
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „ТЕХНИЧАР КРАЉЕВО“
КРАЉЕВО

СТАТУТ

Краљево, 20. март  2012. године.



На основу члана 38. став 2. и став 3. члана 53. став 3. тачка 1. члана 188. став 1. Закона о
спорту (Службени гласник РС“ бр. 24/2011), Скупштина Одбојкашког клуба „ТЕХНИЧАР
КРАЉЕВО“ из Краљева на седници одржаној 20. марта 2012. године усвојила је

С Т А Т У Т

Одбојкашког клуба „ТЕХНИЧАР КРАЉЕВО“

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Одбојкашки клуб „ ТЕХНИЧАР КРАЉЕВО“ из Краљева ( у даљем тексту: Клуб ) је

невладина, неполитичка и непрофитна организација у области спорта.
Клуб је основан ради обављања спортских активности чланова ( спортиста ) у области

одбојкашког спорта, у који се грађани добровољно удружују .
Клуб је у остваривању својих циљева и задатака самостална спортска организација ( спортско

удружење ), са статусом удружења грађана.

Члан 2.
Назив Клуба је: Одбојкашки клуб „ТЕХНИЧАР“ КРАЉЕВО

Скраћени назив Клуба је: ОК ТЕХНИЧАР
Седиште Клуба је у Краљеву, улица Солунских ратника 8/13
Клуб је основан 7 јануара 2010. године и тај дан се слави као дан Клуба.

Члан 3.
Клуб обавља активности и делатности на остваривању статутарних циљева на  територији

Града Краљева и подручја на коме се спроводи систем такмичења Одбојкашког савеза Србије и
Регионалног одбојкашког савеза.

Члан 4.
Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим

Статутом.

Члан 5.
Клуб има печат округлог облика на којем су исписани назив и седиште Клуба.
Клуб има штамбиљ на коме је исписан назив и седиште Клуба и остављено место за број и

датум.
Клуб има амблем који утврђује Управни одбор Клуба.
Клуб има заставу, чији изглед утврђује Управни одбор Клуба.

Члан 6.
Клуб је члан Спортског савеза Града Краљева и Одбојкашког савеза Србије.
Клуб може да се учлани и у друге одговарајуће организације у области спорта од значаја за

остваривање циљева Клуба.



Члан 7.
Клуб представља и заступа Председник Клуба.

Члан 8.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Клуба и

чланова Клуба, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са
законом.

Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује или ствара дискриминација лица у њиховој
надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништава су.

У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА

Члан 9.
Најважнији циљеви и активности Клуба су:

1. Заступање заједничких интереса чланова Клуба пред државним и спортским органима и
организацијама;

2. Обезбеђивање услова за развој одбојкашког спорта, сениора, млађих узрасних категорија и
школе одбојке;

3. Преузимање одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања одбојкашког спорта
и праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у области одбојкашког
спорта;

4. Развој рекреативних облика одбојкашких активности;
5. Развој и унапређење међусобних односа чланова у духу спортског понашања и толеранције;
6. Борба против сваког облика дискриминације и насиља у спорту;
7. Унапређење стручног рада у Клубу (спортских стручњака и стручњака у спорту);
8. Брине о здравственој заштити својих чланова за време спортских припрема и такмичења;
9. Предузимање мере за спречавање негативних појава у спорту ( допинг, насиље и недолично

понашање, лажирање спортских резултата) ;
10. Подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске

резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта и спортских активности;
11. Остваривање спортске сарадње у земљи и иностранству;
12. Учествовање у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су потребни

Клубу;
13. Издавање публикација о спортским и другим активностима Клуба;
14. Пружање стручне помоћи код отварања секција Клуба.

Члан 10.
Ради остваривања основних циљева, Клуб сарађује са органима државне управе на територији

Града Краљева, спортским клубовима, асоцијацијама и удружењима.

Члан 11.
Државни органи или њихови чланови не могу ни на који начин учествовати или утицати на

поступак одлучивања о избору или опозиву у Клубу, односно њихових представника у органима
Клуба.



Клуб има дискреционо право да у свој рад укључи и неког од чланова ових органа (Правило
29.4. Олимпијске повеље).

Члан 12.
Клуб може ради постизања циљева предвиђених Статутом, основати предузеће, установу или

други законом прописан облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим
правним или физичким лицима.

