СТАТУТ
КАНУ КАЈАК КЛУБА "БСК" БОРЧА

САДРЖАЈ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

стр.

3

Назив и седиште

стр.

3

Заступање

стр.

3

Делатност

стр.

3

Печат, амблем, знак, застава и боја

стр.

3

Чланство у другим удружењима, друштвима и савезима

стр.

4

Циљеви и активности Клуба

стр.

4

II ЧЛАНСТВО У КЛУБУ И СПОРТСКИ РАД

стр.

6

Услови за чланство, категорије чланова и чланарина

стр.

6

Права и обавезе чланова

стр.

7

Књига чланова

стр.

7

Престанак својства члана

стр.

7

Малолетни чланови

стр.

9

III ОРГАНИ КЛУБА

стр.

9

Органи – опште одредбе

стр.

9

Скупштина клуба

стр.

10

Управни одбор клуба

стр.

13

Надзорни одбор клуба

стр.

15

Председник клуба

стр.

15

Потпредседник клуба

стр.

17

Секретар клуба

стр.

17

Дисциплинска комисија клуба

стр.

18

IV СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

стр.

19

V СПОРТИСТИ, СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ И СТРУЧНИ РАД У СПОРТУ

стр.

20

Стручни рад у спорту

стр.

20

Спортски директор

стр.

21

Главни тренер (Председник тренерске комисије)

стр.

21

VI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА У КЛУБУ

стр.

21

VII ИМОВИНА, СРЕДСТВА И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

стр.

22

VIII ЈАВНОСТ РАДА

стр.

23

IX ОПШТИ АКТИ КЛУБА

стр.

24

Општи акти

стр.

24

Поступак измене општих аката

стр.

24

X РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

стр.

24

XI СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

стр.

25

XII АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

стр.

25

XIII ПРЕСТАНАК РАДА

стр.

25

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

стр.

25

2

На основу члана 40. став 1. и став 2, члана 55. став 3. тачка 1) и став 4. Закона о спорту ("Сл.
гласник РС", бр. 10/2016) - даље: Закон) и члана 44, став 1. тачка 1., члана 77. став 4. Статута
Кану кајак клуба "БСК" Борча од 25. фебруара 2019. године, скупштина
Кану кајак клуба
"БСК" Борча на седници одржаној дана 30.01.2022. године, усвојила је

СТАТУТ
Кану кајак клуба "БСК" Борча
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Правни статус
Члан 1.
Кану кајак клуб "БСК" Борча (у даљем тексту: „Клуб“) је спортско удружење, основано 1972.
године, организовано у складу са Законом, као добровољна недобитна организација заснована
на слободи удруживања више физичких и/или правних лица, организована на основу статута и
основана ради остваривања заједничког циља у области спорта и као такво је правно лице са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним позитивним прописима Републике Србије и
овим Статутом.
Назив и седиште
Члан 2.
Назив Клуба је: Кану кајак клуб "БСК" Борча.
Скраћени назив Клуба је: ККК "БСК" Борча.
Седиште Клуба је у Београду, Борча, ул. ЈНА бр. 1А.
Заступање
Члан 3.
Удружење представљају и заступају Председник Клуба и Секретар Клуба, који се региструју као
заступници у Регистру удружења, друштава и савеза у области спорта.
Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању
Клуба, у границама датих овлашћења.
Делатност
Члан 4.
Клуб обавља као своју претежну делатност, односно спортску делатност, делатност 93.12 Делатност спортских клубова са описом из Уредбе о класификацији делатности ("Сл. гласник
РС", бр. 54/2010).
Печат, амблем, знак, застава и боја
Члан 5.
Клуб има печат округлог облика, пречника 27 mm, на којем је ћирилицом исписан по ободу
следећи текст: КАНУ-КАЈАК КЛУБ „БСК„ а у средини је натпис: БОРЧА.
Клуб има штамбиљ четвртастог облика, димензија 25 x 55 mm, на коме је исписан назив и
седиште Удружења: КАНУ-КАЈАК КЛУБ „БСК„ БОРЧА, а у доњем преосталом делу остављен је
простор за број и датум, као и за број и врсту прилога.
Члан 6.
Клуб има симболе визуелног идентитета, и то: амблем, знак, заставу и боју, а може имати и
друге симболе.
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Заштићени знак клуба је кајакаш са веслом у чамцу (кајаку).
Застава клуба је светло-плавог правоугаоног облика са плавим амблемом у средини.
Амблем клуба је плаве боје и на њему су уцртане силуете кајакаша и кануисте у одговарајућим
чамцима.
Боја клуба је бело-плава.
Симболе визуелног идентитета Клуба и њихову употребу одређује Управни одбор Клуба
посебним актом.
Симболи визуелног идентитета Клуба не могу бити идентични симболима других удружења која
су уписана или уредно пријављена за упис у регистар Агенције за привредне регистре, нити
изазивати забуну о удружењу, његовим циљевима или у погледу тога о каквој се врсти правног
лица ради.
Чланство у другим удружењима, друштвима и савезима
Члан 7.
Клуб је члан Кајакашког савеза Србије и Кајакашког савеза Београда.
Клуб може да се учлани у одговарајуће националне, регионалне и међународне спортске
савезе у складу са својим интересима од значаја за остваривање циљева Клуба, а на основу
одлуке Скупштине Клуба.
Члан 8.
Клуб у остваривању својих циљева и задатака и обављању спортских активности и делатности
самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја
спорта, учествује у спортским такмичењима, организује спортска такмичења и остварује друге
циљеве и задатке, у складу са позитивним прописима, општим актима и плановима и
програмима спортских савеза чији је члан.
Циљеви и активности Клуба
Члан 9.
Циљеви Клуба су:
-

-

изражавање или побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање
друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа;
обезбеђење услова за обављање спортских активности;
организовано обављање спортских активности и спортских делатности у циљу
задовољења потреба човека за стваралаштвом, афирмацијом, физичким вежбањем и
такмичењем са другима;
развој, афирмација и промоција кајакашког спорта и омасовљење истог;
обезбеђење услова за развој и унапређење врхунских спортских резултата у кајакашком
спорту, на свим нивоима такмичења;
промоција образовне и васпитне функције спорта, фер плеја, разумевања, толеранције
и одговорности кроз бављење кајакашким спортом и спортом уопште;
промоција Борчанског кану-кајак спортског центра;
развој међуградске и међународне спортске сарадње;

Члан 10.
У оквиру спортских дисциплина које организује, Клуб организује следеће активности:
-

