ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ

Београд, 2018.

На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор
Кајакашког савеза Србије на седници одржаној 26.01.2018. год. донео је

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником (у даљем тексту : Правилник), Кајакашког савеза Србије, ( у даљем
тексту: Савез), се дефинишу одредбе везане за чланове Савеза.
Члан 2.
Чланови Савеза јесу оснивачи и чланови која накнадно приступе Савезу у складу са
његовим Статутом.
Чланови Савеза су клубови и територијални кајакашки савези у области кајакашког спорта
(непосредно чланство), спортисти, судије, спортски стручњаци, тренери, спортски радници
и других лица,чланова чланица Савеза (посредно чланство), који на задовољавајући начин
могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Савеза.
Члан 3.
Чланови Савеза имају права и обавезе утврђене законом, Статутом Савеза и другим
спортским правилима, као и прописима и Правилницима Савеза.
Својство члана Савеза се не може преносити нити наследити.

НЕПОСРЕДНИ И ПОСРЕДНИ ЧЛАНОВИ
Члан 4.

Чланови Савеза могу бити непосредни и посредни.
Непосредни чланови Савеза су: клубови и територијални савези.
Посредни чланови Савеза су: Спортисти, спортски стручњаци и сви остали чланови
непосредних чланица Савеза.

РЕДОВНИ, ПРИДРУЖЕНИ, ПОЧАСНИ, И ПОМАЖУЋИ ЧЛАНОВИ
Члан 5.
Чланови Савеза се деле на: редовне, придружене, почасне и помажуће.
Редовни чланови су: клубови, који су учествовали у претходном националном првенству најмање
у две такмичарске категорије са најмање 2 (два) такмичара и територијални кајакашки савези.
Члан 6.
По окончању националног првенства, Савез утврђује да ли је неки од редовних чланова престао
да испуњава ове наведене услове.
Уколико се утврди да неки члан не испуњава више наведене услове, Управни одбор констатује
да наведени члан губи статус редовног и добија статус придруженог члана.
Члан 7.
Придружени чланови су клубови и регионални савези, који се учлане у Савез а не
испуњавају услове да постану редовни чланови.
Члан 8.
Помажући чланови су лица која су спремна да повременим или трајним ангажовањем
помажу Савезу у остваривању његових статутарних циљева и задатака.
Члан 9.
Почасни чланови су лица која својим угледом, радним, материјалним или другим
изузетним доприносом помажу раду и развоју Савеза.
Статус почасног члана додељује Управни одбор Савеза.

ПРАВО ГЛАСАЊА
Члан 10.
Редовни чланови имају право и обавезу да учествују у избору органа Савеза, као и да буду
бирани у те органе, да учествују у раду Скупштине са активним бирачким правом.
Помажући и придружени чланови чланови имају право да учествују у раду Скупштине Савеза и
да износе своје ставове, мишљења и предлоге, без права гласа.
Почасни чланови могу да буду бирани у органе Савеза, а не могу да бирају.

ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
Члан 11.
Спортска организација може да буде примљено за члана Савеза ако:
•
•
•
•
•
•
•
•

Потпише приступницу,
Приложи попуњен упитник за књигу чланства,
Уплати годишњу чланарину,
Достави изјаву да у целини прихвата Статут и општа акта Савеза,
Приложи свој Статут,
Приложи Решење надлежног органа о регистарцији,
Достави Записник и списак органа са последње изборне Скупштине,
Достави број и списак чланова из Књиге чланова,

Члан 12.
Сви чланови су дужни приликом уписа да попуне и потпишу Упитник за Књигу чланова и
Приступницу Савеза, у складу са претходним чланом овог Правилника, као и друга потребна
акта која им достави Савез.
Члан 13.
Одлуку о пријему у чланство Савеза доноси Управни одбор Савеза.
Члан 14.
Савез води Књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања Савезом.

ЧЛАНАРИНА

Члан 15.

Сви редовни и придружени чланови плаћају чланарину.
Почасни и помажући чланови не плаћају чланарину.
Члан 16.
Чланарина за текућу годину се плаћа у износу који одреди Управни одбор а најкасније до 01.
марта за текућу годину.
Члан 17.
Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и
не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге писмене опомене, истеком овог
рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу. На првој
наредној седници Управни одбор у форми Одлуке констатује престанак чланства.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА
Члан 18.
Чланови Савеза из исте категорије имају једнака права, обавезе и одговорности у Савезу.