III ЧЛАНОВИ КЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 13.
Чланови Клуба су лица која су уписана у Књигу чланова у складу са овим Статутом.
Чланови Клуба су лица која се баве спортском активношћу за коју је Клуб регистрован (

спортисти ) и друга лица која на задовољавајући начин могу да извршавају задатке и циљеве који
проистичу из Статута Клуба.

Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене овим статутом, општим актима Клуба и другим
спортским правилима и прописима.

Члан 14.
Чланови Клуба се деле на: редовне, помажуће и почасне.
Редовни чланови Клуба су лица која су у Клубу активно регистрована (регистрована су за

Клуб у складу са спортским правилима ), лица која се активно баве спорском активношћу за коју је
Клуб регистрован (нерегиствовани спортисти, спортисти ветерани и сл.), стручњаци ангажовани у
Клубу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту), лица изабрана у органе Клуба и радници у радном
односу са Клубом.

Помажући чланови Клуба могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно
помажу Клуб у остваривању његових статутарних циљева и задатака.

Помажући чланови имају право на коришћење објеката и услуга стручних радника Клуба, под
условима утврђеним Одлуком Управног одбора Клуба.

Почасни чланови Клуба могу бити лица која су својим радом допринели раду и развоју
Клуба, као и лице која имају знатне заслуге за унапређење одбојкашког спорта.

Члан 15.
Неко лице може да буде примљено за члана Клуба ако:

 поднесе захтев за пријем у чланство Управном одбору Клуба;
 потпише изјаву о приступању ( приступница );
 да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Клуба;
 уплати годишњу чланарину;
 има способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба.

Члан 16.
Чланство у Клубу се стиче датумом уписа у Књигу чланова, на основу одлуке Управног

одбора Клуба.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које није навршило 14

година старости потписује малолетно лице  уз претходно писмену сагласност родитеља , односно
старатеља.

Упис у Књигу чланова Клуба врши секретар Клуба или лице које одреди Управни одбор
Клуба.



Члан 17.
Права и обавезе члана Клуба су да:

1. у оквиру Клуба покреће и разматра сва питања из делатности Клуба у циљу унапређења
одбојкашког спорта;

2. непосредно или преко својих представника у органима Клуба даје предлоге, сугестије и
мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.;

3. бира и врши опозив својих представника у органима Клуба;
4. уредно плаћа чланарину;
5. у међусобним односима негује и поштује спортски морал и спортски дух;
6. учествује у стручним и свим осталим активностима у Клубу;
7. остварује увид у рад Клуба и његових органа;
8. користи стручну и другу помоћ, као и услуге које Клуб врши у оквиру своје делатности;
9. учествује у утврђивању плана и програма рада Клуба;
10. поштује Статут и испуњава обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба;
11. својим радом и активностима доприноси остваривању циљева и задатака Клуба;
12. даје овлашћеном представнику Клуба информације и податке који су потребни ради обављања

законом и Статутом предвиђених послова и задатака;
13. учествује у тренажном процесу у Клубу;
14. учествује на званичним такмичењима које организује Клуб;
15. чува спортски и друштвени углед Клуба;
16. извршава пуноважно донете одлуке органа Клуба;
17. учествује у складу са својим могућностима у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и

задатака Клуба;
18. врши и друге активности у складу са овим Статутом и осталим актима Скупштине Клуба и

Управног одбора Клуба.

Члан 18.
Одлуку о висини годишње чланарине доноси Управни одбор Клуба.

Члан 19.
Члану Клуба се могу изрећи следеће дисциплинске мере:

1) опомена;
2) новчана казна;
3) искључење из Клуба

Члан 20.
Члану Клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу са

законским прописима који уређују радне односе.

Члан 21.

Својство члана Клуба престаје на следећи начин:
1. смрћу члана;
2. на писмени захтев члана;
3. одлуком надлежног органа Клуба;
4. престанком рада Клуба.

Члан 22.
Управни одбор Клуба доноси одлуку о престанку својства члана Клуба на предлог

дисциплинског судије Клуба или секретара Клуба када се утврди да члан више не испуњава услове
предвиђене Статутом за пријем у чланство Клуба, уколико нарушава односе у Клубу, уколико не
извршава Статутом предвиђене обавезе или уколико закасни са плаћањем чланарине упркос писменој
опомени.



На одлуку Управног одбора Клуба о престанку својства члана Клуба, члан Клуба може
поднети жалбу Скупштини Клуба.

Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна.

Члан 23.
Чланови чије је чланство у Клубу угашено немају право на повраћај уплаћене чланарине
Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу (материјалне и финансијске) које су

настале пре престанка својства члана Клуба и дужан је да их измири након губљења статуса члана
Клуба.

Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члана у органима и радним телима Клуба.

Члан 24.
Чланови органа и тела Клуба своје функције обављају добровољно и без надокнаде.
Управни одбор Клуба може својом одлуком одредити надокнаду за обављање појединих

послова и задатака у оквиру Клуба.

IV УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ

Члан 25.
Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба

Члан 26.
Органи клуба су:
1. Скупштина Клуба;
2. Управни одбор Клуба;
3. Председник Клуба;
4. Надзорни одбор Клуба;
У случају када је истекао мандат органа Клуба, а нису изабрани нови органи, раније изабрани

органи врше дужност до конституисања новоизабраних органа, а у складу са Законом о спорту.

Члан 27.
Приликом избора и именовања на функције у Клубу, као и приликом избора и именовања свих

органа и тела Клуба, мора се водити рачуна:
 да кандидат у својој каријери има искуства у спорту и спортским организацијама;
 да кандидат има потребна стручна знања за дужност која му се поверава;
 да кандидат има високе етичке и моралне критеријуме;
 да кандидат није дисциплински кажњаван од стране организације у области спорта чији је

Клуб члан.

Члан 28.
У Клубу се могу формирати и други органи, комисије и радна тела трајног или привременог

карактера.
Одлуком о формирању утврђује се њихов састав, делокруг, овлашћења и мандат.
Ближе одредбе о раду комисија и радних тела регулишу се Статутом и посебним Правилником

о раду комисија и осталих облика организовања, који доноси Управни одбор Клуба.



1. Скупштина Клуба

Члан 29.
Скупштина Клуба је највиши орган Клуба.
Скупштину сазива и њеним радом руководи Председник Клуба.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу Председник Клуба,

односно председавајући, записничар и оверивачи записника.
Записник треба да садржи: дневни ред, број присутних, укупан број чланова Скупштине,

резултате гласања и избора, предлоге и одлуке (закључке) са именима предлагача.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од 1/3 чланова Скупштине.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Скупштина доноси нови Статут, измене и допуне Статута, одлуку о статусним променама и

одлуку о престанку рада Клуба већином од укупног броја чланова Скупштине.

Члан 30.
Ближе одредбе о раду Скупштине Клуба уређује се Пословником о раду Скупштине.

Члан 31.
Скупштина Клуба може да буде:

 изборна;
 редовна;
 ванредна.

Изборна Скупштина се одржава сваке четврте године, а најкасније у року од 30 дана по истеку
мандата постојећем Управном одбору Клуба и Председнику Клуба.

На изборној Скупштини се бирају органи и носиоци одређених функција Клуба предвиђени
Статутом Клуба на период од 4 године.

Мандат органа и носиоца одређених функција може престати оставком или опозивом пре
истека од 4 године.

Изборне процедуре за органе и тела Клуба као и њихов рад у делу у коме нису уређени овим
Статутом, ближе се уређују Пословником о раду Скупштине Клуба.

Редовна Скупштина се мора одржати најмање једном у току календарске године.
На редовној скупштини се усвајају потребни планови и извештају предвиђени Статутом

Клуба.
Ванредна Скупштина Клуба се одржава по потреби, а на основу захтева најмање 1/2 чланова

Скупштине Клуба, Управног одбора Клуба или Надзорног одбора Клуба.
Ванредна Скупштина Клуба се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана пријема

захтева.
Уколико Председник Клуба не сазове Скупштину по захтеву из става осам овог члана у року

од 30 дана, Скупштину може сазвати Управни одбор Клуба , Надзорни одбор Клуба или 1/2 чланова
Скупштине Клуба.

Ову Скупштину Клуба води сазивач.
На сазивање Ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута  о

редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.
Ванредна седница Скупштине има сва овлашћења као и редовна Скупштине.
На Ванредној седници Скупштине се расправља само о питањима због којих је сазвана  по

предложеном дневном реду.
Између подношења уредног захтева за одржавање ванредне седнице Скупштине Клуба  и

одржавања ванредне седнице Скупштине не сме протећи више од 60 дана.