стварање услова за развој кајакашког спорта у Граду Београду и Градској општини
Палилула, као и у Републици Србији;
организовање спортских манифестација и такмичења;
учешће у националним и међународним спортским такмичењима и другим спортским
приредбама;
изградња и одржавање спортских објеката;
перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у
спорту који су ангажовани у Клубу;
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-

подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне
спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу кајакашког спорта;
ангажовање у савезима и другим асоцијацијама чији је члан и сарадњу са другим
организацијама у области спорта у Републици Србији;
заступање заједничких интереса својих чланова пред јавним властима и остваривање
сарадње са јавним властима јединице локалне самоуправе и Републике Србије;
издавање сопствених публикација;
остваривање међународне спортске сарадње и унапређивање међународног угледа
српског спорта;
популаризацију кајакашког спорта у медијима, образовним институцијама и другим
организацијама;
предузимање мера за спречавање негативних појава при организовању и одржавању
спортских приредби и јачање васпитне улоге спорта;
бригу о заштити здравља спортиста;
подстицање бављења кајакашким спортом у свим сегментима становништва;
старање о телесном и духовном обликовању (формирање) малолетних чланова;
активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и
утврђивање правила понашања у њиховим међусобним односима;
остваривање сарадње са привредним друштвима, установама и другим правним и
физичким лицима, од значаја за остваривање циљева Клуба;
вођење евиденција од значаја за рад и историју Клуба;
друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Клуба и остваривању
положаја утврђеног законом и спортским правилима спортских савеза.

Члан 11.
Остваривање циљева и реализација активности Клуба ближе се регулише одговарајућим
општим и појединачним актима које доносе надлежни органи Клуба у складу са овим Статутом.
Члан 12.
Клуб се у обављању спортских активности и спортских делатности нарочито ангажује на
афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и
стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против
лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.
Клуб остварује своје циљеве и обавља спортске активности и делатности у складу са
позитивним прописима, спортским правилима спортских савеза и својим општим актима,
потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима
међународних организација чија је чланица Република Србија.
Органи Клуба су дужни да обезбеде да бављење спортским активностима и делатностима у
оквиру Клуба буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном
средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно,
независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим
грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен
евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
Клуб успоставља односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са Законом и
спортским правилима спортских савеза.
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II ЧЛАНСТВО У КЛУБУ И СПОРТСКИ РАД
Услови за чланство, категорије чланова и чланарина
Члан 13.
Чланови Клуба јесу оснивачи и лица која накнадно приступе Клубу у складу са овим Статутом.
Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене позитивним прописима, овим Статутом и
општим актима Клуба, као и општим актима и правилима спортских савеза чији је Клуб члан.
Члан 14.
Одлуку о пријему у чланство Клуба и престанку својства члана клуба доноси Управни одбор
клуба, већином од увећаног броја чланова.
Члан 15.
Клуб има следеће врсте (категорије чланова):
1.
2.

редовне чланове
почасне чланове

Члан 16.
Редовни чланови Клуба су физичка лица, која могу бити активни спортисти кајакашког спорта,
спортски стручњаци ангажовани у Клубу, запослени у Клубу, али и сва друга лица која
прихватају циљеве и опште акте Клуба и испуњавају своје обавезе према Клубу.
Члан 17.
Услови за стицање својства редовног члана Клуба су:
1. Потписивање и достављање Клубу приступнице са изјавом о прихватању статута и
општих аката Клуба и изјавом о прихватању надлежности Комисије за мирно решавање
спорова и Сталног спортског арбитражног суда при Олимпијском комитету Србије и
коначно арбитражно решавање спорова који настају при остваривању и испуњавању
обавеза у чланству Клуба, у складу са статутом Клуба;
2. Уплата месечне или годишње чланарине;
3. Поседовање способности потребних за остваривање циљева, задатака и активности
Клуба.
Члан 18.
Одлуку о пријему редовног члана у чланство Клуба и престанку својства редовног члана доноси
Управни одбор Клуба, већином од укупног броја чланова.
Својство редовног члана се стиче попуњавањем приступнице са изјавом о прихватању општих
аката Клуба и арбитраже, уплатом годишње чланарине или уплатом три узаступне месечне
чланарине и доношењем одлуке Управног одбора о пријему лица у чланство Клуба, након чега
се редовном члану - такмичару издаје чланска карта и врши упис у књигу чланова.
Чланови имају право да учествују у избору органа Клуба и да буду бирани у те органе.
Члан 19.
Износ и начин плаћања чланарине утврђује Управни одбор својом одлуком, која мора бити
јавно објављена на огласној табли и интернет страници Клуба.
Редовни чланови чије је својство члана престало због не измиривања обавеза према Клубу
могу бити поново примљени у чланство, под условом испуњавања услова за пријем и
претходне уплате неплаћене чланарине, као и авансне уплате чланарине за наредни
календарски период.
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Члан 20.
За почасног члана може се може предложити лице које је својим радом допринело раду и
развоју Клуба као и лице које има знатне заслуге за унапређење кајакашког спорта, о чијем
пријему или престанку својства по образложеном предлогу Управног одбора одлуку доноси
Скупштина.
Изабрани почасни члан даје изјаву о прихватању циљева и општих аката Клуба. Изјава може
бити дата усмено на записник или у писаном облику.
Почасни чланови не плаћају чланарину и могу учествовати у раду Скупштине и Управног
одбора Клуба.
Права и обавезе чланова
Члан 21.
Права и обавезе чланова клуба су да:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

У оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делатности Клуба у циљу
унапређења спорта;
Непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге,
сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.;
Иницирају, предлажу и одлучују о основању одговарајућих облика организовања и
рада у спорту;
Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје
делатности
Бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Клубу и
управљају пословима Клуба;
Дају Клубу информације и податке које од њих траже ради обављања законом и
Статутом предвиђених послова и задатака;
Уредно плаћају Клубу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Клуба;
У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом,
другим актима Клуба и одлукама органа Клуба;
Учествују у стручним активностима и утврђивању плана и програма рада Клуба;
Остварују увид у рад Клуба и његових органа;
Испуњавају обавезе утврђене Статутом, општим актима и одлукама Клуба;
Чувају спортски друштвени углед Клуба;
Извршавају одлуке органа Клуба;
Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.
Књига чланова

