
РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

На основу члана 9. Закона о удружењима и фондацијама
Републике Српске ( Сл.гласник РС, број 52) и члана 54. и 85. Закона о
спорту Републике Српске, Скупштине одбојкашког клуба
_______________ из_______________, на сједници одржаној
_____________године, усвојила је

С Т А Т У Т
ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА ____________________

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Одбојкашки клуб______________,из ________ (у даљем тексту:
клуб) је спортска организација која окупља спортисте, одбојкаше-ице,
одбојкашке раднике, стручњаке у одбојкашком спорту и друге
љубитеље одбојке, основан ради обављања спортских активности и
дјелатности у одбојкашком спорту.

Члан 2.
Клуб дјелује на подручју општине-града___________, укључује

се у одбојкашка такмичења на простору Републике Српске и преко
Одбојкашког савеза Републике Српске у такмичења на нивоу БиХ и
међународна такмичења када такмичарским резултатима стекне
право.

Члан 3.
Назив клуба је: Одбојкашки клуб________________________.
Скраћени назив клуба је:_______________________.
Сједиште клуба је у_________, улица _____________број ____.

Члан 4.
Клуб има својство правног лица и регистроваће се код

надлежног суда према свом сједишту, Министарства породице,
омладине и спорта Републике Српске и Одбојкашког савеза
Републике Српске.
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Члан 5.
Клуб представља Управни одбор, а заступа га предсједник

Управног одбора.
У случају спријечености предсједника у пословима заступања

клуба замјењује га лице које овласти предсједник или одреди
Управни одбор.

Члан 6.
Рад клуба и његових органа је јаван.
Забрањено је политичко дјеловање у раду клуба и његових

органа.

Члан 7.
Клуб има свој знак, заставу, печат и штамбиљ.
Садржај и облик знака, заставе, печата и штамбиља утврђује

Управни одбор Одбојкашког клуба_____________________.

Члан 8.
Организовање и рад клуба заснива се на начелу добровољности,

а међусобни односи уређују се у складу са Законом, овим Статутом,
општим и другим актима које из своје надлежности доноси
Одбојкашки савез Републике Српске и Скупштина клуба.

Члан 9.
Општа акта клуба не могу бити у супротности са Законом о

спорту Републике Српске и општим актима Одбојкашког савеза
Републике Српске.

II ЦИЉЕВИ И ФУНКЦИЈЕ

Члан 10.
Циљеви и задаци клуба:
- афирмација и развијање одбојкашког спорта,
- подстицање физичког развоја дјеце и младих,
- подизање и одржавање физичких способности одбојкаша-ица,
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- очување и побољшање здравља одбојкаша-ица,
- хуманизација слободног времена (доколица),
- постизање врхунских спортских достигнућа кроз одбојкашка

такмичења,
- повећање бројности чланова,
- побољшање квалитета бављења одбојкашким активностима,
- повећање ефекта бављења одбојкашким активностима,
- афирмација духа олимпизма и спортских идеја,
- борба против допинга,
- афирмација града-општине,
- повећање општих ефеката који  проистичу из спортских и

пратећих актинвости и дјелатности.

Члан 11.
Клуб своје функције остварује путем органа управљања

(Скупштине, Управног одбора и других органа које они бирају или
именују посебним актима) у складу са овим Статутом.

Члан 12.
У остваривању основних циљева и задатака клуб сарађује са

другим одбојкашким клубовима и учлањује се у друге спортске
организације и удружења у складу са Законом о спорту Републике
Српске, Статутом Одбојкашког савеза Републике Српске и овим
Статутом.

III ЧЛАНСТВО И УДРУЖИВАЊЕ

Члан 13.

Чланство у клубу је добровољно.
Приступањем у чланство члан клуба преузима обавезе и

одговорности у складу са Статутом и другим нормативним актима у
клубу.

Члан клуба може иступити из чланства.
Прије иступања члан је дужан извршити уговорене и друге

преузете обавезе.
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Малољетници могу бити чланови клуба и учествовати у раду са
свим правима и обавезама члана сходно са Законом о спорту
Републике Српске и актима Савеза.