Члан 32.
Скупштину Клуба чине сви редовни и помажући чланови Клуба који у тренутку сазивања

Скупштине испуњује следеће услове:
 да су пунолетни и пословно способни;
 да су уписани у књигу чланова;
 да су платили годишњу чланарину.

Уколико је у Клубу формиран Савет родитеља, у сазив Скупштине улази и 5 представника
које делегира тај Савет.

Члан 33.
Скупштина Клуба
1) доноси и усваја:

 Статут Клуба, односно измене и допуне статута Клуба;
 годишње и вишегодишње програме рада и развоја Клуба;
 пословник о раду Скупштине Клуба;
 финансијски план Клуба;
 годишњи извештај о раду Клуба и његових органа;
 годишњи извештај о финансијском пословању Клуба;
 одлуку о располагању непокретностима Клуба;
 одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа Клуба;
 одлуку о удруживању у друге Савезе и организације од интереса за Клуб,
 одлуку о статусним променама Клуба;
 одлуку о промени намене спортског објекта којим Клуб располаже;
 одлуку о престанку рада Клуба,
 одлуку о промени назива Клуба;
 друге одлуке утврђеним законом и овим Статутом

2) утврђује ставове и даје смернице за рад органима Клуба;
3) бира и разрешава:  Председника Клуба који обавља функцију Председника Скупштине

Клуба и Председника Управног одбора Клуба, Председника и чланове Надзорног одбора Клуба.
Скупштина Клуба верификује предложене чланове Управног одбора Клуба од стране

изабраног Председника Клуба.
Скупштина може у посебним случајевима својом одлуком пренети одређене надлежности на

Управни одбор Клуба, са тачно наведеним овлашћењима и роком важења одлуке.

Члан 34.
За вршење одређених послова Скупштина Клуба може образовати комисије.
Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.

2) Управни одбор

Члан 35.
Управни одбор Клуба је извршно-управни орган Клуба.
Управни одбор Клуба броји девет (9) чланова, укључујући и председника Клуба, које

верификује Скупштина Клуба на предлог Председника Клуба.
Мандат чланова Управног одбора Клуба траје четири (4) године.
Чланови Управног одбора Клуба могу бити бирани у нови Управни одбор Клуба и након

истека мандата од 4 године.
Чланови Управног одбора Клуба могу бити замењени у току мандата или могу поднети

оставку на чланство из личних разлога.
Председник Клуба може заменити члана Управног одбора Клуба због неактивности или из

других разлога.



Одлуку о смени и именовању новог члана Управног одбора Клуба верификује Скупштина
Клуба на првој наредној седници.

Члан 36.
Управни одбор Клуба:

1. утврђује предлог Статута и других аката које доноси Скупштина Клуба;
2. утврђује предлог Извештаја о раду, Финансијског извештаја, Програма рада и предлог

Финансијског плана Клуба;
3. утврђује програм спортске сарадње;
4. утврђује унутрашњу организацију Клуба;
5. утврђује амблем и заставу Клуба;
6. предлаже вишегодишњи план рада Клуба,
7. усваја ребаланс финансијског плана Клуба;
8. усваја Правилник о раду комисија и осталих облика организовања Клуба;
9. усваја Правилник о члановима Клуба;
10. усваја Дисциплински правилник Клуба;
11. бира и разрешава чланове комисија;
12. бира представнике Клуба у организацијама и Савезима чији је Клуб члан;
13. бира секретара Клуба на предлог Председника Клуба;
14. бира и разрешава потпредседника, спортског директора и тренере у Клубу на предлог

Прeдседника Клуба,
15. бира и разрешава лице за унос података у књигу чланова Клуба;
16. стара се о обезбеђивању потребних средстава за рад Клуба и о њиховој наменској употреби;
17. одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и других облика организовања од значаја

за Клуб, односно о њиховом гашењу;
18. доноси кодексе и друга правила понашања;
19. доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине Клуба;
20. доноси одлуку о Промени седишта Клуба;
21. доноси одлуку о пријему у чланство Клуба;
22. додељује награде и признања Клуба;
23. формира сталне и повремене комисије и бира председнике комисија, а на предлог

Председника Клуба;
24. решава жалбе у другом степену за шта је надлежан према Пословнику о раду Управни одбора

Клуба;
25. ради и остале послове, који нису предвиђени Статутом;

Управни одбор Клуба може да пренесе своја овлашћења на једног или више својих чланова и
на комисије и  радна тела.