Члан 22.
Клуб води евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге базичне евиденције, у складу са
Законом о спорту.
У књигу чланова Клуба уписују се следећи подаци: име, име оца и презиме; датум рођења;
држављанство; број личног документа који служи као средство идентификације; адреса
пребивалишта и боравишта; подаци за контакт; датум учлањења; датум престанка чланства;
категорија чланства у складу са статутом удружења; избор у органе спортског удружења;
изречене дисциплинске казне.
Одлуке органа Клуба уносе се у књиге одлука које ти органи воде.
Престанак својства члана
Члан 23.
Чланство у клубу престаје:
1. Смрћу члана;
2. Губитком пословне способности пунолетног члана;
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3. Престанком рада клуба (брисањем из регистра);
4. Иступањем члана из клуба, у складу са позитивним прописима и овим Статутом;
5. На основу одлуке Управног одбора.
Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члана у органима и радним телима Клуба.
Члан 24.
Управни одбор доноси одлуку о искључењу или престанку својства редовног члана Клуба у
следећим случајевима:
1. На предлог Дисциплинске комисије, због утврђења постојања дисциплинског прекршаја
за који је као дисциплинска санкција прописана мера искључења члана;
2. Искључења члана или утврђења престанка својства члана, услед одлуке надлежног
државног органа или Сталног спортског арбитражног суда при Спортском савезу Србије
или Олимпијског комитета Србије, која за последицу има искључење члана или
престанак својства члана;
3. Утврђења престанка својства члана Клуба због не измиривања обавеза према Клубу
(неплаћање чланарине).
4. Утврђење престанка својства члана Клуба у случајевима када се утврди да члан више
не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Клуба.
Члан 25.
Одлука из чл. 24. овог Статута се доноси већином од укупног броја чланова Управног одбора, и
обавезно садржи образложење и поуку о правном леку.
Одлука мора да се достави члану лично, у просторијама Клуба, односно на адресу
пребивалишта или боравишта члана (препорученом поштом). У случајевима искључења или
престанка својства малолетног члана одлука се доставља његовом законском заступнику.
Ако Клуб члану није могао да достави одлуку у смислу става 2. овог члана, о томе се сачињава
службена белешка и одлука се објављује на огласној табли Клуба и по истеку осам дана од
дана објављивања сматра се достављеном.
Члану престаје својство члана даном достављања одлуке.
Члан 26.
На одлуке Управног одбора из чл. 24. овог Статута искључени, односно члан коме је престало
својство члана има право жалбе Скупштини, у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
Скупштина по жалби решава на првој наредној седници и исту може да усвоји, одбије или
одбаци. Одлука Скупштине је коначна.
Члан 27.
У случајевима покретања дисциплинског поступка против члана Клуба, било да се ради о
дисциплинском поступку пред Дисциплинском комисијом Клуба или о дисциплинским или
арбитражним поступцима пред органима спортских савеза у које је Клуб удружен, Управни
одбор може донети одлуку о привременој суспензији члана Клуба до окончања поступка, али не
дуже од шест месеци.
Одлука из става 1. овог члана се доноси већином од укупног броја чланова Управног одбора
Члан 28.
Питање дисциплинске одговорности чланова се уређује Дисциплинским правилником, који
доноси Управни одбор.
Члану Клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу са
законским прописима.
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Члан 29.
Члану Клуба не може бити изречена казна за дисциплински прекршај за који није крив и који пре
него што је учињен није био општим актом спортског удружења утврђен као дисциплински
прекршај и за који није била прописана казна, ако законом није друкчије одређено.
Члан Клуба има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и са
што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о
одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писану и
образложену одлуку и жалбу.
Члан спортског удружења не може бити дисциплински кажњен за коришћење својих права у
складу са законом, спортским правилима и општим актима удружења.
Малолетни чланови
Члан 30.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које је навршило 14 година
даје малолетно лице уз претходну писану сагласност родитеља, односно старатеља, а за лица
млађа од 14 година њихов законски заступник.
О учешћу малолетног лица у раду Клуба обавештава се његов законски заступник.
Малолетно лице не може учествовати на такмичењима без писане сагласности свог законског
заступника.
У поступцима који се воде према малолетном лицу као члану Клуба увек се обезбеђује учешће
његовог законског заступника.
Малолетном лицу не могу бити изречене дисциплинске мере забране обављања дужности у
удружењу и новчана казна.

III ОРГАНИ КЛУБА
Органи – опште одредбе
Члан 31.
Органи Клуба су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Скупштина;
Управни одбор;
Надзорни одбор;
Председник Клуба;
Потпредседник Клуба;
Секретар.

Члан 32.
Мандат чланова органа Клуба траје четири године, ако овим Статутом није другачије одређено.
У случају када је истекао мандат органа Клуба, а нису изабрани нови органи, раније изабрани
органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.
Члан 33.
Члан органа Клуба може бити само лице: које има својство члана Клуба у складу са овим
Статутом, које има најмање 18 година, и које није члан органа нити активно ангажовано у
конкурентској спортској организацији.
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Члан 34.
Чланови органа Клуба, укључујући заступника и ликвидационог управника не могу бити:
-

-

Запослени у спортским савезима чији је Клуб члан;
Службена лица организација у области кајакашког спорта која управљају кајакашким
такмичењима;
Лица на јавним функцијама и на функцијама у политичким странкама;
Власници, заступници и запослени у спортским кладионицама.
Спортски посредници у кајакашком спорту;
Лица која су правоснажно 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, као и за кривична дела прописана
законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама, док трају правне последице осуде;
Лица која не могу бити чланови привредних друштава или удружења у складу са
прописима којима је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности;
Спортски инспектори;
Заступници и ликвидациони управници територијалних кајакашких савеза са територије
Републике Србије.

Члан 35.
На седницама органа Клуба обавезно се води записник који се трајно чува у архиви Клуба, са
следећом минималном садржином: назив органа, датум, место и начин одржавања седнице,
време почетка и завршетка седнице, имена присутних и одсутних, дневни ред, опис резултата
гласања за сваку поједину одлуку („за“, „против“ и „уздржан“, уз обавезно навођење имена
чланова органа који су гласали „против“ или „уздржан“, садржину одлука (преамбула са
правним основом, означењем органа Клуба, места и датума одржавања седнице, изрека
одлуке, а по потреби и образложење), потпис председавајућег и записничара.
Писани отправак одлуке органа Клуба мора по садржини бити идентичан изворнику из
записника са седнице органа, потписан од стране овлашћеног лица органа и оверен печатом
Клуба.
Члан 36.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу,
ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који
су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке органа Клуба или најмање 10 чланова
Клуба.
Одредбе става 1. и 2. овог члана сходно се примењују и на одлуке заступника Клуба.
Члан 37.
Члан органа Удружења нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о:
-

покретању спора или одустајању од спора против њега;
одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно
постојања личног интереса при одлучивању;
његовој одговорности или разрешењу;
имовинским питањима која су повезана са њим или његовим брачним другом или
рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице
над којим он има контролу или економски интерес.
Скупштина Клуба

