На основу чл. 55. ст. 3. тачка 1., члана 33., ст.1, члана 35., Закона о спорту
Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016), Закона о удружењима грађана
(Службени гласник РС бр. 51/09), и члана 31. Статута Пливачког клуба “Динамо,
Скупштина клуба, на седници одржаној 10.02.2016.. године усвојила је промене

СТАТУТА ПЛИВАЧКОГ КЛУБА "ДИНАМО"

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Пливачки клуб "Динамо" Панчево ( у даљем тексту Клуб ) је добровољно,
невладино, неполитичко и непрофитно спортско удружење основано ради
обављања спортских активности чланова ( спортиста ) у области пливачког спорта
у које се грађани добровољно удружују. Клуб је у остваривању својих циљева и
задатака самостална организација са статусом удружења грађана.
Члан 2.
Клуб је основан 21.05.1951 године у Панчеву и тај дан слави као дан Клуба.

Члан 3.
Назив Клуба је:

ПЛИВАЧКИ КЛУБ „ДИНАМО"

Скраћени назив Клуба је:

ПК "ДИНАМО"

Седиште клуба је у Панчеву:

МАСАРИКОВА бр.1а, ПАНЧЕВО
Члан 4.

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђенo Законима,
правилима Пливачког савеза Србије, Пливачког савеза Војводине и овим Статутом.
Члан 5.
Клуб има печат округлог облика на којем су ћирилицом исписани: У спољашњем
кругу назив Пливачки клуб,седиште клуба Панчево, а у средини „ДИНАМО".
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Клуб има штамбиљ правоугаоног обиика на коме је исписан назив и седиште клуба
и остављен простор за деловодни број и датум.
Клуб има заштићен знак ( амблем ) основни облик чине контуре грба Града
Панчева. Основа је плаве боје која се прелива од светлије ка тамнијој, а натпис и
седиште клуба Пливачки клуб „Динамо" Панчево је жуте боје у унутрашњости
грба. У средини се налази стилизовани знак клуба, пливач у води са раширеним
рукама ( делфин покрет) тамно плаве боје.
Клубска боја је тамно плава - жута.
Члан 6.
Рад Клуба је јаван.
Јавност у раду Клуба обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.
Члан 7.
Клуб је члан Пливачког савеза Србије, Пливачког савеза Војводине и Спортског
савеза Панчева.
Клуб се може одлуком Скупштине учланити у одговарајуће савезе у области
спорта.
Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу
организацију и рад, доноси и реализује програме развоја пливачког спорта,
организује такмичења за које је надлежан и остварује друге циљеве и задатке
утврђене плановима Клуба и надлежног спортског савеза.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлезности
Клуба и чланова Клуба, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или
уверење, у складу са Законом.
Члан 8.
Стручни рад у Клубу обављају стручњаци у пливачком спорту у складу са Законом,
овим Статутом, Правилницима и правилима Клуба и надлежног гранског савеза.
Члан 9.
Клуб се уписује у матичне евиденције у складу са Законом.
Клуб води евиденцију о својим члановима (књига чланова), као и базичне
евиденције у складу са Законом, правилима Пливачког савеза Србије и правилима
Клуба.
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II ЧЛАНОВИ КЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 10.
Чланови Клуба су удружени 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 и другим општим
актима Клуба.
Члан 11.
Чланство у Клубу је добровољно и свако правно и физичко лице може бити
примљено за члана Клуба ако:
-

Потпише приступницу. Садржај и форму приступнице утврђује УО
Клуба. Малолетна лица млађа од 14 година сами потписују
приступницу, уз обавезну писмену сагласност родитеља или
старатеља.

-

Да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа Акта клуба.
Садржај и форму Изјаве утврђује УО Клуба

-

Избором у органе клуба,

-

Уплати чланарину у складу са одлуком УО Клуба

-

Има способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба

Одлуку о пријему у чланство Клуба и престанку својства члана Клуба доноси УО
Клуба, већином од укупног броја чланова.
Члан 12.
Чланови Клуба се деле на :
1.редовне чланове
2.повремене
3.помазуће
4.почасне
Редовни чланови клуба су:
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 чланови управног одбора


запослени у клубу по било ком основу,

- спортисти који су регистробани за клуб, и који у години пре одржања
скупштине морају имати најмање један наступ на државном првенству за своју
категорију, и најмање 70% тренинга утврђених планом надлежног тренера
Повремени чланови клуба су:
полазници школе пливања и спортисти који нису регистровани као
такмичари
Помажући чланови Клуба су:
-

физичка и правна лица која помажу остваривању циљева и развоја Клуба.