Ближа организација и делокруг рада Управног одбора Клуба предвиђени су Пословником о
раду Управног одбора Клуба.

Члан 37.
Председник Клуба сазива седнице Управног одбора Клуба по сопственој инцијативи, на захтев

Надзорног одбора Клуба, или на захтев најмање три чланова Управног одбора Клуба.
У случају хитности доношења одлука Управни одбор Клуба може одржати телефонску

седницу.
Члановима Управног одбора Клуба се материјали достављаују у електронској форми, како за

редовну тако и телефонску седницу.
Управни одбор Клуба може да ради ако седници присуствује више од половине чланова.
Управни одбор Клуба доноси одлуке и закључке већином гласова присутних чланова.
У случају поделе гласова, одлучује глас Председника Клуба.

Члан 38.



Председник Управног одбора Клуба је у функцији председника Скупштине Клуба и
Председника Клуба.

3) Председник Клуба

Члан 39.

Председник Клуба је орган руковођења Клубом.
Председника Клуба бира Скупштина Клуба на писмени предлог најмање пет чланова

Скупштине Клуба.
Председник Клуба се бира на период од пет године и може бити поново биран на исту

функцију.
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.

Члан 40.
Председник Клуба:

 представља и заступа Клуб и финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана;
 предлаже Скупштини Клуба чланове Управног одбора Клуба;
 представља Скупштину Клуба и Управни одбор Клуба према другим лицима и

организацијама;
 одговоран је за законитост рада Клуба;
 утврђује дневни ред Скупштине Клуба и Управног одбора Клуба;
 утврђује предлоге аката и одлука које доноси Скупштина Клуба и Управни одбор Клуба;
 потписује све документе које доноси Скупштина Клуба, Управни одбор Клуба, као и

појединачне и колективне уговоре о раду;
 одобрава службена путовања у земљи и иностранству;
 задужен је за успостављање сарадње са другим клубовима у Србији и иностранству,
 сарађује са гранским Савезима, органима државне управе на свим нивоима и осталим

спортским асоцијацијама,
 предлаже Управном одбору Клуба председнике комисија,
 предлаже Управном одбору Клуба секретара Клуба,
 предлаже Управном одбору Клуба имена тренера појединих селекција;
 врши друге послове из делатности Клуба који су му Статутом стављени у надлежност или који

нису у делокругу Скупштине Клуба или Управног одбора Клуба.
Председник Клуба представља и заступа Клуб пред другим органима и телима.
За вршење одређених послова из своје надлежности Председник Клуба може овластити

писменим путем секретара Клуба.

4) Надзорни одбор

Члан 41.
Надзорни одбор Клуба је надзорни орган Клуба који врши контролу спровођења Статута и

других општих аката Клуба, контролу материјално-финасијског пословања Клуба и његове стручне
службе и надзор над законитошћу рада органа управљања Клуба.

Надзорни одбор доноси одлуке простом већином од укупног броја чланова Надзорног одбора.
У случају поделе гласова, одлучује глас председника Надзорног одбора Клуба.
У току мандата члан Надзорног одбора може бити замењен због неактивности или да поднесе

оставку из личних разлога.
Избор новог члана Надзорног одбора врши се на Скупштини Клуба.
Надзорни одбор Клуба чине Председник Надзорног одбора и два члана које бира Скупштина

Клуба из реда својих чланова и из реда експерата за поједине области, на предлог Председника
Скупштине.

Надзорни одбор свој рад уређује Пословником о раду Надзорног одбора Клуба.



Члан 42.
Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање

једном годишње приликом усвајања извештаја о раду Клуба.

Члан 43.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу,

ако је та одлука донесена намерно или крајњом непажњом.
Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записник.

V ОСТАЛИ НОСИОЦИ ФУНКЦИЈА У КЛУБУ

Члан 44.
Одлуком Управног одбора Клуба, Клуб може имати потпредседника Клуба, који се бира из

редова чланова Управног одбора Клуба, на предлог Председника Клуба.
Потпредседник Клуба замењује Председника Клуба у случају његове одсутости и обавља све

послове које му повери Председник Клуба.