Члан 38.
Скупштина је највиши орган Клуба и исту чине сви чланови Клуба.
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У раду Скупштине, без права гласа, могу учествовати и представници других организација и
државних органа, по позиву Председника Клуба.
Седнице Скупштине одржавају се као редовне или као ванредне седнице.
Члан 39.
Седницу Скупштине сазива и истом руководи Председник Клуба.
Од сазивања седнице Скупштине до дана одржавања седнице мора протећи најмање 7 дана,
тако да позив за седницу Скупштине са предлогом дневног реда мора бити упућен најкасније
десет и објављен најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.
Седница се сазива објављивањем обавештења са позивом, које се лично, односно путем
електронске поште или друштвених мрежа доставља члану Клуба и истовремено објављује на
интернет страници и огласној табли Клуба.
Члан 40.
Скупштина може да заседа и одлучује уколико седници присуствује најмање 1/3 чланова Клуба.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Клуба, осим у случајевима када
је за поједине одлуке Законом или овим Статутом прописана квалификована већина.
Члан 41.
На седници Скупштине може се одлучивати само о оним питањима која су наведена у позиву за
седницу Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије двотрећинском већином од
присутног броја чланова.
Члан 42.
Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње, најкасније до 30. јуна текуће
године.
Изборна седница скупштине се по правилу сазива као редовна седница сваке четири године,
најкасније 60 дана пре истека мандата органа Клуба.
Члан 43.
Председник Клуба може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси
Клуба захтевају.
Председник Клуба је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено тражи, уз
навођење сврхе и разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор, или једна трећина
чланова Скупштине. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана
подношења уредног захтева. Ако Председник Клуба не сазове ванредну седницу Скупштине,
њу може сазвати онај орган Клуба, односно они чланови Скупштине који су тражили њено
сазивање. Између подношења уредног захтева за одржавање ванредне Скупштине и ванредне
седнице Скупштине не сме протећи више од 30 дана.
Ако је на ванредној Скупштини гласано о поверењу, односно разрешењу органа Клуба и
предлог не буде прихваћен, сазивање нове ванредне Скупштине се не може тражити из истих
разлога следећих годину дана.
На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о
редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.
Ванредна Скупштина Клуба има сва овлашћења као и редовна Скупштина.
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Члан 44.
Скупштина Клуба одлучује о:
-

-

усвајању, односно изменама и допунама статута Клуба;
усвајању пословника о раду Скупштине;
усвајању финансијских и прихватању ревизорских извештаја;
избору и разрешењу председника, потпредседника и секретара Клуба, Управног и
Надзорног одбора и Дисциплинске комисије Клуба;
избору почасних чланова Клуба;
усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних средстава;
усвајању годишњих извештаја о раду;
усвајању дугорочних програма и планова рада и развоја Клуба, смерница за њихово
спровођење, и извештаја о остваривању усвојених програма и планова;
избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање и чланова
органа Клуба, и то: председника, потпредседника, секретара, чланова Управног и
Надзорног одбора;
удруживању у савезе;
статусним променама и променама правне форме;
усвајању кодекса понашања чланова Клуба;
одлуке по жалбама на одлуке Управног одбора, уколико за решавање по жалби није
надлежан други орган у складу са овим Статутом;
о оснивању привредних друштава и других правних лица;
престанку Клуба;
другим питањима утврђеним законом и овим статутом.

Члан 45.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати стална или повремена радна тела
(одборе, комисије и сл.). Одлуком о образовању радног тела утврђује се његов делокруг и
састав.
Скупштина може, у случају потребе и када то није у супротности са Законом и општим актима
Савеза и Удружења, поверити обављање појединих послова из своје надлежности Управном
одбору Удружења.
Члан 46.
На одлуке Скупштине које су донесене у првом степену се може уложити жалба Сталном
спортском арбитражном суду при Спортском савезу Србије или при Олимпијском комитету.
Одлуке које Скупштина донесе као другостепени орган су коначне.
Члан 47.
Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина чланова Скупштине, а одлуке
доноси већином присутних чланова, осим у случајевима када је законом или овим статутом
другачије одређено.
Седницама скупштине председава Председник Клуба, који на почетку сваке седнице Скупштине
утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са
овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.
Кворум се утврђује на основу извештаја комисије за гласање, која стање утврђује на основу
података из књиге чланова и броја присутних чланова на седници.
О предлогу одлука чланови Скупштине изјашњавају се, по правилу, јавним гласањем са: "за",
"против" и као "уздржан".
Чланови Скупштине одлучују јавно, дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за
рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.
Рад Скупштине Клуба ближе се уређује Пословником о раду Скупштине.
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Управни одбор Клуба
Члан 48.
Управни одбор је извршни орган Клуба и има од седам чланова навише, тако да укупан број
буде непаран, које чине председник Клуба, потпредседник Клуба, секретар Клуба и још
минимум четири члана, предложена и изабрана тако да верно одражавају структуру чланства
Клуба.
Најмање 25% чланова Управног одбора морају бити жене.
Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Клуба, на предлог Председника Клуба.
Председник Клуба је по функцији председник Управног одбора.
Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Клуба.
Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем, забраном обављања
функција у области спорта која је изречена од стране надлежног државног органа или
националног спортског савеза у складу са законом и у случајевима предвиђеним овим
Статутом.
Председник Клуба констатује испуњеност услова за стицање и престанак чланства у Управном
одбору.
Ако превремено престане мандат више од трећине чланова Управног одбора, одмах се сазива
ванредна седница Скупштине.
Скупштина Клуба може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово место
изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат
осталих раније изабраних чланова.
Председник Клуба може између две седнице Скупштине Клуба извршити привремену замену
појединог члана Управног одбора који не врши и/или није у стању да врши своје дужности,
највише до 1/3 чланова, а коначну одлуку доноси Скупштина на првој наредној седници.
Члан 49.
Управни одбор:
-

води текуће послове;
утврђује предлог Статута;
предлаже Скупштини финансијске извештаје;
разматра поднете годишње извештаје о раду Клуба и његових органа;
доноси финансијски план;
усваја општа акта Клуба потребна за остваривање циљева Клуба, која нису у изричитој
надлежности Скупштине;
утврђује предлог одлуке о статусним променама;
стара се о спровођењу програма и планова рада и развоја Клуба донетим од стране
Скупштине Удружења;
управља имовином Клуба;
утврђује висину уписнине и чланарине;
ближе уређује остваривање права и обавеза чланова Клуба;
извршава одлуке и закључке Скупштине;
стара се о обезбеђењу средстава за рад Клуба;
припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине Клуба;
именује представнике Клуба у другим организацијама;
утврђује награде и признања Клуба организацијама и појединцима за заслуге и
резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања;
одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту обављања
активности и делатности и заступнику;
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-

