На основу члана 98 став 3 , у вези члана 40 и члана 181 став 1 Закона о спорту
(Службени гласник Републике Србије бр. 10/2016 ) и члана 27 став 1 Статута
Општинског одбојкашког Савеза Трстеник. Скупштина Општинског одбојкашког
Савеза Трстеник дана 09.02.2017 године усвојила је :

СТАТУТ
ОПШТИНСКОГ ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА ТРСТЕНИК
1. Основне одредбе
Чл. 1
Општински одбојкашки савез Трстеник , је недобитни невладини спортски Савез добровољно
удружених општинских спортских удружења односно одбојкашких и других стручних
удружења ради остварења заједничких потреба , циљева и интереса, у организовању и развоју
одбојке, на територији Општине Трстеник.
Чл. 2
Назив савеза је : Општински одбојкашки завез Трстеник , / у даљем тексту Савез /. Скраћени
назив савеза је : ООСТ, Седиште савеза је у Трстенику ул. Радоја Крстића занатски центар бб.
Чл. 3
Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима прописаних у Закону о спорту и
овим Статутом.
Чл. 4
Рад Савеза је јаван.
Чл. 5
Знак Општинског одбојкашког савеза Трстеник је: округлог облика у коме се налази цртеж који
представља одбојкашку мрежу са антенама и лоптом на врху мреже, а у средини натпис ООСТ,
ћириличним писмом.
Чл. 6
Савез има свој печат. Печат је округлог облика ,пречника 24 мм у коме је ћирилицом исписан
текст: Општински одбојкашки савез Трстеник.
Чл. 7
Савез има и свој штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза
ћириличним писмом и остављен простор за број и датум.
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Чл. 8
Савез је члан МООСК Краљево и Одбојкашког савеза Србије.
Савез се може учланити и у друге облике организовања, међународни савез, спортски савез и
слично, о чему одлуку доноси Извршни одбор.
Чл. 9
Савез се уписује у регистар који води Агенција за Привредне Регистре и належно
Министарство.
Чл. 10
Стручни рад у Савезу обављају спортски стручњаци , као и стручњаци у спорту, у складу са
Законом о спорту.
Чл. 11
Савез не може да одбије у пријем у чланство спортско удружење које је испунило услове
одређене овим Статутом и Законом о спорту.
2. Циљеви и задаци Савеза
Чл. 12
Основни циљеви и задаци Савеза су:
- Омасовљавање и развој одбојкашког спорта,
- Развијање стручног рада у одбојкашкој организацији,
- Залагање за побољшање друштвеног и материјалног стасуса одбојкашких спортских
удружења
- Утврђивање система и календар такмичења на свом подручју
- Пружа стручну и органицациону помоћ својим члановима
- Успоставља спортску сарадњу са одбојкашким орагнизацијама у земљи и
иностранству
- Организује школске и друге врсте такмичења, приредбе и манифестације
- Доноси правилник понашања својих чланова
- Заступа заједничке интересе својих чланова у свим спортским форумима и другим
органима и институцијама.
- Предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту ( допинг,недолично
понашање,насиље, дискриминацију и сл. )
3. Начин и облици организовања
Чл. 13
Одбојкашки клубови се добровољно удружују у Општонски одбојкашки Савез.
Чланови Савеза могу бити и клубови са територије суседних Општина у којима нису
организаовани Општински одбојкашки Савези.
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Чл. 14
Одбојкашки клубови доносе своје статуте и друга општа акта којима прописују начин
организовања , права и дужности , циљеве и задатке организовања и друга питања од значаја за
рад, и њихови Статути мораји бити у складу са Статутом Савеза.
Чл. 15
Члан Савеза може бити и клуб и стручно удружење који су регистровали свој статус у склату са
Законом о спорту и ако:
- Затраже писмени пријем у Савез
- Доставе свој Статут и решење о регистрацији
- Дају изјаву да прихватају Статут Савеза и да ће поштовати одлуке Савеза
- Уплате чланарину у висини и року, а коју за сваку годину утврђује Извршни одбор
Савеза а у складу са Законом о спорту.