Помажуће чланова клуба именује УО клуба. Да би физичко или правно лице
постало помажући члан , оно мора својим активностима у години пре одржавања
Скупштине допринети клубу било финансијски или материјално, а у висини
најмање полугодишње чланарине полазника школе пливања, коју прописује УО
клуба. Уколико је помажући члан правно лице, заступа га законски пуномоћник.
Помажући члан мозе бити и представник других организација и државних органа
уз услов доприноса клубу из претходног навода.
Почасни чланови Клуба су:
-

лица која су својим радом допринела развоју клуба, као и лица која имају
знатне заслуге за унапређење пливачког спорта. Почасне чланове Клуба
именује Управни одбор Клуба.
Члан 13.

Редовни, Помажући ,Почасни и Повремени чланови учествују у раду Клуба и
Скупштине.
Повремени и почасни чланови клуба бирају по једног представника за
представљање у скупштини, на седницама којим мора присуствовати више од
половине повремених, односно почасних чланова.
Седницу за избор представника сазива председник клуба и води записник који се
прилаже скупштини као доказ о избору представника.
Стручњаци ангажовани у Клубу и лица изабрана у органе Клуба стичу чланство
одлуком о ангажовању, односно одлуком о избору и имају право да учествују у
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избору органа клуба и да буду бирани у те органе у складу са одредбама овог
Статута.
Члан 14.
Права и обавезе чланова Клуба су да:
-

У оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делатности
Клуба у циљу унапређења пливачкога спорта

-

Својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и
задатака Клуба

-

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 оснивању одговарајућих облика
организовања и рада у клубу

-

Користе стручну и другу помоћ, као и друге 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 он од њих тражи ради
обављања Законом и Статутом предвиђених послова и задатака

-

Уредно плаћају чланарину Клубу 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, другирн Актима Клуба и Одлукама Органа Клуба

-

Учествују у стручним активностима Клуба

-

Остварују увид у рад Клуба и Његових Органа

-

Учествују у утврђивању Плана и програма рада Клуба

-

Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим Актима
Клуба

5/22

-

Чувају спортски и друштвени углед Клуба

-

Извршавају пуноважно донете одлуке Органа Клуба

-

Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака
Клуба
Члан 15.

Члану Клуба могу се изрећи следеће дисциплинске мере:
-

Опомена

-

Новчана казна

-

Искључење из Клуба

Члану Клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у
складу са Законским прописима који уређују радне односе и Дисциплинским
Правилником Клуба.
Члан 16.
Својство члана Клуба престаје
-

Смрћу Члана

-

На писани захтев члана-издавањем исписнице

-

Одлуком УО Клуба

-

Престанком рада Клуба

Члан 17.
УО Клуба доноси одлуку о престанку својства члана Клуба када се утврди да члан
више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Клуба.
УО доноси одлуку већином гласова од укупног броја чланова УО.
На одлуку УО Клуба о престанку својства члана Клуба, члан Клуба може поднети
жалбу Скупштини Клуба.
Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна.
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Члан 18.
Ако члан својим деловањем и неизвршавањем обавеза теже нарушава углед и
интересе Клуба, Дисциплинска Комисија ће му након спроведеног поступка изрећи
меру искључења из клуба.
На одлуку о искључењу из Клуба из става 1. овог члана, члан има право жалбе УО
Клуба.
Члан 19.
Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члана у органирна и радним
телима Клуба
Члан 20.
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 21.
Клуб и спортиста закључују у складу са Законом и спортским правилима Уговор
којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.
Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос у складу са Законом.
Члан 22.
Клуб у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење
спортских активности спортиста, спортске стручњаке за вођење стручног рада,
планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичне евиденције.
Члан 23.
Спортиста је обавезан да се подвргне утврђивању опште и посебне здравствене
способности у складу са одлуком надлежног органа Клуба и спортским правилима.
Члан 24.
Спортиста не сме да користи недозвољена стимулативна средства, нити му стручна
лица ангажована у Клубу смеју дати иста, под претњом искључења из Клуба.
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Члан 25.
Тренер или друго лице ангажовано у Клубу које спортисту излаже спортским
активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање чине
тежу повреду својих обавеза за коју му се може изрећи мера искључења из Клуба,
односно раскид уговора о ангажовању.