-

-

-

-

одобрава правне послове у случају сукоба интереса;
одлучује о покретању спора или одустајању од њега;
дефинише краткорочну стратегију рада и развоја Клуба;
усваја планове и програме стручног рада у Клубу, утврђује мере за њихово спровођење
и разматра извештаје о стручном раду и резултатима свих селекција Клуба;
одлучује о ангажовању спортских стручњака и стручњака у спорту, начинима и условима
њиховог ангажовања;
одлучује о закључивању уговора о раду са лицима у радном односу у Клубу;
одлучује о учешћу Клуба на спортским приредбама у земљи и иностранству;
одлучује о претплатним улазницама, бенефицираним и бесплатним пропусницама;
одлучује о оснивању и гашењу привредних друштава у којима Клуб има акције или
уделе и о стицању, залагању и отуђењу акција или удела Клуба у другим правним
лицима;
утврђује права која имају спортисти-аматери који се баве спортским активностима као
чланови Клуба;
именује и разрешава тренере и друге спортске стручњаке;
одлучује о жалбама на одлуке комисија, именованих лица и радних тела Клуба;
утврђује висину накнаде или зараде секретара Клуба, односно накнаде или зараде
тренера и других запослених или радно ангажованих у Клубу;
даје сагласност на Правилник о систематизацији радних места запослених у Клубу;
усваја план стручног рада у обављању спортских активности и делатности у Клубу и
план стручног оспособљавања и усавршавања спортских стручњака ангажованих у
Клубу и одређује начин вођења евиденције о стручном раду у Клубу;
одлучује са којим спортистима и тренерима (спортским стручњацима) ће Клуб
закључити уговор, утврђује садржину уговора (одређује висину накнаде за закључење
уговора и накнаде за бављење спортским активностима, рок на који се уговор
закључује, услове и начине раскидања уговора, међусобне обавезе, итд.) и одлучује о
мењању, допуњавању и раскидању уговора;
одлучује о ценама улазница за спортске приредбе које Клуб организује и другим
накнадама које Клуб наплаћује;
одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека рока са спортистом, односно о
издавању исписнице и о висини накнаде (обештећења) за превремени престанак
уговора који плаћа спортиста или клуб у који прелази;
одлучује о називу под којим ће Клуб наступати у такмичарској сезони;
одобрава закључење уговора са трећим лицима;
обавља све друге активности везане за остваривање циљева Клуба које су на основу
овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, у изричитој
надлежности других органа Клуба.

Члан 50.
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије,
савете и радна тела или именовати саветнике и ангажовати стручна лица за одређене области
рада. Одлуком о образовању комисије, савета или радног тела, односно именовању лица
утврђује се њихов делокруг рада, односно састав.
Рад Управног одбора и његових радних тела ближе се регулише Пословником о раду који
доноси Управни одбор.
Члан 51.
Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник Клуба, а у случају
његове спречености Потпредседник или Секретар Клуба.
Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а по правилу, најмање четири пута
годишње.
Седнице се по правилу одржавају у просторијама Клуба, а могу се одржавати путем писаног
изјашњавања чланова, као и конференцијским путем - коришћењем електронских средстава за
комуникацију, тако да сви присутни чланови могу да се истовремено чују и учествују на седници.
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Члан 52.
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова. У
случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник Клуба ће, у
хитним случајевима, сазвати без одлагања нову седницу са истим дневним редом. Управни
одбор на поновљеној седници, која ће се одржати најкасније у року од недељу дана, може да
одлучује већином гласова присутних чланова, под условом да седници присуствује најмање
половина чланова Управног одбора.
Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако овим Статутом није
другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника.
Одлука Управног одбора о отуђењу непокретности Клуба пуноважна је само уз сагласност
Скупштине Клуба.
Чланови Управног одбора приликом одлучивања дужни су да штите интересе Клуба као
целине.
Председник Клуба одређује сваком члану Управног одбора конкретна задужења.
Скупштина Клуба има право да укине, односно обустави од извршења акт односно одлуку
Управног одбора или другог органа Клуба ако установи да није донета у складу са законом,
спортским правилима Савеза и општим актима Клуба, односно утврђеном политиком Клуба.
Надзорни одбор Клуба
Члан 53.
Надзорни одбор је надзорни орган Клуба који врши контролу финансијског пословања Клуба и
финансијских извештаја.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина Клуба на временски период од четири
године.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Чланови Надзорног одбора, уколико нису чланови Клуба немају право гласа на Скупштини.
Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом
усвајања годишњег извештаја о раду Удружења.
Надзорни одбор упознаје са резултатима обављеног надзора Управни одбор.
Члан 54.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.
Чланови Надзорног одбора могу бити више пута бирани на ту функцију. Рад Надзорног одбора
уређује се Пословником о раду који усваја Надзорни одбор.
Члан 55.
Управни одбор Клуба може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у
складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Председник Клуба
Члан 56.
Председника Клуба бира Скупштина на период од четири године, уз могућност поновног избора,
из реда истакнутих спортиста, спортских стручњака и друштвено-спортских радника.
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.
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Председник Клуба је законски заступник Клуба, а по функцији је и председавајући Скупштине и
Председник Управног одбора Клуба.
Члан 57.
Председник Клуба не може бити члан органа управљања или заступник друге организације у
области кајакашког спорта, осим управе спортских савеза у које је Клуб удружен.
Кандидата за председника Клуба мора да предложи најмање десет редовних чланова Клуба.
Кандидати за председника Клуба су у обавези да, најмање седам дана пре дана одржавања
изборне седнице скупштине, Клубу доставе свој програм рада, који се објављује на интернет
странци Клуба.
Председнику у раду помаже Потпредседник, који га замењује за време његовог одсуства, са
свим правима, обавезама и одговорностима.
Председник Клуба може део својих овлашћења и дужности пренети на неког од чланова
Управног одбора.
Председник Клуба једном годишње Скупштини подноси извештај о раду Клуба. У случају не
усвајања извештаја о раду, Скупштина приступа гласању о разрешењу председника Клуба.
Члан 58.
Председнику Клуба престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком,
разрешењем и у другим случајевима предвиђеним законом.
Председник може поднети оставку. Оставка производи правно дејство од дана одређеног
оставком, а ако овај датум није одређен, даном подношења оставке.
У случају престанка мандата Председника Клуба оставком или разрешењем, Скупштина се
сазива ради избора новог председника у року од највише 30 дана. Седницу скупштине заказује
Потпредседник Клуба и њоме председава до избора новог председника.
Предлог за разрешење Председника, који мора бити образложен, може поднети најмање 10
чланова Скупштине.
Одлуку о предлогу за разрешење Председника доноси Скупштина Клуба већином од укупног
броја чланова Скупштине Клуба.
За време расправљања и одлучивања о разрешењу Председника, Скупштином председава
Потпредседник Клуба.
У случају престанка мандата Председнику Клуба пре рока на који је изабран, мандат престаје
свим члановима Управног одбора с даном прве седнице Скупштине на којој се бира нови
председник у складу са овим Статутом.
Члан 59.
Председник Клуба обавља следеће послове:
-