Члан 45.
Секретар Клуба:

 организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за
унапређење тих послова;

 припрема извештаје о раду, финансијске извештаје, краткорочне и дугорочне планове рада
Клуба, као и финансијски план Клуба;

 стара се о припремама седница Скупштине Клуба и Управног одбора Клуба и брине се о
извршавању њихових одлука;

 стара се о спровођењу годишњег програма рада свих селекција Клуба и обезбеђује услове да
се сви усвојени планови спроведу у предвиђеним роковима;

 стара се о законитости рада Клуба;
 руководи радом Стручне службе;
 оперативно спроводи све послове везане за коресподенцију са гранским Савезима државним

органима и осталим спортским асоцијацијама;
 оперативно ради на спровођењу календара такмичења свих селекција у Клубу;
 обавља и друге послове у складу са Статутом, Пословником о раду Управног одбора и другим

општим актима Клуба.
Секретара Клуба бира Управни одбор Клуба на предлог Председника Клуба. Секретар Клуба

се бира на период од 4 (четири) године и може бити поново биран на исту функцију.
Секретар Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба, Управном одбору Клуба и

Председнику Клуба.

Члан 46.
Одлуком Управног одбора Клуба, Клуб може имати  спортског директора.

Члан 47.
Спортски директор:

 координира рад свих одбојкашких селекција и одбојкашке школе;
 предлаже основе плана и програма спортског рада и стара се за њихово остваривање;
 подноси извештаје о раду Управном одбору Клуба на крају сезоне;



 предлаже Председнику Клуба и Управном одбору Клуба персонална решења везана за
спортски део Клуба;

 извршава задатке које му повери Председник Клуба или Управни одбор Клуба;
 врши друге послове утврђене општим актима Клуба.

VI КОМИСИЈЕ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА КЛУБА

Члан 48.
У Клубу се могу формирати следеће комисије:
1) Тренерска комисија;
2) Дисциплинска комисија;
3) Комисија за маркетинг и пропаганду;
4) и друге комисије

Председнике комисије бира Управни одбор Клуба на предлог Председника Клуба.
Председнике комисија могу предложити чланови Клуба или чланови Управног одбора.
Председници комисија предлажу Управном одбору Клуба чланове комисија, на верификацију.

Члан 49.
Скупштина Клуба и Управни одбор Клуба могу за поједина подручја свог рада формирати

повремене комисије са тачно наведеним делокругом рада, бројем чланова, овлашћењима и
временским роком за који се комисија формира.

Члан 50.
У оквиру Клуба могу се интересно организовати: одбојкаши, тренери, ветерани и др. у своја

струковна удружења, ради остварења својих специфичних интереса.
Управни одбор Клуба даје сагласност на Правила о организацији рада и деловања сваке

интересно органозоване групе.
Ова правила не могу бити у супротности са Статутом Клуба и основним циљевима и задацима

Клуба.

VII ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ РАДА У  КЛУБУ

Члан 51.
Стручни рад у Kлубу обављају тренери за поједине узрасне категорије и селекције.
За тренера у Kлубу могу бити именована лица која имају неопходно спортско образовање и

потребну лиценцу за рад, или су оспособљени у складу са законским прописима.
Управни одбор Клуба на предлог Председника Клуба доноси одлуку о именовању тренера за

поједине селекције.
Председник Клуба у име Управног одбора Клуба обавезно склапа уговор са именованим

тренерима првог тима.
Уговор може бити: волонтерски, хонорарни или професионални, о чему одлуку доноси

Управни одбор Клуба.

VIII СТРУЧНА СЛУЖБА КЛУБА



Члан 52.
За обављање стручних, административних и помоћних послова, Kлуб може имати Стручну

службу.
Обављање одређених послова Kлуб може поверити одговарајућим стручним институцијама и

организацијама.
Пословима Стручне службе Kлуба руководи секретар Kлуба.

IX НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

Члан 53.
Средства за рад Kлуба обезбеђују се из следећих извора:

1) приходи од буџета;
2) прилога донатора и спонзора;
3) приходи од чланарине;
4) накнаде за услуге и за обављање делатности када је то дозвољено законом који ту делатност

дефинише;
5) и других извора у складу са законом.

Члан 55.
Финансијским средствима управља и располаже, Председник Клуба у складу са фунансијским

планом и програмом Клуба.

X ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 56.
Рад Клуба је јаван, у складу са законом и овим Статутом.
Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Клубу,

објављивањем одлука органа Клуба и благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова
Клуба о активностима Клуба.

Члан 57.

Службено гласило Клуба, одлуком Управног одбора је интернет портал www.oktehnicar.org

Члан 58.

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

Члан 59.

