Ронилачки клуб „Орка“

СТАТУТ

Кикинда, 07.05.2016. године

Статут Ронилачког клуба „Орка“
На основу Закона о спорту (Сл. гласник РС број 10/2016) и Статута Ронилачког клуба
„Орка“, Скупштина Ронилачког клуба „Орка“ на својој седници одржаној дана 07.05.2016.
године доноси и усваја:

СТАТУТ
Ронилачког клуба „Орка“
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Ронилачки клуб „Орка“ (у даљем тексту: Клуб) је невладина, непрофитна спортска
организација – спортски клуб, основана ради обављања спортских активности и спортских
делатности својих чланова – спортиста у области подводног спорта у коју се грађани
добровољно удружују.
Члан 2.
Клуб је основан на оснивачкој Скупштини дана 01.12.2005. године и тај дан се слави као
дан Клуба.
Члан 3.
Назив Клуба је: Ронилачки клуб „Орка“.
Назив клуба на мађарском језику је: Búvárklub „Orka“.
Назив клуба на енглеском језику је: Scuba Diving Club „Orca“.
Седиште клуба је у Кикинди.
Члан 4.
Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђених Законом и овим
Статутом.
Члан 5.
Клуб има печат округлог облика на којем је исписан назив клуба на српском језику
ћирилицом, мађарском и енглеском језику латиницом, и седиште клуба са грбом клуба у
средини.
Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште клуба и
остављен простор за број и датум.
Клуб има знак – грб. Знак клуба је делфин Орка у скоку из воде са лева на десно.
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Клуб има заставу. Клубска застава је стандардна кодексна ронилачка застава (црвене боје
са белом пругом дијагонално из левог горњег у десни доњи угао) са грбом клуба у
средини.
Члан 6.
Рад Клуба је јаван.
Јавност рада Клуба се обезбеђује у складу са одредбама овог Статута.
Члан 7.
Клуб може бити члан територијалних, покрајинских и републичких савеза и асоцијација у
земљи и међународних савеза и асоцијација о чему одлуку доноси Скупштина Клуба у
складу са одредбама овог Статута.
Члан 8.
Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту у складу са
Законом о спорту и пратећим прописима, овим Статутом и Спортским правилима
надлежног гранског савеза чији је Клуб равноправан члан.
Члан 9.
Клуб се уписује у матичне евиденције у складу са Законом о спорту.
Клуб води базичне евиденције у складу са Законом о спорту, Правилницима надлежног
гранског савеза чији је Клуб равноправан члан и Правилницима и одлукама Клуба.
2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ОСНИВАЊА КЛУБА
Члан 10.
Клуб у обављању спортских активности и спортских делатности обезбеђује услове за
безбедно бављење чланова Клуба подводним спортом, спортске стручњаке и стручњаке у
спорту за планирање, вођење и евиденцију стручног рада, и вођење базичне евиденције.
Члан 11.
Циљеви оснивања Клуба су:
1)
2)
3)
4)
5)

обезбеђење услова за сигурно и безбедно бављење подводним спортом,
афирмација и популаризација подводног спорта,
омасовљавање чланства,
обезбеђење услова за развој подводног спорта,
едукација чланова Клуба за бављење подводним спортом,
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6) развијање и унапређивање другарства и спортског духа, фер плеја, како у оквиру
Клуба тако и на сваком месту и сваком приликом,
7) обезбеђење услова за обуку и рекреацију особа са инвалидитетом у подводном
спорту,
8) вршење спасилачке службе на води и под водом,
9) деловање у ванредним ситуацијама – поплаве,
10) помоћ државним органима на пословима одбране и безбедности,
11) праћење и упознавање својих чланова са међународним искуствима и
достигнућима у подводном спорту,
12) заштита животне средине,
13) набавка опреме за чланове Клуба по повољнијим условима.
Члан 12.
Задаци оснивања Клуба су:
1) организација и спровођење тренинга за све подводне спортове,
2) обезбеђење опреме за бављење подводним спортовима,
3) организација и учествовање на такмичењима у подводним спортовима,
4) подршка и подстицање чланова Клуба који постижу изузетне спортске резултате,
5) организација и спровођење обуке за ронилачка звања,
6) организација и спровођење обуке за специјалистичка ронилачка звања,
7) организација и спровођење стажних роњења,
8) организација и спровођење спортских кампова,
9) пружање стручне помоћи члановима Клуба ради унапређења подводног спорта,
10) стручно оспособљавање чланова Клуба,
11) организација обуке и опремање чланова Клуба за вршење спасилачке службе на
води и под водом,
12) организација обуке и опремање чланова Клуба за деловање у ванредним
ситуацијама – поплаве,
13) организација обуке и опремање чланова Клуба за помагање државним органима по
питању одбране и безбедности,
14) издавање лекција, скрипти, билтена, часописа, књига и видео материјала у циљу
стварања услова за бољу едукацију и промоцију подводног спорта и Клуба.
Члан 13.
Клуб може ради остваривања циљева и задатака предвиђених Статутом основати
привредно друштво или друго правно лице. Клуб оснивач привредног друштва користи
целокупну остварену нето добит тог основаног правног лица за остваривање својих
циљева утврђених Статутом.
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3. ЧЛАНОВИ КЛУБА, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ
Члан 14.
Чланови Клуба су оснивачи и лица која накнадно приступе Клубу у складу са одредбама
овог Статута.
Физичко лице може бити члан Клуба независно од година старости у складу са Законом о
спорту и овим Статутом.
Свако лице може под једнаким условима утврђеним овим Статутом да постане члан
Клуба.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које није навршило 14
година даје малолетно лице уз претходну писану сагласност родитеља односно старатеља.
Члан 15.
Клуб води књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања.
У Књигу чланова Клуба уписују се следећи подаци: име, име оца и презиме, датум
рођења, држављанство, ЈМБГ, број личне карте, адреса пребивалишта и боравишта,
подаци за контакт, датум учлањења, датум престанка чланства, категорија чланства, избор
у органе Клуба, изречене дисциплинске казне.
Члан 16.
Неко лице може да буде примљено за члана Клуба ако:
1) потпише Приступницу да добровољно жели да се бави подводним спортом,
2) потпише Изјаву да је упознат са Статутом Клуба, да прихвата Статут Клуба и
спровођење свих одлука органа Клуба,
3) утврди здравствену способност за бављење подводним спортом,
4) од момента пријема у Клуб буде најмање једну годину помажући члан Клуба,
5) испуни обавезе према Клубу у циљу бављења подводним спортом (редовно, до
сваког 10-тог у месецу, плаћа чланарину Клубу, набавка литературе, трошкови
издавања међународног ронилачког сертификата).
Члан 17.
Права члана Клуба су да:
1)
2)
3)
4)