ПРАВА ЧЛАНОВА
Члан 19.
Права чланова су да:
• Активно учествују у раду и одлучивању у органима и телима Савеза,
• Учествују у доношењу плана и програма рада Савеза,
• Бирају своје представнике у органе и тела Савеза и управљају пословима
Савеза,
• Дају предлоге и примедбе на рад органа Савеза,
• Имају право на жалбу на одлуку органа Савеза којом се одлучује о њиховим правима
и
обавезама,
• Буду обавештени о раду органа Савеза и реализацији донетих закључака,
• Траже и добијају потврде о својим правима и статусу и информације од јавног
значаја,
• Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје делатности.

ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА
Члан 20.
Обавезе чланова су да:
• Дају Савезу податке које од њих тражи ради обављања Законом и Статутом
предвиђених
послова и задатака,
• Поштују Статут и правна акта Савеза,
• Уредно плаћају чланарину Савезу и обезбеђују услове за ефикасан рад
Савеза,
• Обавезни су да омогуће спортисти учешће у националној репрезентацији када је позван
у
њу,
• Поштују и чувају углед Савеза,
• Учествују на такмичењима која организује Савез,
• Учествује у акцијама од општег интереса за кајакашки спорт,
• Спроводе одлуке, закључке и друге договоре који се доносе у органима и телима
Савеза,

У међусобним односима негују и поштују спортски морал, фер-плеј, спортски дух и
међусобну сарадњу,
• Сви чланови су обавезни да сарађују са дисциплинским органом Савеза, да се
одазову
захтеву да присуствују седници и по потреби доставе писмене тражене поднеске, било да
је против члана покренут дисциплински поступак, било да се тражи присуство или
поднесак у
својству сведока или неком другом својству,
• Извршавају програме припрема и наступа изабраних кандидата на такмичењима по
утврђеном календару Савеза,
• Организује акције и такмичења која им буду поверена у складу са важећим
прописима,
• Испуњавају и друге обавезе утврђене Законом и Статутом и другим општим актима
Савеза.
•

ДОСТАВЉАЊЕ ПОТВРДА И ИНФОРМАЦИЈА ЧЛАНОВИМА САВЕЗА
Члан 21.
Чланови Савеза имају право на основу писменог образложеног захтева, да траже од Савеза
увид у документацију и достављање информација од јавног значаја, као и друге разне
информације и потврде које се тичу њиховог права и статуса.
Члан 22.
Савез има велико и обимно пословање.
Савез има велики број непосредних и посредних чланова.
Чињеница је да би би сваки члан могао да тражи достављање разних информација и
докумената, што изускује велике трешкове, како канцеларијског материјала, папира, тонера,
копир апарата, тако и прилично временско ангажовање јединог запосленог радника, секретара
Савеза који то због текућих послова није у могућности да обавља и те послове, што би значило
да би Савез морао да плаћа накнадно радну снагу на копирању и слању траженог материјала,
па је Савез принуђен да наплати члановима тражене услуге, јер скроман буџет Савеза нема
могућности да из својих средстава финансира наведене трошкове.
Члан 23.
За увид у докумeнтацију и издавање информација од јавног значаја, разних докумената и
потврда од Савеза уз достављање образложеног писменог захтева плаћа се и такса Савезу.
Потврда о плаћеној такси се доставља Савезу истовремено са поднетим писменим захтевом.
Уколико уз писмени образложени захтев из става 1. овог члана није достављена и потврда
о плаћеној такси, сматра се да је члан одустао од тог свог писменог захтева.
Члан 24.
Такса се плаћа за сваки увид у документ, за сваки издати документ или потврду
појединачно у износу од динара 1000,00.

Уколико је у питању издати писани документ, или фотокопија, цена од 1.000,00 динара
важи уколико документ броји до две стране.
Уколико издати писмени акт, документ и сл. имају више од две стране, за сваку наредну страну
се плаћа такса у износу од 20,00 динара.
Члан 25.
Уколико неко лице, организација или државна установа тражи од Савеза достављање
информација или документа у складу са чланом 23. овог правилника, трошкове издавања
истих сноси члан Савеза у чијем интересу се достављају тражени подаци или информације.