Чл. 16
Својство члана престаје:
- Престанком рада члана
- На писмени захтев члана
- На основу посебне одлуке Скупштине Савеза услед: неизвршења одлуке органа
Савеза,поступања који нарушава углед Савеза, непоштовања преузетих обавеза ,(такмичарскоорганизационих , финансиских и сл.).
Чл. 17
Престанак рада члана утврђује се на основу одлуке надлежног органа којом је члан брисан из
регистра.
Одлуку о престанку чланства због непоштовања одлуке Савеза,нарушавању угледа Савеза и
неизвршења одлука , доноси Скупштина на предлог Извршног одбора.
Престанак својства члана престаје и мандат преставника члана у органима и радним телима
Савеза.
Члану Савеза коме је престало то својство не враћа се уплаћена чланарина.
Чл. 18
У циљу успешног спровођења система такмичења могу се основати удружења тренера , судија и
удружење клубова .
Ова удружења својим нормативним актима , која не могу бити у супротности са основним
начелима овог Статута, уређују своје међусобне односе и бирају своје органе и радна тела преко
којих остварују своје задатеке.
4. Права и обавезе чланова
Чл.19
Чланови савеза имају једнака права и обавезе које произилазе из њиховог добровољног
удруживања, а острарују их на начин прописан овим Статутом.
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Чл. 20
Права удружених чланова су:
- Да самостално уређују своје унутрашње односе, поштујући при том овај Статут и Закон о
спорту.
- Да преко својих представника учествује у раду и одлучивање у свим органима и радним
телима Савеза.
- Да њихови представници буду бирани у органе и радна тела Савеза.
- Да дају предлоге и примедбе у вези са радом Савеза.
- Да преко својих представника одлучују о средствима и имовини Савеза.
- Да самостално одлучују о удруживању или иступања из чланства Савеза.
Обавезе удружених чланова су:
- Да међусобно сарађују у остварењу заједничких циљева.
- Да спроводе одлуке,закључке и друго које доносе органи и радна тела Савеза.
- Да реализују усвојене планове и програме,као и друге обавезе које доноси Савез.
- Да активно и са најбољим спортистима учествује на манифестацијама које организује или
учествује Савез.
- Да у случају иступања из Савеза измире све обавезе које су проистекле из чланства у
Савезу.
5. Органи Савеза
Чл. 21
Савезом управљају њихови чланови преко својих представника у органима и радним телима.
Чл. 22
Орагни Савеза су:
1. Скупштина
2. Извршни одбор
3. Председник
4. Генерални секретар
5.Надзорни одбор
Чл. 23
Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину сачињавају:
- Делегати одбојкашких клубова по 2 делегата
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Чл. 24
Делегате за Скупштину именује одређен клуб или Удружење.
Мандат делегата траје 4 године, са могућношћу поновог избора.
Мандат делегата престаје пре истека рока и то:
- Подношењем оставке
- Опозивом од стране изборног тела које га је изабрало
Мандат делегата се верификује на првој седници Скупштине Савеза.Уколико изабраном
делегату из било којих разлога престане мандат, удружени члан Савеза , чији је он био делегат ,
дужан је да у року од 30 дана од дана престанка мандата , изабере другог делегата и о томе
обавести Савез.
Чл. 25
Делегати имају право да:
- Учесвују у одлучивању о питањима који су на дневном реду Скупштине.
- Траже и предлажу разматрања појединих питања.
- Постављају питања из делокруга рада органа и тела Савеза и да добију одговоре.
- Буду обавештени о раду органа и тела Савеза.
- Остарују и друга права утврђена овим Статутом.
Чл. 26
Делегати имају обавеза да:
- Заступају ставове Удружења или клубова који су их делегирали.
- Присуствују седницама Скупштине и других органа Савеза чији су чланови и да
учествују у њиховом раду.
- Обавештавају Удружења или клубове који су их делегирали о донетим одлукама и
закључцима Скупштине и да се залажу за њихово остварење.
Чл. 27
Скупштина Савеза има обавезу да:
1. Усваја Статут Савеза, његове измене и допуне.
2. Верификује мандате изабраних делегата.
3. Доноси пословник о раду Скупштине.
4. Доноси план развоја Савеза.
5. Додељује спортска признања и награде.
6. Бира и разрешава председника и подпредседника Скупштине.