редовно тренира,
бави се свим врстама подводног спорта,
бави се рекреативним роњењем,
користи стручну помоћ у Клубу,
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користи опрему Клуба,
учествује на спортским такмичењима,
без надокнаде завршава обуку за ронилачка звања,
учествује у свим акцијама Клуба,
у оквиру Клуба покреће сва питања из делатности Клуба у циљу унапређења рада
Клуба,
10) бира своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Клубу,
11) стручно се усавршава.
5)
6)
7)
8)
9)

Члан 18.
Обавезе члана Клуба су да:
1) редовно тренира,
2) учествује на спортским такмичењима,
3) редовно врши проверу здравствене способности,
4) поштује спортска правила,
5) поштује правила роњења,
6) својим радом и активностима доприноси остваривању циљева и задатака Клуба,
7) чува спортски и друштвени углед Клуба,
8) у међусобним односима негује и поштује спортски морал и спортски дух,
9) редовно плаћа чланарину и испуњава друге преузете обавезе,
10) обезбеђује услове за ефикасан рад Клуба,
11) поштује Статут Клуба и друга акта и одлуке органа Клуба.
Члан 19.
Члан Клуба има право да у свако доба иступи из Клуба уз достављање писане изјаве.
Члан Клуба не може једнострано да иступи из Клуба када се Уговором обавезао да ће
остати члан до истека одређеног рока.
Чланство у Клубу се не може преносити или наследити.
Члан 20.
Чланови Клуба су спортисти (такмичари и рекреативци) који учествују на задовољавајући
начин, добровољно и у складу са својим могућностима у реализацији циљева и задатака
Клуба
Чланови Клуба могу бити:
-

редовни,
помажући и
почасни.
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Одлуку о датуму пријема у Клуб, датуму престанка својства члана и преласку из једне
категорије чланства у другу, доноси Извршни одбор Клуба.
Одлуку о додели звања почасни члан доноси Извршни одбор Клуба.
За чланове Клуба који нису навршили 18 година одређује се представник на Скупштини –
родитељ.
Малолетног члана Клуба представља један од родитеља.
Сви родитељи малолетних чланова Клуба у својству редован члан Клуба, бирају између
себе члана Извршног одбора.
Статус члана Клуба утврђује Извршни одбор квартално, април, август и децембар.
Члан 21.
Редован члан Клуба је лице које се активно бави подводним спортом и испуњава следеће
услове:
1) редовно тренира (најмање 30% тренинга месечно),
2) учествује на најмање 50% такмичења које Клуб организује или на којима учествује
у току једне године,
3) редовно врши лекарске прегледе,
4) да од момента пријема у Клуб буде годину дана (12 месеци) помажући члан Клуба,
5) да од момента пријема у Клуб у року од три месеца испуни све обавезе за бављење
подводним спортом (набавка литературе, уплата ронилачке картице),
6) да у организацији Клуба завршили најмање један курс за ронилачку категорију,
7) редовно потврђује ронилачку категорију (најмање 10 роњења у току две године),
8) активно учествује и у другим клубским манифестацијама.
Редован члан Клуба не може да буде лице које није спортиста – такмичар.
Редован члан Клуба има активно бирачко право, може да учествује у избору органа Клуба
и да буду биран у те органе.
Редован члан Клуба плаћа чланарину Клубу.
Члан 22.
Помажући члан Клуба је лице које у складу са својим могућностима и жељама учествује у
реализацији циљева и задатака Клуба.
Помажући члан Клуба нема активно бирачко право, не може да учествује у избору органа
Клуба и неможе да буде биран у органе Клуба.
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Помажући члан Клуба може као посматрач да учествовује у раду органа Клуба.
Помажући члан Клуба има право на коришћење клубских термина на базену, коришћење
клубске опреме, коришћење стручне помоћи спортских стручњака и учествовање у свим
клубским акцијама под условима које пропише Извршни одбор Клуба.
Помажући члан Клуба плаћа чланарину Клубу.
Члан 23.
За почасног члана Клуба може бити именовано физичко или правно лице које је својим
радом изузетно допринело раду и развоју Клуба.
Почасни члан Клуба има активно бирачко право али не може да буде биран у органе
Клуба.
Почасни члан Клуба не плаћа чланарину.
Члан 24.
Члану Клуба се могу изрећи дисциплинске санкције за дисциплинске прекршаје. За сваки
дисциплински прекршај а пре изрицања дисциплинске санкције води се дисциплински
поступак у складу са Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности Клуба.
Члану Клуба и лицу које је у радном односу у Клубу изричу се дисциплинске мере у
складу са законским прописима који уређују радне односе.
Дисциплински прекршаји су:
А) лакши дисциплински прекршаји:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

неспортско понашање,
непримерено понашање,
недругарско понашање,
нередовно тренирање,
кашњење на тренинг и клубске акције,
нередовно плаћање чланарине,
неизвршавање преузетих обавеза,
губитак и оштећење опреме Клуба,

Б) тежи дисциплински прекршаји:
1) давање нетачних података, прикривање чињеница, пласирање неистинитих и
непроверених информација,
2) отуђење клубске опреме и опреме у личном власништву члана Клуба,
3) употреба опреме Клуба мимо прописа,
Страна 8 oд 31

Статут Ронилачког клуба „Орка“
4) намерно повређивање других (физички, психички...),
5) непоштовање кућног реда на базенима и купалиштима,
6) самовољно напуштање тренинга, такмичења, кампа и других клубских акција.
Ц) дисциплински прекршаји који повлаче аутоматско искључење из Клуба:
1) непримерено и насилничко понашање на спортским приредбама, чланова Клуба,
спортских стручњака и стручњака у спорту, родитеља чланова Клуба, супружника,
пријатеља...
2) долазак на тренинг, такмичење и роњење под дејством алкохола,
3) непримерен однос према деци, женама, особама са инвалидитетом, и члановима
других спортских организација,
4) подстицање на и давање/узимање допинг средстава,
5) кршење правила роњења.
Дисциплинске санкције су:
1)
2)
3)
4)

опомена,
опомена пред искључење,
икључење и
аутоматско искључење без права на дисциплински поступак.
Члан 25.