представља и заступа Клуб у земљи и иностранству;
сазива седнице и руководи радом Скупштине и Управног одбора;
стара се о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине и Управног
одбора;
прати извршавање одлука и закључака Скупштине и Управног одбора Клуба;
потписује сва акта из надлежности Скупштине и Управног одбора;
подноси Скупштини годишњи извештај о раду Клуба, који обухвата и његов рад и рад
Управног одбора;
припрема седнице Скупштине и Управног одбора;
предлаже Скупштини избор и разрешење чланова Управног одбора;
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-

предлаже Скупштини избор и разрешење чланова Надзорног одбора;
предлаже Скупштини избор и разрешење чланова Дисциплинске комисије;
предлаже Управном одбору избор и разрешење потпредседника Клуба;
предлаже Скупштини именовање и разрешење секретара Клуба;
утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор;
обавља друге послове одређене овим Статутом и општим актима Клуба.
Потпредседник Клуба

Члан 60.
Потпредседник Клуба замењује Председника Клуба у његовом одсуству, како у својству вођења
послова, тако и у својству председавања седницама Скупштине или председавања седницама
Управног одбора. Исти је по функцији, у складу са овим Статутом, члан и потпредседник
Управног одбора Клуба, као и члан других органа и комисија Клуба.
Потпредседника клуба бира Скупштина на период од 4 године, а на предлог Председника
Клуба.
Секретар Клуба
Члан 61.
Секретар Клуба:
-

-

-

заступа и представља Клуб;
одговара за законитост рада Клуба;
финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Клуба;
одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Клубу,
закључује уговоре о раду са запосленима у Клубу и има у односу на запослено и радно
ангажована лица у Клубу положај, односно овлашћења директора у правном лицу, у
складу са законом којим се уређује рад;
предлаже основе пословне политике;
доноси акт о систематизацији послова и радних задатака и радних места у Клубу, уз
сагласност Управног одбора;
предлаже финансијски план Клуба и пословне планове и програме и стара се о
њиховом спровођењу;
предлаже Управном одбору доношење свих одлука из делокруга Управног одбора, осим
оних за које је овим Статутом утврђено да их предлажу други органи, односно лица;
доноси одлуке о коришћењу имовине Клуба, ако овим Статутом није другачије
одређено;
организује и води активности и пословање Клуба;
стара се о припремама седница органа Клуба и о извршавању одлука и других аката тих
органа;
брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига;
стара се о вођењу записника са седница органа Клуба;
одобрава службена путовања;
учествује у раду органа Клуба у складу са овим Статутом;
подноси Скупштини и Управном одбору годишњи извештај о свом раду;
контролише пословање правних лица у којима Клуб има акције или уделе, заступа Клуб
у скупштинама и другим органима тих лица и о њиховом пословању извештава Управни
одбор;
најмање једанпут у три месеца обавештава Управни одбор о финансијском стању Клуба
и предлаже мере за остваривање финансијског плана;
предлаже цену улазница и свих других накнада које прима Клуба;
обавља друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Клуба.

Члан 62.
Секретара Клуба бира Скупштина на предлог Председника Клуба, на период од четири године.
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Секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику Клуба.
Секретар Клуба своју функцију за време трајања мандата може обављати професионално, на
основу уговора или волонтерски.
Секретар Клуба је самосталан у обављању послова из свог делокруга и за свој рад одговара
Скупштини и Председнику Удружења.
За избор на функцију Секретара Клуба је да кандидат испуњава, поред општих услова за рад,
следеће посебне услове: да има завршену најмање средњу школу, пожељно економског или
правног смера; да има организационе способности и да има искуство у друштвено-спортским
активностима.
Члан 63.
Секретар Клуба је дужан да информише органе Клуба о активностима и делатностима Клубу и
његовом финансијском пословању.
Уколико орган Клуба, односно најмање 10 чланова Клуба то захтевају, уз навођење разлога,
добијање података из става 1. овог члана, Секретар Клуба је дужан да им такве информације
саопшти најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Дисциплинска комисија Клуба
Члан 64.
Дисциплинска комисија Клуба је независно радно тело Клуба које одлучује о дисциплинским
прекршајима утврђеним Дисциплинским правилником и другим општим актима Удружења, од
стране лица у надлежности Клуба.
Члан 65.
Дисциплинску комисију чине председник и два члана, које именује и разрешава Скупштина на
период од 4 године.
Члан 66
Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу Дисциплинског правилника и других
општих аката Удружења.
Дисциплинска комисија своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Дисциплинска одлука доноси се у писаној форми и мора бити образложена.
Против одлука Дисциплинске комисије допуштена је жалба Управном одбору Клуба у року од 15
дана од дана уручења одлуке.
У поступку пред Дисциплинском комисијом, по правилу, јавност је искључена.
Дисциплинска комисија покреће и спроводи дисциплински поступак на основу дисциплинске
пријаве коју могу поднети чланови и органи Клуба и савеза у које је Клуб удружен.
Дисциплински поступак подразумева поступак утврђења постојања дисциплинске одговорности
члана Клуба и изрицање дисциплинске санкције.
Члан 67.
Функцију дисциплинског тужиоца обавља Секретар, а у случају постојања сукоба интереса
обавља је лице по одлуци Управног одбора.
Дисциплински тужилац је надлежан за подношење дисциплинских пријава, по службеној
дужности, Дисциплинској комисији против лица у надлежности Клуба која су начинила
дисциплински прекршај.
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Дисциплински тужилац подноси дисциплинску пријаву по службеној дужности на основу
сазнања за прекршај и учиниоца.
Члан 68.
Лица у надлежности Клуба која скривљено поступе супротно Статуту и другим општим актима
Клуба, одлукама органа или овлашћених лица Клуба и Савеза или повреде углед Клуба могу
дисциплински одговарати и бити кажњена:
- опоменом;
- укором;
- забраном обављања дужности у Клубу;
- новчаном казном;
- привременим искључењем из Клуба (на одређен временски период);
- искључењем из Клуба.
Дисциплинске санкције из става 1 овог члана, осим искључења из Клуба, изриче Дисциплинска
комисија, док меру искључења из Клуба на предлог Дисциплинске комисије изриче Управни
одбор.
Члан 69.
Управни одбор Клуба доноси Дисциплински правилник којим ближе уређује рад Дисциплинске
комисије, дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са
овим Статутом.
Члан 70.
Ниједан члан Клуба не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне
последице због коришћење својих права утврђених законом, општим актима Клуба и општим
актима Савеза.