7. Бира и разрешава чланове Надзорног одбора.
8. Доноси правилник о дисциплинској одговорности.
9. Усваја финансиски план и годишњи финансиски извештај Савеза
Чл. 28
Изборна Скупштина се одржава сваке 4 године, а редована по потреби а најмање једном
годишње. Седнице Скупштине су јавне и на њима се води записник.
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Чл. 29
Скупштина пуноважно одлучује и одлуке се сматрају донетим, ако седници Скупштине
присуствује већина делегата и ако за одлуку гласа већина присутних делегата.
Скупштину сазива председник,а може се сазвати и на захтев најмање 3 клуба,као и на основу
захтева Надзорног одбора.
Сазивач Скупштине је дужан да предложи дневни ред и обезбеди потребан материјал за рад
Скупштине по том дневном реду.
Позиви за седницу Скупштине достављају делегатима заједно са материјалом, најкасније 10
дана пре одржавања седнице Скупштине.
Седницом председава председник Скупштине, а конситутативном изборном Скупштином,
преседава Председништво од три члана, који међу собом бирају непосредно председавајућег.
Чл. 30
Скупштине за свој рад одговара удруженим члановима Савеза.
Чл. 31
Извршни одбор:
Извршни одбор је извршни орган Скупштине.
Мандат чланова Извршног одбора траје 4 године, са могућношћу поновног избора.
Извршни одбор има 5 чланова где по функцији улазе:
- Председник Скупштине
- Подпредседник Скупштине
- Остала три члана именује председник ИО и Скупштине, из редова чланова спортских
удружења.
Чл. 32
Извршни одбор обавља следеће послове:
- Спроводи одлуке Скупштине
- Утврђује предлог Статута и осталих нормативних аката из надлежности Скупштине, као
и предлоге њихових измена и допуна.
- Припрема материјал за сенице Скупштине
- Одлучује у другом степену жалбе на одлуке својих органа
- Остварује сарадњу са одговарајућим спортским организацијама
- Образује комисије и радна тела и одређује им задатке
- Утврђује систем такмичења
- Бира и разрешава Генералног секретара Скупштине и Извршног одбора
- Бира дисциплинског судију
- Доноси пословник о свом раду
- Организује саветовања и друге стручне скупове везане за развој одбојкашког спорта.
Чл. 33
Извршни одбор ради у седницама које се одржавају по потрби.
Седнице Извршног одбора сазива Председник.
Седницу Извршног одбора Председник мора сазвати и на захтев најмање три члана или на
захтев 3 клуба , при чему предлагачи седнице морају обезбедити дневни ред и одговарајући
материјал у вези са предложеним дневним редом.
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Извршни одбор може пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од половине
чланова,а одлука је пуноважна ако за њу гласа више од половине присутних чланова Извршног
одбора.
Извршни одбор за свој рад одговара Скупштини Савеза.
Чл. 34
Председник Скупштине:
Председник Скупштине је истовремено и председник Извршног одбора који се бира на мандат
од 4 године са могућношћу поновног избора, а за свој рад одговара Извршном одбору и
Скупштини Савеза.
Председник не може бити члан управе или законити заступник негог клуба или Савеза.
Основне дужности и овлашћења Председника су:
- Заступа Савез код надлежних органа у границама овлашћенја утврђена овим Статутом
- Председава седницама Извршног одбора и Скупштине
- Потписује акта која доносе Извршни одбор и Скупштина
- Наредбодавац је извршења финанансијског плана
- Стара се о доследног примени Статута
- Обавља и друге послове утврђене пословником о раду Скупштине
У случају спречености Председника његову функцију преузима Подпредседник.
Чл. 35
Генерални секретар:
Мандат генераног секретара траје 4 година са могућношћу поновног избора.
Мандат може престати и пре истека мандата подношењем оставке или разрешењем од стране
Извшног одбора Савеза.
Основне дужности и овлашћења су:
- Стара се о оперативном спровођењу закључака Извршног одбора и Скупштине
- Учествује у припреми материјала за седнице Извршног одбора и Скупштине
- Организује и непосредно обавља послове који се односе на извршење Статута и аката
Савеза
- Поред председника наредбодавац је за извршење финансиског плана
- Обавља и остале послове у складу са општим актима
За свој рад генерални секретар одговара Извршном одбору,Скупштини и Председнику.