Члану Клуба својство члана Клуба престаје:
1)
2)
3)
4)

на захтев члана Клуба,
одлуком Извршног одбора Клуба,
смрћу члана Клуба и
престанком рада Клуба.
Члан 26.

Одлуку о престанку својства члана Клуба доноси Извршни одбор на основу извештаја
дисциплинске комисије након спроведеног дисциплинског поступка.
Одлуку о аутоматском искључењу, престанку својства члан Клуба, без права на
дисциплински поступак доноси Извршни одбор на основу извештаја тренера/инструктора.
На одлуку Извршног одбора из става 1.и 2. овог члана, члан Клуба се може жалити
Надзорном одбору Клуба. Ако Надзорни одбор установи да у току одлучивања о
искључењу из Клуба није било повреде Закона, Статута, Правилника и одлука органа
Клуба, одлука је коначна.
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Члан 27.
Члан Клуба коме је престало својство члан Клуба нема право на повраћај уплаћене
чланарине или других преузетих обавеза.
Члан Клуба коме престаје својство члан Клуба на сопствени захтев или одлуком Извршног
одбора о искључењу обавезан је да своје обавезе које је преузео учлањењем у Клуб а које
није извршио до момента престанка својства члан Клуба измири најкасније у року од 30
дана од дана доношења одлуке о престанку својства члан Клуба.
Престанком својства редован члан Клуба, члану Клуба аутоматски престаје мандат у
органима Клуба.
Члан 28.
Члан Клуба коме је престало својство члан Клуба због неактивности и нередовног
плаћања чланарине, може поново постати члан Клуба ако:
-

Уплати заостале чланарине (ако је био неактиван или касни са плаћањем чланарине
мање од пет месеци) и
Уплати уписнину која износи пет месечних чланарина (ако је био неактиван или
касни са плаћањем чланарине више од пет месеци).

Након измирених обавеза Извршни одбор доноси одлуку о пријему у својству помажућег
члана Клуба.
Члан 29.
Спортиста члан Клуба може у Клубу да се бави подводним спортом аматерски и
професионално у складу са Законом и спортским правилима надлежног гранског савеза
чији је Клуб пуноправан члан.
Члан 30.
Клуб и професионални спортиста могу закључити уговор о професионалном бављењу
спортом у складу са Законом и спортским правилима надлежног гранског савеза чији је
Клуб пуноправан члан.
Уговором се регулишу права, обавезе и одговорност Клуба и професионалног спортисте.
Са спортистима члановима Клуба који се подводним спортом баве аматерски Клуб не
закључује уговор. Спортисти аматери чланови Клуба имају права и обавезе дефинисане
одредбама овог Статута и спортским правилима надлежног гранског савеза чији је Клуб
пуноправан члан.
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Клуб са спортистима аматерима закључује уговор о стручном усавршавању у којем се
дефинишу међусобна права и обавезе.
Члан 31.
Чланови клуба спортисти који се такмиче у обавези су да сваких шест месеци проверавају
општу и посебну здравствену способност.
Чланови клуба спортисти који се не такмиче (рекреативци) у обавези су да једном у току
године проверавају општу и посебну здравствену способност.
Чланови клуба спортски стручњаци и стручаци у спорту као и запослени спортски
стручњаци и стручаци у спорту у обавези су да једном у току године проверавају општу и
посебну здравствену способност а једном у току две године изврше психолошки преглед.
Трошкове провере опште и посебне здравствене способности и психолошког прегледа
плаћа члан Клуба или Клуб (ако Клуб располаже новчаним средствима или бесплатним
прегледима).
Клуб може да сноси трошкове провере опште и посебне здравствене способности и
психолошког прегледа само за редовне чланове Клуба.
Члан 32.
Чланови клуба не смеју да користе допинг, нити му стручна лица ангажована у Клубу
смеју дати допинг или га подстицати на допинг под претњом искључења из Клуба.
Члан 33.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту или неко друго лице као члан Клуба или
запослен у Клубу који спортисту изложи спортским – подводним активностима које нису
у складу са његовом категоријом и који могу да угрозе или погоршају његово здравствено
стање, чине тежу повреду својих права и обавеза за коју се аутоматски изриче мера
искључења из Клуба, прекид радног односа или раскид уговора без права на
дисциплински поступак а на основу одлуке Извршног одбора.
Члан 34.
На спортским такмичењима може да учествује члан Клуба који поред спортских испуњава
и следеће услове:
1)
2)
3)
4)

да је редован члан Клуба,
да има важећи лекарски преглед,
да је измирио све обавезе према Клубу и
да редовно потврђује ронилачку категорију.
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Састав екипе Клуба за наступ на такмичењима одређује главни тренер.
Члан 35.
Трошкове одласка, боравка и учешћа на такмичењима сносе Клуб (ако има средстава и
могућности) и/или такмичар члан Клуба.
Члан 36.
Сваки члан Клуба може да буде учесник спортског кампа који Клуб организује (припреме
за такмичење, стажна роњења, камп на мору и сл.).
Да би члан Клуба могао да буде учесник спортског кампа мора да испуни услове из члана
34. овог Статута и да прихвати услове кампа које пропише Извршни одбор Клуба.
Услови за боравак у спортском кампу који организује Клуб посебно се одређују за сваку
категорију чланства.
4. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ
СКУПШТИНА КЛУБА
Члан 37.
Скупштину Клуба чине сви редовни и почасни чланови Клуба.
Скупштина Клуба се сазива најмање једном у току године.
Скупштина Клуба одлучује о:
усвајању, односно изменама и допунама Статута Клуба,
усвајању финансијских и прихватању ревизорских извештаја,
усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних средстава,
избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање и чланова
органа Скупштине Клуба,
5) усвајању годишњег и вишегодишњих планова рада,
6) усвајању плана финансијског пословања,
7) усвајању, изменама и допунама правилника и пословника,
8) удруживању у савезе и асоцијације,
9) статусним променама,
10) престанку рада Клуба и
11) другим питањима утврђеним Законом о спорту.
1)
2)
3)
4)