IV СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 71.
Председник Клуба и чланови органа Клуба дужни су да поступају савесно, пажљиво и
одговорно према Клубу, у складу са законом и општим актима Клуба и не смеју користити
удружење за лично богаћење, односно личне потребе.
Председник, Потпредседник, Секретар и чланови органа Клуба, као и запослени не могу
директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској спортској организацији.
Сукоб интереса постоји ако је члан органа Клуба, односно члан његове породице (супружник,
крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и
усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства):
-

-

уговорна страна у правном послу са Клубом;
члан, оснивач или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или
радње које закључује уговор са Клубом или које има финансијске интересе у том послу
или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана
органа Клуба, супротно интересу Клуба;
под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати
да то утиче на поступање члана органа Клуба, супротно интересу Удружења.

Сваки члан органа Клуба је у обавези да Управном одбору пријави сопствени сукоб интереса и
правне послове у којима постоји њихов сукоб интереса, као и да истом органу пријави своја
сазнања о постојању сукоба интереса неког друго члана органа Клуба.
У случајевима када оцени да је одређени правни посао од интереса за Клуб, Управни одбор, са
2/3 већином гласова, може одобрити правни посао у коме постоји сукоб интереса члана органа
Клуба.
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Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из овог члана даје Клубу право на накнаду
штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за
рачун Клуба.
У случају сукоба интереса између Клуба и Секретара Клуба, Клуб заступа Председник Клуба.

V СПОРТИСТИ, СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ И СТРУЧНИ РАД У СПОРТУ
Спортисти
Члан 72.
Спортиста може у Клубу да се бави спортским активностима аматерски или професионално, у
складу са спортским правилима.
Професионални спортиста је лице које се бави спортским активностима у виду занимања у
оквиру Клуба.
Члан 73.
Клуб и спортисти закључују, у складу са законом и спортским правилима Уговор којим регулишу
међусобна права, обавезе и одговорности. Уговор између спортиста, такмичара, аматера и
Клуба закључује се у писменој форми и региструје се код надлежног гранског спортског савеза,
а у противном је ништаван. Уговором се нарочито утврђује: новчана накнада за бављењем
спортских активности, новчане и друге накнаде за постигнуте изузетне спортске резултате и
накнада трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и такмичења.
Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос, у складу са Законом.
Члан 74.
Клуб у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење спортиста
спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и
евиденцију стручног рада и вођење базичних евиденција.
Члан 75.
Спортиста је обавезан да се најмање два пута годишње подвргне утврђивању опште и посебне
здравствене способности у складу са одлуком надлежног органа Клуба и спортским правилима.
Члан 76.
Тренер, или друго лице ангажовано у Клубу, које спортиста излаже спортским активностима које
могу да угрозе или погорша његово здравствено стање, чине тежу повреду својих обавеза за
које се може изрећи мера искључења из Клуба, односно престанак радног односа или раскид
Уговора.
Стручни рад у спорту
Члан 77.
Клуб ствара основе за унапређење стручног спортског рада у Клубу и врши надзор над
стручним радом у Клубу.
Стручни рад у Клубу могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање
у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту) и дозволу за рад издату од
стране Савеза, ако законом није другачије одређено.
Спортски стручњаци из става 1. овог члана обавезни су да се стручно усавршавају у складу са
законом и општим актима Клуба и Савеза.
Клуб успоставља правне односе са спортским стручњацима у складу са Законом о спорту и
спортским правилима Савеза.
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Спортски директор
Члан 78.
Управни одбор може именовати Спортског директора, на време од четири године.
Управни одбор посебном одлуком утврђује услове за именовање Спортског директора.
Спортски директор:
- организује, прати и обједињује укупан стручни рад у Клубу;
- предлаже Управном одбору ангажовање спортских стручњака и начин и услове њиховог
ангажовања;
- предлаже Управном одбору све одлуке везане са закључивањем и раскидањем
професионалних уговора, уговора о стипендирању за спортско усавршавање и других
уговора са спортистима и условима под којима се ти уговори закључују, мењају или
раскидају;
- предлаже Управном одбору планове и програме стручног рада и стара се о њиховом
спровођењу;
- утврђује распоред послова и радних задатака свих спортских стручњака у Клубу;
- извештава Управни одбор и Скупштину о стручном раду и резултатима свих селекција
Клуба.
Спортски директор за свој рад одговара Управном одбору.
Главни тренер (Председник тренерске комисије)
Члан 79.
Главног тренера именује и разрешава Управни одбор.
Тренери млађих категорија и сви остали спортски стручњаци у Клубу обавезни су да поштују и
извршавају све налоге Главног тренера који су у функцији рада и остваривања резултата прве
екипе.
Главни тренер:
- руководи стручним радом у Клубу;
- утврђује план рада и контролише програм рада који сви тренери имају обавезу да ураде
у писаној форми;
- Одобрава предлог годишњег плана такмичења који су саставили остали тренери за
узрасне категорије које они воде;
- Контролише тестирања и дневник рада и ангажмана који воде и спроводе остали
ангажовани тренери;
- извештава Управни одбор о доприносу чланова у остваривању такмичарских успеха
приликом расподеле премија и доделе награда;
- води такмичаре (као вођа екипе) на такмичења од изузетног значаја за клуб (Првенство
Државе, Куп Србије) и одговара за његове спортске резултате;
- обавља послове Спортског директора, ако он није именован.

VI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА У КЛУБУ
Члан 80.
Стручни послови у Клубу по правилу подразумевају обављање послова на спровођењу одлука,
закључака и других аката органа Клуба и облика организовања и рада у Клубу; припрему
анализа, извештаја и информације, нацрта општих и других аката Клуба; организовање
активности и извршавање послова из делатности Клуба, вођење Књиге чланова Клуба,
базичних евиденција спортских објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака и спортских
резултата, као и других евиденција у складу са прописима односно посебним одлукама органа
Клуба, старање о правној усклађености пословања, старање о уредности и благовремености
испуњења финансијских, пореских и рачуноводствених обавеза Клуба, као и обавеза према
спортским савезима и трећим лицима.
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Стручне и административне послове обавља и истим руководи Секретар Клуба.
За обављање стручних, административних и помоћних послова, Управни одбор Клуба може
образовати стручну службу.
Обављање одређених послова из овог члана Управни одбор Клуба може поверити
одговарајућим стручним правним и физичким лицима.
Члан 81.
Права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Клубу остварују се на основу
важећих прописа, правилника о раду и других општих аката Клуба и уговора о раду.
О правима, обавезама и одговорностима запослених у Клубу одлучује Секретар Удружења,
осим ако законским прописима или општим актима Клуба није другачије уређено.