Члан 14.
Клуб је члан Одбојкашког савеза Републике Српске са свим

правима, обавезама и одговорностима сагласно нормативним актима
Савеза.

IV ОРГАНИ КЛУБА

Члан 15.
Органи управљања клуба су:
1. Скупштина
2. Управни одбор
3. Надзорни одбор

1. Скупштина
Члан 16.

Скупштина је највиши орган управљања клуба.
Скупштину чине сви чланови клуба са једнаким правом гласа.

АЛТЕРНАТИВА: Ако клуб има више од 50 чланова, Скупштина се
може образовати на „представничком“ принципу, тако да се
дефинише број и састав нпр. колико одбојкаша или одбојкашица и
стручних радника, колико из реда представника спонзора и других
чланова клуба.

Мандат чланова Скупштине траје 4 (четири) године.
Мандат члану Скупштине може престати и прије истека 4

године у случају подношења оставке или разрешења од стране
Скупштине.

Члан 17.
Избор за чланове Скупштине клуба и друге органе обавља се на

приједлог Управног одбора прије истека мандата на који су изабрани.
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Члан 18.
Скупштина клуба као највиши орган обавља следеће послове:
1. Доноси Статут клуба и друга акта у складу са Статутом,
2. Одлучује о статусним промјенама и престанку рада клуба,
3. Усваја финансијски план и извјештај о финансијском

пословању,
4. Бира и опозива чланове Управног и Надзорног одбора,
5. Разматра извјештаје о раду Управног и Надзорног одбора,
6. Верификује мандат чланова Скупштине клуба,
7. Именује и разрјешава предсједника и друге органе у клубу,
8. Доноси Пословник о раду,
9. Одлучује о свим другим питањима која су на основу Закона у

њеној надлежности и која нису Статутом пренесена у
надлежност других органа клуба.

Члан 19.
Редовна Скупштина се сазива по потреби, а најмање једанпут

годишње.
Скупштину могу сазвати кад то интереси клуба захтјевај

Управни одбор или чланови клуба који представљају најмање ¼
чланова, кад писмено затраже сазивање Скупштине, уз навођење
разлога за сазивање Скупштине и питања о којима би Скупштина
требало да одлучује.

Ако Управни одбор на тражење из става 2. овог члана, не сазове
Скупштину у року од 30 дана од дана подношења захтјева, Управни
одбор Одбојкашког савеза Републике Српске може наложити
сазивање Скушштине или овластити подносиоце захтјева да сазову
Скупштину и одлучити о предсједавајућем Скупштине.

Члан 20.
Скупштина се може одржати ако сједници присуствује већина

чланова, а одлуке су правоснажне ако је за њих гласала ½ присутних
чланова Скупштине.

Изузетно о Статуту, изборима и престанку рада клуба
Скупштина одлучује надполовичном већином укупног броја чланова.
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Скупштину сазива предсједник Скупштине најмање 8 (осам)
дана прије одржавања сједнице.

Начин рада Скупштине и друга питања из њеног дјелокруга
ближе се регулишу Пословником о раду Скупштине.

Члан 21.
Предсјендик Скупштине:
- Сазива и предсједава сједницама Скупштине,
- Координира рад на остваривању закључака, ставова и одлука

Скупштине,
- Одговоран је за законитост рада Скупштине и за провођење

општих и појединачних аката.

2. Управни одбор
Члан 22.

Управни одбор је извршни орган Скупштине клуба.
Управни одбор чини 5 (пет) чланова који се бирају из реда

чланова Скупштине и њихов мандат је 4 (четири) године.
Мандат чланова Управног одбора може престати као и

члановима Скупштине.

Члан 23.
Управни одбор руководи пословима клуба између двије

сједнице Скупштине. Састаје се по потреби, а најмање једном у
мјесецу.

Члан 24.
Радом Управног одбора руководи предсједник.
Мандат предсједника Управног одбора траје 4 (четири) године, а

може престатит и раније, подношењем оставке или разрешењем од
стране Скупштине Клуба.