Чл. 36
Председник,Подпредседник и Генерални секретар могу бити разрешени и пре истека мандата на
који су изабрани ако:
- Не извршавају или онемогућују извршење основних задатака Савеза у делу својих
непосредних овлашћења и одговорности.
- Након опозива од клуба који га је делегирао.
- Својим незаконитим или неодговорним радом наноси штету Савези или удруженим
члановима Савеза.
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Чл. 37
Надзорни одбор.
Надзорни одбор је самостални орган Савеза чије чланове са мандатом од 4 године бира
Скупштина из редова експерата из појединих области, са могућношћу поновног избора.
Надзорни одбор има 3 члана.
Надзорни одбор бира Председника из својих редова.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови ниједног одбора, нити Извршног одбора и
Скупштине Савеза.
Чл. 38
Надзорни одбор врши:
- Контролу спровођења Статута и општих аката
- Контролу прибављања, коришћења и располагања средствима Савеза
- Контролу материјално-финансиског пословања Савеза за које може да ангажује екстерног
ревизора.
О свом налазу и запажању извештај доставља Скупштини са предлогом за преузимање
одговарајућих мера, ако за то постоје разлози.
Чл. 39
Седнице Надзорног одбора сазива председник по својој иницијативи, или када то затражи један
или више удружених чланова.
Седнице Надзорног одбора одржавају се по потреби а најмање једном годишње пре усвајања
годишњег финансиског извештаја од стране Скупштине Савеза.
Чл. 40
Дисциплински орган:
Дисциплински орган је дисциплински судија.
Дисциплински судија је први степен дисциплинског органа кога бира Извршни одбор са
мандатом од 4 године са могућношћу поновног избора.
Дисциплински орган обавља своје задатке примењујући одредбе Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности.
Дисциплински судија је самосталан у свом раду , а за свој рад је одговоран Извршном одбору,
који одлучује о дисциплинској одговорности у другом степену.
Чл. 41
Спортска признања и награде:
У циљу давања признања заслужним спортским организацијама,спортистима и спортским
радницима за ангажовање у развоју одбојке, Савез може додељивати спортска признања и
награде.
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Чл. 42
Јавност рада Савеза:
Рад Савеза се заснива на начелу потпуне јавности што се остварује:
- Отвореношћу органа и тела
- Организовањем сарадње са средствима јавног информисања
- На други начин уобичајен у спортској пракси
За јавност у раду Савеза и обавештења удружених чланова , одговоран је Извршни одбор.
Чл. 43
Средстав за рад Савеза обезбеђују се од:
- Доприноса-чланарине његових чланова
- Прилог донатора и спонзора
- Добијањем из буџета и других извора.
Савез може основати привредно друштво или друго правно лице ради прибављања добити за
остварење својих циљева . Остварену нето добит може користити само за остваривање
спортских циљева.
Чл. 44
Висину , начин и рокове плаћања доприноса( чланарине) утврђује Извршни одбор у складу са
Законом о спорту.
Чл. 45
За финансирање посебних активности из програма рада заинтересовани чланови могу да
удружују средства и да оснују фондове са посебним наменама у Савезу.
Чл. 46
Савез користи и управља објектима и средствима којима располаже или су му дати на
коришћење.
Савез може средства којима располаже дати на коришћење Члановима под утврђеним условима
а по одлуци Извршног одбора.

Чл. 47
За обављање стручних,административних и помоћних послова Савез може да повери рад
стручним институцијама и организацијама.
За ово извршење задужен је Генерални секредтар Савеза.
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6.Престанак рада Савеза
Чл. 48
Савез престаје са радом у складу са Законом. Одлуку о престанку рада Савеза доноси
Скупштина када се 2/3 укупног броја чланова писменим путем изјасни за престанак рада.
Чл. 49
У случају престанка рада Савеза , имовина прелази на општину Трстеник.
Чл. 50
Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут усвојен на Скупштини дана 07.03.202012.
години.
Чл. 51
Овај Статут ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања.

У Трстеник 09.02.2017 год.

Председник
______________________
( Обрадовић Ранко )
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