Чланови Скупштине Клуба дужни су да приликом одлучивања првенствено уважавају
интересе Клуба у целини.
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Скупштина Клуба одлуку о усвајању, изменама и допунама статута, статусним променама
и престанку рада Клуба доноси 2/3 већином свих редовних и почасних чланова Клуба.
Члан 38.
Седница Скупштине Клуба може бити редовна и ванредна.
Седницу Скупштине Клуба сазива председник Клуба.
Чланови Скупштине, редовни и почасни чланови Клуба, се писменим путем обавештавају
о времену и месту одржавања седнице Скупштине Клуба и предлогу дневног реда
најкасније 15 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.
Сазивање ванредне Скупштине Клуба може да тражи и 1/3 чланова Скупштине, писменим
путем уз предлагање дневног реда. Писмени захтев за сазивање ванредне Скупштине
Клуба мора да садржи списак чланова Клуба који траже сазивање ванредне Скупштине
Клуба са потписима и лице које из представља.
Извршни одбор Клуба је у обавези да у року од 15 дана од дана пријема писменог захтева
за сазивање ванредне Скупштине одговори на захтев.
Ако Извршни одбор Клуба оцени да је иницијатива за сазивање ванредне Скупштине
оправдана и у складу са овим Статутом, председник Клуба је у обавези да сазове ванредну
Скупштину Клуба у року који не може бити дужи од 15 дана.
Ако Извршни одбор Клуба оцени да је иницијатива за сазивање ванредне Скупштине
неоправдана и да није у складу са овим Статутом, обавештава подносиоца иницијативе.
Подносиоци иницијативе незадовољни не прихватањем иницијативе за сазивање ванредне
седнице Скупштине Клуба могу уложити жалбу Надзорном одбору Клуба. Одлука
Надзорног одбора Клуба је коначна.
Ванредна седница Скупштине Клуба се обавезно сазива на писмени захтев 50% чланова
Скупштине.
Члан 39.
Радом Скупштине руководи председник Клуба.
У току седнице Скупштине води се записник који садржи:
1)
2)
3)
4)
5)

време и место одржавања Скупштине,
број присутних редовних, почасних и помажућих чланова Клуба и гостију,
дневни ред,
дискусије, предлоге,
резултате гласања,
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6) закључке и
7) друго по потреби.
Записник са седнице Скупштине Клуба потписују: председник Клуба, председник
Надзорног одбора, записничар и два оверивача записника.
Члан 40.
Скупштина Клуба може да заседа ако седници Скупштине присуствује више од 50%
редовних и почасних чланова Клуба. Одлуку о испуњености услова дали је неки члан
Клуба редован доноси Извршни одбор најкасније 15 дана пре дана одржавања редовне
Скупштине и са даном подношења иницијативе за сазивање ванредне седнице Скупштине
Клуба.
Ако у заказано време почетка седнице Скупштине Клуба није присутан потребан број
чланова Скупштине, у складу са ставом 1. овог члана, Скупштина се распушта а наредна
седница се заказује за 15 дана од дана распуштања Скупштине. Кворум на наредној
седници Скупштине сачињавају присутни чланови без обзира на број.
Скупштина Клуба одлуке доноси већином гласова присутних редовних и почасних
чланова Клуба осим у случају из члана 37. став 5. овог Статута.
Рад Скупштине Клуба утврђује се Пословником о раду Скупштине Клуба.
ОРГАНИ СКУПШТИНЕ КЛУБА
Члан 41.
Органи Скупштине Клуба су: Лице овлашћено за заступање и представљање, Извршни
одбор и Надзорни одбор.
Лице овлашћено за заступање и представљање Клуба је председник Клуба и председник
Извршног одбора Клуба.
Одлуке органа Клуба доносе се већином гласова од укупног броја чланова органа Клуба.
Члан 42.
Клуб има лице овлашћено за заступање и представљање (у даљем тексту: Заступник).
За Заступника може бити одређено само потпуно пословно способно физичко лице.
Да би неко лице било изабрано за Заступника неопходно је да испуњава следеће услове:
1) најмање висока стручна спрема,
2) спортско звање – спортски менаџер,
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3) ронилачко звање – најмање инструктор другог нивоа,
4) положен спортски стручни испит,
5) најмање пет година искуства на руководећим местима у спортским организацијама.
Члан 43.
Заступник се стара и одговара за законитост рада Клуба, организује и води активности и
пословање Клуба, брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига,
спроводи одлуке органа Клуба и има у односу на запослене и радно ангажована лица у
Клубу положај, односно овлашћења директора у правном лицу, у складу са законом којим
се уређује рад.
Члан 44.
Заступник се бира на период од четири године и може бити поново биран на ту фукцију.
Заступник може у свако доба дати оставку писаним путем. Ако заступник поднесе оставку
у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог
Заступника, али не дуже од 30 дана од дана регистровања оставке у АПР-у.
Члан 45.
Заступник је дужан да информише органе Клуба о активностима и делатностима Клуба и
његовом финансијском пословању квартално.
Члан 46.
Заступник:
представља и заступа Клуб,
финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана,
руководи радом и усклађује активности органа Клуба,
организује, усмерава и врши контролу сарадње са надлежним општинским,
градским, покрајинским и републичким органима,
5) остварује спортску сарадњу,
6) предлаже именовање генералног секретара и спортског директора,
7) одобрава службена путовања у земљи и иностранству.
1)
2)
3)
4)

ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 47.
Извршни одбор Клуба је орган Скупштине Клуба који спроводи одлуке Скупштине
између две седнице.