Члан 25.
Управни одбор клуба обавља слиједеће послове:
- спроводи одлуке Скупштине клуба;
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- утврђује приједлог Статута и осталих аката клуба и
приједлоге за њихове измјене и допуне,

- доноси Правилник о дисциплинској и материјалног
одговорности,

- доноси одлуку у вези остваривања финансијског плана и
стара се о обезбјеђивању прихода клуба,

- стара се о извршавању аката и програма које доноси
Одбојкашки савез Републике Српске,

- стара се о стварању услова за учешће у такмичењу,
- утврђује организацију стручног рада у клубу у складу са

Законом и актима Савеза,
- именује или бира стручњаке или лица у складу са Законом и

Статутом,
- одлучује о уговорима са играчима и тренерима, стипендијама

и другим издацима везаним за такмичење,
- предлаже, именује или бира представнике клуба у одбојкашке

организације и друге спортске структуре на нивоу Општине и
Републике.

- одлучује и доноси коначна рјешења о жалбама и приговорима
у клубу,

- доноси Пословник о свом раду,
- остварује сарадњу са средствима информисања,
- обавља и друге послове на основу Статута и других прописа,

као и одлука Скупштине клуба.

Члан 26.
Сједница Управног одбора може се одржати ако истој

присуствује већина чланова, а одлука је правоснажна ако је за исту
гласала ½ укупног броја чланова Управног одбора.

3.Надзорни одбор
Члан 27.

Надзорни одбор је самостални орган клуба.
Надзорни одбор бира Скупштина клуба, има 3 члана чији је

мандат 4 (четири)године.
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Надзорни одбор бира предсједника одбора из реда својих
чланова.

Члан 28.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
- врши надзор над спровођењем Статута и других аката,
- врши надзор у вези са прибављањем, кориштењем и

располагањем средстава клуба и комплетног материјално-
финансијског пословања,

- прегледа завршни рачун и даје своје мишљење.

Члан 29.
Сједнице Надзорног одбора сазива предсједник по својој

иницијативи или на захтјев Управног одбора клуба.

V НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА

Члан 30.
Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор раде у сједницама

и у складу са пословницима о раду.
Све одлуке у правилу се доносе јавним изјашњавањем.
Свака одлука је пуноважна ако се за њу изјасни потребна већина

чланова Скупштине, Управног одбора и Надзорног одбора у складу
са Статутом.

Одлуке и друга акта својим потписом овјерава предсједник
органа који је одлуку донио.

VI НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Члан 31.
Клуб додјељује награде и признања за изузетан рад и спортске

резултате као и за допринос развоју одбојкашког спорта.
Правилник о додјели награда и признања доноси Управни

одбор.
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VII ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 32.
За остваривање својих планова и програма клуб може стећи

имовину од:
- буџета Општине,
- добровољних прилога и поклона,
- чланарине,
- спонзорства, донација, реклама,
- прихода стечених путем остваривања циљева активностима

клуба,
- других извора прихода клуба, у складу са прописима.
Имовина се не може дијелити члановима клуба, изузев случајева

утврђених Законом о спорту РС.

Члан 33.
Реализација прихода и расхода врши се на основу

финансијског плана који усваја Скупштина за календарску годину.
Приходи и расходи реализују се преко жиро рачуна

број:____________________ код_________________________банке.
За законито кориштење средстава одговоран је Управни

одбор и предсједник Управног одбора, у оквиру својих надлежности.

VIII РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 34.
Сви спорови у клубу рјешавају се споразумно.
У случају немогућности да се спор ријеши споразумно, спор ће

се рјешавати пред Арбитражном комисијом ОС РС.
Чланови клуба признаће одлуке Арбитражне комисије као

коначне.
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IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.
Клуб може престати са радом у складу са Законом о спорту,

Правилником о регистрацији ОС РС и одлуком Скупштине клуба.
У случају престанка рада о имовини клуба се одлучује у складу

са Законом о спорту РС и другим важећим прописима.
Предсједник Скупштине дужан је у року од 15 дана о престанку

рада клуба обавијестити орган код кога је уписан у судски и спортски
регистар и Одбојкашки савез Републике Српске.

Члан 36.
Тумачење Статута даје Скупштина клуба.

Члан 37.
Статут струпа на снагу даном доношења.

Број:________ ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум, ______.године _______________


