима у чланицама Савеза, 
путем веб сајта, путем средстава јавног информисања или издавањем посебних информација и 
билтена. 
 

члан 89. 
 Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је за 
њихову тачност. 
 Ставове Савеза, односно његових органа и тела могу да износе и заступају изабрани функционери 
Савеза. 
 
XII  ОПШТИ АКТИ САВЕЗА 

члан 90. 
 Општи акти Савеза су: Статут Савеза, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин 
уређују одређена питања. 
 

члан 91. 
 Иницијативу за доношење Статута Савеза, односно општег акта и њихових измена и допуна може 
дати Надзорни одбор, председник Савеза, генерални секретар Савеза, облик организовања и рада 
Савеза, чланови Савеза и чланови Скупштине. 
 О иницијативи за доношење Статута, односно за његове измене и допуне разматра Управни 
одбор Савеза у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати иницијативу, 
Управни одбор утврђује Нацрт Статута, односно Нацрт измена и допуна Статута и организује јавну 
расправу међу члановима Савеза. Јавна расправа траје 30 дана од дана достављања материјала на 
расправу. 
 У року од 30 дана окончања јавне расправе, Управни одбор утврђује предлог Статута, односно 
измена и допуна Статута Савеза и доставља га Скупштини Савеза на усвајање. 
 У хитним случајевима Управни одбор може упутити Скупштини предлог за измене и допуне 
Статута и без спровођења јавне расправе. 
 О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, Управни одбор обавештава 
подносиоца иницијативе. Подносилац иницијативе незадовољан одлуком Управног одбора може 
предложити Скупштини да покрене поступак измена и допуна Статута. 
 Начин доношења Статута односно другог општег акта ближе се уређује пословником о раду 
Скупштине. 
 

члан 92. 
 Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора Савеза могу дати: 
Надзорни одбор, председник Савеза, генерални секретар Савеза, облици организовања и рада у 
Савезу, чланови Савеза и чланови Управног одбора. 
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члан 93. 
 Општи акти Савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако је одлуком о 
њиховом доношењу одређен рок њиховог ступања на снагу. 
 Одлуком о доношењу општег акта Савеза одређује се на начин његовог објављивања. 
 

члан 94. 
 Општи акти члана Савеза морају бити у сагласности са општим актима Савеза. 
 У случају несагласности одредбе општег акта члана Савеза са одредбом општег акта Савеза, 
непосредно се примењује одредба општег акта Савеза. 
 

члан 95. 
 У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе Статута. 
 Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Савезу морају бити у складу са 
општим актима Савеза. 
 
XIII  ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

члан 96. 
 Савез и чланови Савеза воде евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста, 
спортских стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту. 
 

члан 97. 
 Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције које води Министарство 
надлежно за послове спорта и да се у случају престанка рада из ње одјаве. 
 

члан 98. 
 У Савезу се израђују једногодишњи или четворогодишњи планови рада и развоја и планови 
стручног рада. 
 Начин израде планова одређује Управни одбор Савеза. 
 
XIV  РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

члан 99. 
 При Савезу се образује стална арбитража Савеза, као независни орган који је самосталан у 
одлучивању. 
 У случају блокаде рада органа члана Савеза због сукоба унутар члана Савеза, спор решава стална 
арбитража Савеза 
 Учесници спора утврђују предмет спора, број учесника и начин доношења одлука. 
 Организација сталне арбитраже Савеза и поступак пред њом уређују се правилником који доноси 
Управни одбор Савеза. 
 
XV  ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА 

члан 100. 
 Савез престаје са радом у складу са Законом. 
 Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина Савеза када се две трећине од укупног броја 
чланова Савеза писменим путем изјасне за престанак рада Савеза, с тим да се за престанак рада 
Савеза изјасни или три четвртине гранских савеза чланица Савеза. 
 

члан 101. 
 У случају престанка рада, имовина Савеза преноси се на непрофитну друштвену организацију, о 
чему одлуку доноси Скупштина Савеза пре доношења одлуке о престанку рада. 
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XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

члан 102. 
 Општи акти Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу овог Статута. 
 

члан 103. 
 Избори за органе Савеза и њихово конституисање спровешће се у складу са одредбама овог 
Статута у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Статута, а до тада постојећи органи 
настављају са радом. 
 

члан 104. 
 Ако Министарство за омладину и спорт као надлежни државни орган за регистрацију захтева 
измену одређених одредби Стаута из формалних разлога, Управни одбор се овлашћује да томе 
захтеву удовољи без сазивања Скупштине Савеза. 
 Управни одбор Савеза се овлашћује да Статут очисти од стилских и техничких грешака као и 
несагласности. 
 

члан 105. 
 Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и опште акте са Законом о спорту и 
овим Статутом најкасније до истека рока за усклађивање рада са Законом о спорту. 
 Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих Статута са Законом о спорту и овим 
Статутом, доставе Савезу један примерак свог Статута. 
 

члан 106. 
 Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза који је усвојила Скупштина Савеза 
на седници одржаној 29.12.2016. године. 
 

члан 107. 
 Овај Статут ступа на снагу даном доношења, које се врши објављивањем Статута на интернет 
страници Војвођанског Тениског Савеза. 
 
 
                         Председавајући Скупштине 
                        Милан Јеринкић 
 
                      ____________________________ 
 