УЧЕШЋЕ ЧЛАНОВА НА ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 26.
Сви чланови Савеза могу да се такмиче у складу са правилима Савеза.
Члан 27.
Рок за пријаву клубова и спортиста за лиценцирање за такмичење је 31. март текуће године.
Члан 28.
За лиценцирање спортске организације за такмичење, спортска организација мора
испунити услове:
• Да има пословну просторију (канцеларију) у којој се налази седиште огранизације,
најмање површине од 12м2, са пратећим тоалетом;
• Спортски објекат за организовање спортских такмичења, уколико се организација
бави таквом спортском делатношћу;
• Спортски објекат, односно простор за припреме (тренинг) и вежбање спортиста у
току целе године (са основним просторијама, односно површинама за извођење
једне или више спортских активности, пратећим простором, инсталацијама и
одговарајућом техничком опремом);
• Канцеларијску опрему – сто, столицу, орман на закључавање, телефон
(фиксни или мобилни), а спортске организације које се такмиче у сениорској
конкуренцији у највишем националном рангу такмичења и факс, компјутер,
штампач, имејл и званичну интернет презентацију која садржи: основне податке о
организацији (назив, седиште, заступник, органи, кратак историјат, чланство у
националним и међународним савезима, систем такмичења, структура и број
чланова); податке о реализацији програма који се финансирају из јавних прихода;
податке о спортским резултатима; текст статута и општих аката; спортска правила
или линк на спортска правила Савеза;

•

Чамце, тренерке, справе, уређаје и друге спортске реквизите потребне за опремање и
активности спортиста;

•

Да обезбеди пловне конструкције и све остале услове за безбедно одвијање
тренажног процеса.
Члан 29.

Регистрациона комисија процењује да ли су испуњени услови за лиценцирање.
За проверу испуњена услова Регистрациона комисија је дужна да изађе на лицу места и
установи тачно стање и о томе сачини Записник и донесе Одлуку о испињености услова за
лиценцирање клубова за такмичење и о томе обавести Управни одбор Савеза.
Члан 30.
Регистроване организације дужне су пријавити сваку промену Савезу, у року од 15 дана.

ОБАВЕЗА УТВРЂИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ СПОРТИСТА
Члан 31.
Спортиста такмичар може учествовати у спортском такмичењу ако му је у периоду од
шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност
за обављање спортских активности, односно делатности.
Члан 32.
Уколико је спористи истекло шест месеци од утврђивања опште здравствене способности,
спортиста не сме учествовати на такмичењу.

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА
Члан 33.
Сви чланови Савеза и родитељи спортиста су дужни да поштују правила Савеза и да
својим понашањем не штете угледу Савеза.
Члан 34.
За прекршај дисциплине и правила понашања, члану Савеза се могу изрећи следеће
дисциплинске
мере:
1.
2.
3.
4.
5.

опомена,
суспензија,
забрана рада или вршења спортске активности у одређеном трајању,
искључење из Савеза,
новчана казна.

Члан 35.
Члану Савеза се изричу дисциплинске мере у складу са правилником који регулише
дисциплинску одговорност чланова Савеза, односно у складу са законским прописима за лица
која су у радном односу са Савезом.
Члан 36.
Сви чланови Савеза морају да поштују дисциплински орган Савеза и дужни су да активно
сарађују и учествују у дисциплинском поступку по позиву дисциплинског органа.
Сваки члан је дужан да се одазове позиву и достави тражену изјаву или присуствује седници
дисциплинског органа (у било ком својству: окривљени, сведок и сл.), у противном чини
дисциплински прекршај и може му се изречи дисциплинска казна.
Члан 37.
Све Дисциплинске мере као првостепени орган изриче Дисциплинска комисија Савеза.
Жалбе на одлуку Дисциплинске комисије се упућују Управном одбору Савеза као другостепеном
органу у Дисциплинском поступку.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 38.
Својство члана Савеза престаје:
• Престанком рада члана,
• На писмени захтев члана,
• Због неплаћене чланарине у складу са правним актима Савеза,
• Ако клуб делује супротно Статуту или другим актима Савеза, те својим деловањем
штети интересима и угледу Савеза,
• Одлуком надлежног државног органа или органа Савеза.
Члан 39.
Чланови чије је чланство у Савезу престало немају право на повраћај уплаћене чланарине
нити других периодичних уплата, спонзорства, донација и сл.

Члан 40.
Члан Савеза одговара за своје обавезе према Савезу које су настале пре престанка својства
члана Савеза.
Члан 41.
Одлуку о престанку својства члана Савеза доноси Управни одбор Савеза.
Престанком својства члана Савеза престаје и мандат члана у органима и радним телима
Савеза и губе се све функције у Савезу.
Члан 42.
Управни одбор Савеза може донети одлуку о искључењу из Савеза ако члан:
• својим активностима теже штети угледу
Савеза;
• грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа
Савеза;
• својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште акте
Савеза;
• престане да испуњава услове за пријем у чланство.
Члан 43.
На одлуку о престанку својства члана, члан има право жалбе Скупштини Савеза.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза.
Председник
Мирко Нишовић