VII ИМОВИНА, СРЕДСТВА И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
Члан 82.
Клуб стиче средства за постизање својих циљева из:
-

уписнине;
чланарине;
прихода од сопствених активности;
спонзорства;
донаторства;
јавних прихода;
непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;
прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Клуб оснивач или
суоснивач;
продаје улазница;
маркетинга;
економско-пропагандне делатности;
закупнина;
улагања капитала,
камата и дивиденди;
израде и продаје сувенира;
продаје ТВ права;
других извора, у складу са законом.

Управни одбор Клуба је овлашћен ослободити, у потпуности или делимично, поједине
категорије чланства или поједине чланове обавезе плаћања уписнине или чланарине. О
ослобођењу плаћања чланарине Управни одбор доноси одлуку, која мора бити образложена.
Члан 83.
Објекти и средства којима Клуб располаже и коју стекне представљају његову имовину.
Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Имовина Клуба не може се делити његовим члановима.
Члановима се могу давати пригодне награде и накнаде оправданих трошкова насталих
остваривањем статутарних циљева Клуба, на основу одлуке Управног одбора, као и накнаде у
вези испуњавања уговорних обавеза.
Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор.
Удружење има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.
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Добит коју Клуб оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање
статутарних циљева Клуба.
Члан 84.
Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији који се односе на привредна друштва.
Ревизија финансијских извештаја Клуба врши се у складу с прописима о рачуноводству и
ревизији који се односе на привредна друштва.
Финансијски извештај за календарску годину Усваја Скупштина Клуба, на редовној годишњој
седници Скупштине.
Члан 85.
Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење, у
складу са прописима и њиховом наменом.
Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима
утврђеним Законом о спорту.
Клуб може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење
члановима Клуба, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Клуба.
Клуб може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати у закуп под тржишним
условима трећим лицима, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Клуба. За
закључење уговора о дугорочном закупу је потребно претходно одобрење Скупштине Клуба.
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 злоупотребљавају Клуб као форму за
незаконите или личне циљеве.

VIII ЈАВНОСТ РАДА
Члан 86.
Рад Клуба је јаван, у складу са законом и овим Статутом.
Јавност рада Удружења обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Клубу,
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и
другим средствима обавештавања.
Клуб своје опште акте и битне одлуке и обавештења истиче на огласној табли Клуба.
Клуб има свој интернет сајт (интернет страницу), а на основу одлуке Управног одбора може
формирати једну или више друштвених мрежа на савременим информационим платформама
(Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook и сл.).
Обавештавање јавности о раду Удружења врши се преко званичног интернет сајта Клуба о
чијем уређивању се стара Секретар Удружења, конференција за медије и званичних
саопштења.
Члан 87.
Дужност свих чланова Клуба, као и запослених, односно радно ангажованих у Клубу, да чувају
пословну и службену тајну Клуба, чак и по престанку радног односа или чланства у Клубу.
Управни одбор Клуба ће, по потреби, донети посебан акт о пословној тајни.
Члан 88.
Ставове Клуба, односно његових органа и тела, могу у јавности да износе и заступају само
заступници Клуба, односно овлашћени представници Клуба.
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IX ОПШТИ АКТИ КЛУБА
Општи акти
Члан 89.
Општи акти Клуба су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена
питања.
Општи акти Клуба ступају на снагу осам дана након објављивања на огласној табли Клуба.
Поступак измене општих аката
Члан 90.
Предлог за промену Статута мора бити, осим у хитним случајевима, достављен члановима
Скупштине најмање 15 дана пре одржавања Скупштине.
Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини
писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине.
Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја чланова
Скупштине.
Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује Пословником о
раду Скупштине.
Опште акте које доноси Управни одбор усвајају се већином од укупног броја чланова Управног
одбора.
Сваки члан и сваки орган Клуба може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне
одређеног општег акта Клуба.
Сваки члан Клуба има право увида у Статут и опште акте Клуба, као и да му се, ако захтева,
омогући копирање или достављање наведених аката у скенираном облику.
Члан 91.
Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила за која је то предвиђено Законом о
спорту, непосредно се примењују на све чланове Клуба.
Статут и друга општа акта Клуба морају бити у сагласности са Статутом и општим актима
Савеза.
У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта Клуба са одредбом статута и
општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба статута, односно општег акта Савеза.
Члан 92.
Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Клубу морају бити у складу
са законом, спортским правилима Савеза, овим статутом и општим актима Клуба.
X РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 93.
Сви спорови између Клуба и чланова Клуба решавају се мирним путем, у складу са Законом и
овим Статутом.
Решавање спорова из става 1. овог члана може бити поверено „ad hoc“ арбитражи или сталном
спортском арбитражном суду при Савезу, односно другом надлежном националном спортском
савезу (Спортском савезу Србије / Олимпијском комитету Србије).
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Клуб и сви чланови Клуба су обавезни да признају надлежност сталног спортског арбитражног
суда из става 2. овог члана утврђену статутом надлежног националног спортског савеза.
Клуб и сви чланови Клуба обавезни су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у
питањима која су у надлежности арбитраже из ст. 2. овог члана.
Неизвршавање одлука арбитраже из ст. 2. овог члана представља тежи дисциплински
прекршај.

XI СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 94.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Клуба, на
предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.

XII АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 95.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком и
забрањен је, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у
спорту Републике Србије.
Сви органи и чланови Удружења су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању
допинга у спорту и анти-допинг правила Савеза и надлежног међународног спортског савеза.
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са
законом и спортским правилима Савеза.

XIII ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 96.
Клуб престаје са радом на основу одлуке Скупштине Клуба, донетом двотрећинском већином
гласова од укупног броја чланова Скупштине.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради
брисања из регистра.
У случају престанка рада Удружења, имовина Удружења прелази на домаћу непрофитну
организацију у области кајакашког спорта.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 97.
Општи акти Клуба донеће се у року од 3 (три) месеца од дана ступања на снагу Статута.
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се овај Статут непосредно, као и
спортска правила Савеза.
Члан 98.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Клуба.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи СТАТУТ КАНУ КАЈАК КЛУБА „БСК“ БОРЧА од
25.02.2019. године.
У Борчи, дана 30.01.2022. године.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК КЛУБА
.......................................................
Милош Петровић
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