Страна 15 oд 31

Статут Ронилачког клуба „Орка“
Извршни одбор:
1) утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина Клуба,
2) утврђује предлог Програма и планова рада као и предлог финансијског плана,
3) усваја План стручног рада и план стручног оспособљавања тренера – инструктора
ангажованих у Клубу,
4) утврђује програме спортске сарадње,
5) доноси одлуке о пријему и престанку својства члана Клуба,
6) доноси одлуку о додели звања почасни члан Клуба,
7) доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине Клуба,
8) даје сагласност на Правилник о систематизацији радних места у стручној служби,
9) усваја Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности,
10) одлучује о ангажовању спортских стручњака и стручњака у спорту у Клубу,
11) одлучује о усавршавању чланова Клуба за спортска звања за потребе рада у Клубу
и даје сагласност на уговор са таквим члановима, међусобним правима и обавезама,
12) именује и разрешава спортског директора Клуба,
13) именује и разрешава секретара Клуба,
14) именује комисије Клуба (такмичарска, здравствена, дисциплинска...) и одређује јој
мандат, надлежност и додељује јој предмет за разматрање са роком извршења,
15) бира и разрешава представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб
члан,
16) одлучује са којим спортским стручњацима, стручњацима у спорту ће Клуб
закључити уговор и утврђује садржину тог уговора (висину надокнаде, рок на који
се уговор закључује, услови и начин раскида, међусобне обавезе...),
17) именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарских екипа,
18) одлучује о организовању спортских приредби и манифестација и учешћу Клуба на
њима,
19) одлучује о висини и начину плаћања чланарине и уписнине,
20) одређује висину надокнаде за рад заступнику, секретару и спортском директору
Клуба,
21) одређује изглед чланске карте Клуба, диплома, карнета и др.,
22) предлаже Скупштини Клуба удруживање Клуба у територијалне, покрајинске и
националне гранске савезе и друге асоцијације,
23) даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе Клубу,
24) одлучује о оснивању привредног друштва или другог правног лица, односно о
његовом гашењу,
25) усваја предлог завршног рачуна,
26) додељује награде и признања,
27) одређује која се документа сматрају службеном тајном.
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Члан 48.
Извршни одбор Клуба има пет чланова.
Чланови Извршног одбора могу бити: чланови Клуба са спортским звањем најмање
оперативни тренер, спортски инструктор или међународни судија, представник родитеља
чланова Клуба млађих од 18 година (један обавезно), заступник и представник оснивача
(један обавезно).
Ако у Клубу нема довољно спортских стручњака, уместо њих могу се именовати за
чланове Извршног одбора чланови Клуба са најмањим ронилачким звањем другог нивоа
највише два пута по две године, до испуњења услова из претходног става.
Заступник је председник Извршног одбора Клуба и председник Клуба.
Члан 49.
Чланове Извршног одбора бира Скупштина Клуба, на предлог заступника Клуба.
Представник оснивача Клуба у Извршном одбору је један од оснивача који као члан
Извршног одбора учествује у раду Извршног одбора Клуба и има право вета на одлуке
Извршног одбора које нису у складу са прокламованим циљевима и задацима оснивања
Клуба.
Мандат чланова Извршног одбора Клуба траје четири године а чланови Извршног одбора
могу поново бити бирани на те функције.
Члан 50.
Мандат члана Извршног одбора престаје:
по истеку мандата,
на лични захтев,
престанком статуса редовни члан Клуба,
опозивом од стране Скупштине Клуба због не придржавања одредби овог Статута
и других општих аката Клуба, кршења одредби спортских правила, недовољног
ангажовања и не редовног присуствовања седницама Извршног одбора,
5) смрћу члана.
1)
2)
3)
4)

