Члан *******
Клуб има право да својим члановима наплаћује чланарину. Висина месечне чланарине у
клубу не може бити за малолетне спортисте већа од једне десетине просечне зараде на нивоу
Републике Србије утврђене од стране републичког органа надлежног за послове статистике за
претходну буџетску годину.
Члан *************
Чланови управе клуба, укључујући и заступника клуба не могу бити:
- оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или
чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења;
- чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица
организације у области спорта која управља спортском лигом;
- 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 *****
У клубу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је
власник или члан органа спортске кладионице.
члан ********
Стручним радом у клубу могу да се баве искључиво спортски стручњаци, односно лица која
имају одговарајуће спортско звање и која поседују одговарајућу дозволу за рад, у складу са
Законом о спорту и правилима Стонотениског савеза Србије.
члан **********
Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају
одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су до
дана 16.2.2016. године најмање 25 година обављали васпитно-образовни рад, од чега
најмање 15 година у раду са децом.
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члан **********.
Седница скупштине се обавезно сазива уколико то захтева једна трећина чланова скупштине
уз предлагање дневног реда, а ако надлежни орган клуба не сазове седницу скупштине, њу
могу сазвати они чланови клуба који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати
најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање скупштине, с
тим да између подношења уредног захтева за одржавање скупштине и одржавања скупштине
не сме да протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога утврђених статутом, рокови
за сазивање и одржавање скупштине могу бити и двоструко дужи. Седница скупштине клуба
се обавезно сазива и на захтев надзорног одбора.
члан **********
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови нити једног другог органа клуба, сталног или
повременог радног тела чији рад и пословање може бити предмет надзора или контроле.
Измене и допуне статута ступају на снагу осмог дана од дана усвајања.
10. фебруар 2017. године
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