Председник Клуба је лице задужено за однос са јавношћу које правовремено и истинито
информише и преноси одлуке и ставове које доносе органи и радна тела Клуба.

XI ОПШТИ АКТИ

Члан 60.
Општи акти Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи

начин уређују одређена питања.

www.oktehnicar.org


Члан 61.
Иницијативу за доношење или измену и допуну Статута или општег акта, може покренути

најмање 1/3 чланова Скупштине Клуба, Управни одбор Клуба или Надзорни одбор Клуба.
Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену Статута или опшег акта,

о чему обавештава покретаче инцијативе најкасније 30 дана од дана пријема инцијативе за промену
Статута.

У случају да одбаци инцијативу за промену Статута, Управни одбор Клуба доставља
Скупштини Клуба одлуку са образложењем.

У случају не прихватања измена и допуна Статута од стране Управног одбора Клуба,
покретачи инцијативе за измену Статута Клуба могу поднети приговор Скупштини Клуба.

Члан 62.
У случају да прихвати иницијативу за измену Статута, или општег акта Управни одбор Клуба

утврђује нацрт Статута и општег акта и организује јавну расправу која траје 15 дана.
Након јавне расправе Управни одбор Клуба утврђује коначан предлог Статута односно општег

акта и доставља га Скупштини Клуба на усвајање.
Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута  ближе се уређује Пословником о

раду Скупштине Клуба.
Члан 63.

Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу
Клуба, осим ако је одлуком о њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу.

XII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 64.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Клуба, на

предлог Управног одбора Клуба, већином од укупног броја чланова Скупштине Клуба.

Члан 65.
У случају несагласности општег акта и овог Статута примениће се одредбе Статута.

Члан 66.
Скупштина Клуба одлучује о доношењу Статута, односно о његовим изменама и допунама

већином од укупног броја чланова Скупштине.

XIII ЕВИДЕНЦИЈА И ПЛАНОВИ

Члан 67.
Клуб води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста,

професионалних спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о
спорту.

Клуб се уписује у матичне евиденције које воде Агенција за привредне регистре.
У случају престанка рада Клуба, заступник Клуба је дужан да одјави Клуб у складу са

законским прописима.

Члан 68.
У Клубу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и планови

стручног рада.
Начин израде планова одређује Управни одбор Клуба.



XIV ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБA И ПОСТУПАЊЕ С ИМОВИНОМ

Члан 69.
Клуб престаје са радом под условима утврђеним законом или одлуком Скупштине Kлуба.
За пуноважно доношење одлуке о престанку рада Kлуба потребна је већина од укупног броја

чланова Скупштине Kлуба.
Имовина Клуба, у случају престанка рада, преноси се на домаћу недобитну организацију у

области спорта на територији Града Краљева у складу са законом.

XV РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 70.
Спорове између Клуба и чланова Клуба решавају органи Клуба и надлежни органи

организације у области спорта чији је Клуб члан.
Органи Клуба и чланови Клуба су дужни да изврше одлуке органа организација у области

спорта чији је Клуб члан.

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.
Статут Клуба ће увек бити у складу са Статутом Одбојкашког савеза Града Краљева и

Одбојкашког савеза Србије и изричито ће се заснивати на тим актима.
У случају да одређена правна област није регулисана одредбама овог Статута, или кад одредбе

Статута и општих аката Клуба нису у сагласности са Статутом гранских Савеза непосредно се
примењује Статут и одлуке гранских Савеза.

Члан 72.
Општи акти Kлуба морају бити у сагласности са Статутом.
Општи акти Kлуба морају се ускладити са одредбама овог Статута у року од шест месеца од

дана ступања на снагу овог Статута.
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу

претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.

Члан 73.
Постојећи органи Клуба, радна тела и именована лица настављају са радом до истека мандата

на који су бирани, односно именовани.
Члан 74.

Ако надлежни државни орган за регистрацију захтева измену одређених одредби овог Статута
из формалних разлога,Управни одбор се овлашћује да том захтеву удовољи без сазивања Скупштине
Клуба.

Члан 75.
Тумачење Статута даје Скупштина Клуба.

Члан 76.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је усвојила Скупштина

Клуба на седници одржаној 07.01 2010. године.

Члан 80.
Овај Статут  ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у службеном гласилу Клуба.



Краљево, 20. март  2012. године. М.П. Председник Скупштине

Драган Ђорђевић