Члан 51.
Извршни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби а најмање једном
квартално.
Седницу Извршног одбора сазива председник Извршног одбора – председник Клуба.
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Извршни одбор се обавезно сазива на Захтев заступника, председника Надзорног одбора и
најмање три члана Извршног одбора Клуба.
Извршни одбор може да заседа и доноси пуноважне одлуке ако је на седници присутно
најмање три члана Извршног одбора.
Члан 52.
Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Извршни одбор доноси општа акта из своје надлежности већином гласова од укупног
броја чланова Извршног одбора.
Рад Извршног одбора уређујуе се пословником о раду Извршног одбора.
За свој рад Извршни одбор Клуба је одговоран Скупштини Клуба.
Чланови Извршног одбора Клуба за свој рад могу примати надокнаду за рад у Извршном
одбору о чему одлуку доноси Скупштина Клуба а у складу са Законом.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 53.
Надзорни одбор Клуба је орган Скупштине Клуба који врши контролу спровођења
Статута и других општих аката Клуба, контролу материјално-финансијског пословања
Клуба, рад стручне службе Клуба и надзор над законитошћу рада органа управљања
Клубом.
Члан 54.
Надзорни одбор Клуба има три члана, од којих је један председник, које бира Скупштина
Клуба из реда својих чланова и из реда експерата за поједине области, од којих је један
обавезно са инструкторским звањем најмање другог нивоа и спортским звањем најмање
оперативни тренер.
Ако Клуб нема довољно чланова са инструкторским звањем другог нивоа за члана
Надзорног одбора привремено може бити постављен и члан Клуба са најмање ронилачким
звањем другог нивоа до испуњења услова из става 1. овог члана а највише два пута по две
године.
Мандат чланова Надзорног одбора Клуба траје четири године а чланови Надзорног одбора
могу поново бити бирани на те функције.
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Члан 55.
Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга рада
најмање једном у току године, на Скупштини Клуба приликом усвајања завршног рачуна
и извештаја о раду Клуба, а Извршном одбору најмање два пута у току године
(шестомесечно).
Члан 56.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Рад Надзорног одбора утврђује се пословником о раду Надзорног одбора.
ОРГАНИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА КЛУБА
Члан 57.
Секретар Клуба:
1) води књигу чланова и књигу одлука Клуба,
2) води интерне евиденције Клуба: спортских стручњака и стручњака у спорту,
опреме, спортских резултата и активности, лекарских прегледа,
3) обавља административне послове око пријема и престанка чланства у Клубу,
4) врши регистрацију спортиста у савезу и води евиденцију,
5) доставља пријаве за такмичења,
6) прима и евидентира пријаве за такмичења чији је Клуб организатор,
7) води рачуна о испуњености обавеза чланова Клуба,
8) помаже у раду заступнику,
9) припрема материјале за седнице органа Клуба,
10) води записнике на седницама органа Клуба,
11) учествује у организацији и реализацији спортских припрема и такмичења,
12) учествује у припреми и управљању спортским програмима и пројектима,
13) координира и планира активности на обезбеђењу безбедности на спортским
приредбама и у спортским објектима,
14) асистира у маркетиншким кампањама,
15) организује послове око продаје и пласмана улазница,
16) координира и планира антидопинг активности,
17) учествује у прикупљању спортских података и њиховом анализирању и
интерпретирању,
18) учествује у припремању и архивирању интерне документације,
19) врши и друге послове које на њега пренесе заступник.
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Члан 58.
За секретара Клуба може бити именован члан Клуба који има спортско звање организатор
спортског пословања или спортски менаџер.
Секретар се именује на период од четири године и може поново бити изабран.
За свој рад секретар Клуба може примати надокнаду о чему одлуку доноси Извршни
одбор Клуба.
За свој рад секретар Клуба одговара Заступнику.
Члан 59.
Спортски директор Клуба:
1) оранизује и прати стручни рад у Клубу,
2) пружа и обезбеђује стручну помоћ спортским стручњацима у организацији
стручног рада,
3) обезбеђује спортским стручњацима Клуба испуњеност услова за добијање дозволе
за рад,
4) израђује планове и прати реализацију организовања припрема за младе и
перспективне спортисте,
5) организује утакмице, сусрете и такмичења,
6) учествује у реализацији система такмичења,
7) планира коришћење спортских објеката и контролише његово извршење,
8) учествује у припреми програма и пројеката и контролише њихово извршење,
9) учествује у припреми састанака стручних органа и органа управљања,
10) врши надзор над интерном документацијом везаном за такмичења,
11) врши интерно информисање чланова Клуба о раду у вези такмичења,
12) учествује у маркетиншким и пропагандним активностима,
13) организује и учествује у сарадњи унутар и између организација у области спорта у
земљи и иностранству,
14) спроводи одлуке заступника Клуба,
15) координира рад спортских стручњака и стручњака у спорту,
16) предлаже организацију спортских кампова и стажних роњења,
17) делегат је Клуба у органима и на такмичењима савеза чији је Клуб равноправан
члан.
За свој рад спортски директор Клуба може примати надокнаду о чему одлуку доноси
Извршни одбор Клуба.
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Члан 60.
За спортског директора Клуба може бити именован члан Клуба који има спортско звање
спортски менаџер и најмање инструкторско звање другог нивоа.
Спортски директор се именује на период од четири године и може поново бити изабран.
За свој рад спортски директор Клуба одговара Заступнику.
Члан 61.
Члан органа Клуба може бити само редован члан Клуба.
Одлуке органа Клуба уносе се у књигу одлука.
5. ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ КЛУБА
Члан 62.
Оснивачи Клуба одговарају солидарно, целокупном својом имовином, за обавезе преузете
у вези са оснивањем Клуба.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.
За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови органа Клуба који су били против
доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања ако су у поступку који је
претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.
Члан 63.
Члан органа Клуба, односно Заступник нема право гласа на седници органа Клуба кад се
одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против њега,
2) одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно
постојању личног интереса при одлучивању,
3) његовој одговорности или разрешењу.
Члан 64.
Одлуке као појединачни акти органа Клуба, односно Заступника ништавне су ако су
донете супротно закону, спортским правилима или овим Статутом.
Тужба за утврђивање ништавности из става 1. овог члана подноси се у року од 60 дана од
дана када је подносилац тужбе сазнао за разлоге ништавности одлуке, с тим да се не може
подићи по истеку рока од три године од дана доношења одлуке.
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6. СТРУЧНИ РАД У КЛУБУ
Члан 65.
Стручни рад у Клубу могу да обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту који
имају:
1) адекватно спортско звање,
2) дозволу за рад надлежног националног гранског спортског савеза чији је Клуб
равноправан члан,
3) потврду о здравственој способности (општој, посебној и психолошкој).
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту стручни рад у Клубу могу да обављају као
чланови Клуба без надокнаде или као запослени у Клубу о чему одлуку доноси Извршни
одбор Клуба.
Уговором о раду спортски стручњак и Клуб утврђују зараду и друга примања у складу са
Законом.
Уговором о стручном ангажовању спортски стручњак и Клуб утврђују накнаду за
обављање стручног рада у Клубу и друга примања.
Друга примања спортског стручњака су новчана и друга награда за постигнуте спортске
резултате, накнада трошкова смештаја, исхране и путовања за време спортских припрема
и такмичења и друга слична примања.
Накнада за обављање стручног рада и друга примања спортског стручњака немају
карактер зараде.
Ако спортски стручњаци и стручњаци у спорту стручни рад у Клубу обављају као чланови
Клуба без надокнаде, Клуб таквом спортском стручњаку и стручњаку у спорту обезбеђује
надокнаду трошкова за испуњеност услова за добијање дозволе за рад, припрему и
полагање спортског стручног испита, лиценцирање у међународним и републичким
асоцијацијама и савезима, прегледе ради утврђивања здравствене и психилошке
способности, стручно усавршавање, трошкове издавања дозволе за рад, реалне трошкове
вођења екипа на такмичење, стажна роњења и кампове (путни трошкови, трошкови
смештаја, исхране и дневнице).
Ако спортски стручњаци и стручњаци у спорту стручни рад у Клубу обављају као
запослени, Клуб сноси трошкове у складу са Законом о раду а запослени сам сноси
трошкове испуњавања услова за добијање дозволе за рад.
Радно време, одмори, одсуства и друга права и обавезе спортских стручњака према Клубу
прилагођавају се режиму тренинга, спортских припрема, камповима односно такмичења.
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Члан 66.
Спортским стручњацима и стручњацима у спорту који обављају стручни рад у Клубу
забрањено је да:
-

-

-

Спортисту излажу спортским активностима које могу да угрозе или погоршају
њихово здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и моторички
развој или образовање,
Спортисту изложе спортским активностима (такмичарски и рекреативно) које могу
да угрозе или погоршају његово здравствено стање или нису у складу са његовом
ронилачком категоријом и степеном оспособљености,
Спортисти дају допинг средства или га подстичу на узимање истих.

Кршење одредби из става 1. овог члана подразумева тренутни престанак чланства и
тренутни раскид уговора између Клуба и спортског стручњака и стручњака у спорту без
права на дисциплински поступак уз могућност покретања поступка за надокнаду штете.
Члан 67.
Стучни рад у Клубу нарочито подразумева:
1) планирање и спровођење спортских активности и спортске делатности, тренинг
спортиста, спортско васпитање, обучавање и спортско усавршавање,
2) вођење спортиста на такмичења,
3) организовање спортских такмичења,
4) организовање и вођење спортских кампова и стажних роњења,
5) старање о здравственом стању спортиста,
6) познавање и примењивање спортских правила и правила роњења,
7) планирање и спровођење спортских приредби,
8) спортско суђење,
9) спортски менаџмент и организовање спортског пословања,
10) континуирана едукација, праћење савремених достигнућа у подводном спорту,
11) старање о безбедности, реду и сигурности на спортским приредбама и у спортским
објектима,
12) спречавање допинга у спорту.
Члан 68.
Спортски стручњаци су дужни да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у
Клубу (дневник рада тренинга, план роњења, дневник роњења).
Извршни одбор утврђује план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања
спортских стручњака (континуирана едукација: стручни скупови, семинари и курсеви) а у
складу са својим могућностима и услове за остваривање тог плана.
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Трошкове стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских стручњака
може да плати Клуб или заинтересован појединац.
Ако се трошкови стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских
стручњака обезбеђују из средстава Клуба, међусобна права и обавезе уређују се уговором
којим се посебно одређују услови финансирања и обавеза тог лица да у одређеном
временском периоду, по завршетку стручног образовања, оспособљавања и усавршавања,
ради у Клубу као члан Клуба без надокнаде.
У случају да спортски стручњак прекине стручно образовање, оспособљавање и
усавршавање које финансира Клуб, или иступи из Клуба пре времена дефинисаног
уговором или не изврши уговором дефинисане обавезе, дужан је да Клубу надокнади
трошкове и надокнади штету у складу са одредбама уговора.
Члан 69.
Стручни рад са децом у Клубу могу обављати спортски стручњаци у складу са Законом о
спорту.
Непримерено понашање према деци од стране одраслих чланова Клуба и спортских
стручњака у било ком облику повлачи аутоматско искључење из Клуба без права на
дисциплински поступак.
Члан 70.
Ако је у Клубу ангажовано више спортских стручњака Извршни одбор обавезно именује
главног тренера, спортског стручњака са највишим спортским и инструкторским звањем.
Ако је у Клубу ангажовано више спортских стручњака Извршни одбор обавезно именује
тренера задуженог за развој омладинског спорта.
Члан 71.
Чланови Клуба са ронилачким и инструкторским звањима морају поштовати права и
обавезе категорија које имају и хијерархију овлашћења.
Непоштовање одредби из става 1. овог члана подразумева аутоматски престанак чланства
у Клубу без права на дисциплински поступак, уз могућност подношења захтева за
надокнаду штете.
Члан 72.
Спортски стручњак ангажован у Клубу мора испуњавати услове за добијање дозволе за
рад надлежног националног гранског савеза чији је Клуб равноправан члан у складу са
Законом о спорту и спортским правилима.
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Спортски стручњак, инструктор роњења, мора испуњавати услове и редовно обнављати
лиценцу међународне асоцијације по чијим стандардима Клуб обучава рекреативне
рониоце.
7. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ
Члан 73.
Облици организовања и рада у Клубу су: секретеријат, огранци, секције, комисије,
стручни савети, специјализовани сервиси, клуб пријатеља Клуба и друго.
Секретеријат, огранке, секције, комисије, стручне савете, специјализоване сервисе, клуб
пријатеља Клуба и друго формирају се на основу одлуке Извршног одбора.
Одлуком о формирању одређује се број чланова, мандат, начин и делокруг рада облика
организовања и рада у Клубу.
Члан 74.
У циљу ефикаснијег спровођења одлука Скупштине и Извршног одбора Клуба,
благовременог извршавања циљева и задатака Клуба, координације рада органа Клуба, у
периоду између две седнице Извршног одбора у Клубу се формира секретеријат Клуба.
Члан 75.
Секретеријат Клуба чине: заступник, спортски директор и секретар Клуба.
Секретеријат одржава седнице једном недељно и прати извршење утврђених задатака и
договорених послова и доноси одговарајуће оперативне одлуке.
Члан 76.
У Клубу се може образовати један или више огранака (секција, подружница идр.).
Огранци се уписују у Регистар.
Огранак је организациони део Клуба и нема својство правног лица.
Огранак има место обављања активности и делатности и заступника, а послове са трећим
лицима обавља у име и за рачун Клуба.
Огранак Клуба у правном промету иступа под називом Клуба и својим називом.
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Члан 77.
Комисије, стручни савети и специјализовани сервиси су привремени органи Извршног
одбора који се формирају одлуком Извршног одбора а ради решавања одређених питања у
Клубу.
Члан 78.
У циљу непосредније сарадње са донаторима, спонзорима и пријатељима Клуба, у Клубу
се може се формирати Клуб пријатеља Клуба.
Начин рада, права и обавезе чланова Клуба пријатеља уређују се одлуком Извршног
одбора.
Члан 79.
За обављање стручних, административних и помоћних послова, Клуб може имати стручну
службу или ангажовати стручна правна и физичка лица.
Ако Клуб има сопствену стручну службу, организација и рад стручне службе уређују се
Правилником о систематизацији радних места у Клубу.
Правилником о систематизацији радних места утврђују се јединствени називи за радна
места, опис послова, број извршилаца, захтеви у погледу образовања и степена стручне
спреме и други услови за обављање послова и задатака.
Пословима стручне службе руководи заступник Клуба.
Радници стручне службе у складу са пословима које обављају имају права, обавезе и
одговорност по основу Закона о раду.
8. САРАДЊА
Члан 80.
Клуб изражава зеједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским
организацијама, друштвима, асоцијацијама и савезима и у том циљу сарађује са њима.
У остваривању сарадње Клуб организује посете својих представника и делегација
организацијама из става 1. овог члана као и посете тих организација Клубу.
У остваривању својих циљева Клуб сарађује и са организацијама за обављање спортских
делатности, органима локалне самоуправе, покрајинским и републичким органима као и
са другим заинтересованим правним и физичким лицима.
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9. ИМОВИНА
Члан 81.
Клуб може стицати средства и остваривати приход од чланарине, дотација из буџета,
прилога, донација и поклона, субвенција, реализације пројеката, услуга, спонзорства и
других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних активности, у складу са
законом.
Средства из става 1. овог члана својина су Клуба.
Члан 82.
Клуб може ради прибављања средстава потребних за остваривање својих спортских
циљева основати привредно друштво или друго правно лице, у складу са законом. Клуб –
оснивач користи целокупну остварену нето добит основаног правног лица за остваривање
својих циљева утврђених овим Статутом.
Члан 83.
Клуб може непосредно да обавља привредну или другу делатност којом се стиче добит у
складу са законом којим се уређује класификација делатности.
Делатности које Клуб може да обавља су: спортско оспособљавање, издаваштво, подводни
радови и продаја ронилачке опреме.
Клуб нема право да остварену добит од привредне или друге делатности расподељује
својим оснивачима, заступницима, члановима органа Клуба, запосленима или са њима
повезаним лицима.
Члан 84.
Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о
рачуноводству.
Члан 85.
За своје обавезе Клуб одговара целокупном својом имовином.
Чланови Клуба и органа Клуба солидарно одговарају са Клубом за обавезе Клуба ако
поступају с имовином Клуба као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Клуб
као форму за незаконите или преварне циљеве.
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Члан 86.
Имовина Клуба може да се користи само за остваривање циљева утврђених овим
Статутом.
Имовина Клуба не може да се дели члановима Клуба.
Приходи остварени обављањем делатности Клуба користе се искључиво за остваривање
статутарних циљева Клуба.
Одредбе става 1-3 овог члана не односе се на давања члановима Клуба пригодних награда
и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Клуба
(путни трошкови, трошкови исхране, трошкови преноћишта, дневнице и сл.), испуњавање
обавеза према члановима Клуба и исплату зарада запосленима.
Члан 87.
За случај престанка рада Клуба прималац имовине Клуба је локална самоуправа.
10. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 88.
Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу рада органа Клуба, издавањем билтена о раду,
сарадњом са средствима јавног информисања, путем интернет презентације, друштвених
мрежа и др.
Органи Клуба могу искључити или ограничити јавност седница или скупа када се
разматрају поверљива питања.
Члан 89.
Сви чланови Клуба и органа Клуба су у обавези да заступају само званичне ставове Клуба.
Званичне ставове Клуба односно његових органа може да јавно износи и заступа само
заступник Клуба или лице које он овласти.
Заступник одговара за тачност информација које јавно презентује.
11. ОПШТА АКТИ КЛУБА
Члан 90.
Општа акта Клуба су: статут, правилници, пословници и одлуке.
Статут је основни општи акт Клуба.
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Појединачни акти које доносе заступник и органи Клуба морају бити у складу са овим
Статутом, спортским правилима и законом.
Члан 91.
Предлог за доношење измена и допуна Статута могу поднети: оснивачи, заступник,
Извршни одбор, Надзорни одбор и најмање 50% редовних чланова Клуба.
Предлог за доношење измена и допуна Статута разматра Извршни одбор Клуба уз
обавезно прибављање мишљења оснивача и Надзорног одбора.
Уколико се предлог покаже оправданим и Извршни одбор га прихвати, Извршни одбор
утврђује предлог измена и допуна Статута и доставља их члановима Клуба на разматрање
(статутарна расправа).
Статутарна расправа мора да се заврши у року од 30 дана.
У изузетним и оправданим случајевима Извршни одбор може упутити Скупштини Клуба
предлог за измене и допуне Статута без јавне расправе.
Након истека рока за окончање статутарне расправе, Извршни одбор утврђује предлог
Статута, са предложеним изменама и допунама, и доставља га Скупштини Клуба на
усвајање.
Члан 92.
О неприхватању предлога за измене и допуне Статута Извршни одбор је у обавези да
обавести подносиоца предлога у року од 15 дана од дана подношења предлога.
Подносилац предлога незадовољан одлуком Извршног одбора Клуба може предложити
Скупштини Клуба на првој наредној редовној седници Скупштине да покрене поступак
измене и допуне Статута. Одлука Скупштине Клуба је коначна.
Члан 93.
Предлог за доношење аката из надлежности Извршног одбора Клуба могу дати: оснивачи,
заступник, Надзорни одбор, спортски директор, органи Клуба и најмање 50% чланова
Клуба.
Члан 94.
Општи акти Клуба ступају на снагу даном усвајања, осим ако је одлуком о њиховом
доношењу одређен други рок.
Одлуком о доношењу акта Клуба одређује се и начин његовог објављивања.
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Члан 95.
Општи акти Клуба морају бити у сагласности са Статутом Клуба о чему мора постојати
позитивно мишљење Надзорног одбора Клуба.
У случају не сагласности општег акта и Статута Клуба примењиваће се одредбе Статута
Клуба.
Члан 96.
Појединачни акти и одлуке заступника и органа Клуба морају бити усаглашене са
Статутом Клуба.
12. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ
Члан 97.
Клуб води следеће евиденције: чланова Клуба, долазака на тренинг, лекарских прегледа,
учествовања и резултата на такмичењима, стручног рада, рада компресора, дневник
роњења и друге евиденције.
Клуб има следеће планове: план рада, план рада и развоја омладинског спорта, план
стручног оспособљавања и друге планове по потреби.
Изглед и начин вођења евиденција и израде планова одређује Извршни одбор Клуба.
13. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 98.
Члан Клуба и Клуб решавањају спорове споразумно.
Ако члан Клуба и Клуб не могу да спор реше споразумно, спор се може решавати
покушајем мирног решавања спора унутар Клуба путем посредовања, осим права за које је
одређена искључива надлежност суда. За арбитра може бити именован само дипломирани
правник.
Ако члан Клуба и Клуб не могу споразумно или путем посредовања да реше спор, спорове
могу да повере на решавање ad hoc или сталном спортском арбитражном суду при
Спортском савезу Србије или при надлежном националном гранском спортском савезу
чији је Клуб равноправан члан.
Страна у спору која покреће решавање спора посредовањем или преко ad hock или сталног
арбитражног суда сноси трошкове покретања поступка. Страна у спору која добије спор
има право на надокнаду трошкова и може покренути поступак за надокнаду штете.

Страна 30 oд 31

Статут Ронилачког клуба „Орка“
13. ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 99.
Клуб престаје са радом:
1) ако се број чланова Клуба смањи испод три а Извршни одбор не донесе одлуку о
пријему нових чланова у року од 30 дана,
2) ако Скупштина Клуба донесе одлуку о престанку рада Клуба,
3) статусном променом и променом правног облика који води престанку Клуба,
4) ако је Клубу изречена мера забране обављања спортских активности и делатности
због тога што не испуњава услове за њихово обављање,
5) ако је Клубу забрањен рад,
6) стечајем.
15. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 100.
За не придржавање одредаба Статута и одредаба Закона о спорту сваки члан Клуба и
органа Клуба плаћа све трошкове казне ако је прекршај направљен и поред упозорења.
Клуб може против чланова Клуба из става 1. овог члана покренути поступак за надокнаду
причињене штете Клубу.
Свако оштећење или губитак опреме Клуба, члан Клуба који је оштетио или изгубио
опрему мора у року од 30 дана од дана настанка штете или губитка опреме надокнадити
штету и опрему Клубу у пуном износу.
16. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 101.
Ако надлежни орган за регистрацију захтева измену или допуну одређених одредби
Статута из формално правних разлога овлашћује се заступник да томе захтеву удовољи
без сазивања Скупштине.
Члан 102.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања.
У Кикинди 07.05.2016. године
ПРЕДСЕДНИК КЛУБА
Стојан Богосављев
_____________________
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