III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА
Члан 26.
Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој пливачког спорта и од
користи за његове чланове, а нарочито:
-

Заступа заједничке интересе Чланова Клуба пред градским, државним
И спортским организацијама и органима

-

Обезбеђује услове за развој врхунског спорта у спортској грани коју
негује Клуб

-

Преузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљавања
пливачког спорта и праћења и упознавања својих чланова са
међународним искуствима у области пливачког спорта

-

Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређењу
њиховог рада

-

Организује иновацију знања кадрова у пливачком спорту, посебно
руководећих и стручних радника

-

Ради на ојачању спортског морала и спортског духа код својих
чланова и утврђује правила понашања у њиховим међусобним
односима

-

Подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (
годишњих, јубиларних и др. ) за изузетне резултате и за допринос
развоју и унапређивању пливачког спорта

-

Усклађује активости чланова Клуба

-

Издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба
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-

Обучавање грађана пливању кроз спортски и рекреативни вид

-

Организовање јавних спортских такмичења, семинара

-

Организовање друштвених културних и забавних активности,
манифестација и приредби
Члан 27.

Клуб може, ради постизања циљева и задатака предвиђених Чланом 26. овог
Статута, оснивати предузеће, установу, агенцију или други законом прописани
облик организовања у земљи и иностранству, самостално или са другим правним
или физичким лицима.

IV УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ
Члан 28.
Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима клуба.
Члан 29.
Органи клуба су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник.

4.1. Скупштина Клуба

Члан 30.
Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштину чине повремени, редовни, помажући и почасни чланови клуба.
Повремене и почасне чланове заступа по један представник повремених, односно
почасних чланова.
Малолетне чланове Скупштине заступају родитељи.
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Члан 31.
Скупштина Клуба:
а.

Доноси и усваја
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Статут Клуба
Програм рада и развоја Клуба
Кодексе и друга правила понашања
Годишњи извештај о раду Клуба и његових Органа
Одлуку о отуђењу непокретности Клуба
Одлуку о престанку рада Клуба
Одлуку о промени намене спортског објекта којим Клуб располаже
Одлуке о удруживању у савезе
Одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом

б.

Утврђује ставове и даје смернице за рад у органима и телима Клуба

ц.

Бира чланове Управног одбора,

д.

Бира чланове Надзорног одбора.

е.

Бира председника Скупштине

10. Одлуке о другим питањима утврдјеним законом И Статутом Клуба.
Члан 32.
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби а најмање једном годишње.
Скупштину сазива Председник Клуба
Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног одбора Клуба, Надзорног одбора
Клуба или најмање 1/3 чланова Скупштине Клуба уз .предлог дневног реда.
Скупштина се мора сазвати најкасније 30 дана од дана подношења уредног захтева
за одржавање скупштине Клуба.
Уколико Председник Клуба не сазове Скупштину по захтеву из става 2 овог члана,
Скупштину може сазвати орган, односно они чланови Скупштине који су њено
сазивање тражили уз обавезну најаву дневног реда.
Члан 33.
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Радом Скупштине руководи Председник Скупштине. У случају да Председник
није присутан, Скупштином председава Председавајући.
Председавајући се бира већином гласова на седници присутних чланова
Скупштине.
О току седнице води се Записник.
Записник се потписује од стране Председника Скупштине или Председавајућег
седнице и Записничара.
Записничар се бира већином гласова на седници присутних чланова Скупштине.
Записник о току седнице мора да садржи:
-

број присутних чланова

-

утврђени дневни ред

-

резултате гласања

-

предлоге и одлуке са именима предлагача

Сваки члан Скупштине има право да оствари увид у записник.
Члан 34.
Председника Скупштине бира Скупштина на својој седници, јавним гласањем,
већином гласова на седници присутних чланова.
Трајање мандата Председника Скупштине је 4 (четири) године.
Председник Скупштине представља Скупштину Клуба.
Мандат Председника Скупштине клуба престаје пре истека времена на које је
изабран у следећим случајевима:
 ако поднесе оставку
 ако га опозове Скупштина Клуба, већином гласова.
Члан 35.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова
Скупштине. Скупштина доноси одлуке већином гласова присустних чланова
Скупштине.
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Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута, изменама и допунама
Статута Клуба већином од укупног броја чланова скупштине.
Скупштина доноси одлуку о престанку рада Клуба двотрећинском већином гласова
од укупног броја чланова Скупштине
Члан 36.
Рад Скупштине је јаван.
4.2 Управни одбор

Члан 37.
Управни одбор је орган управљања Клуба.
Члан 38.
Управни одбор Клуба броји 5 ( пет) чланова.
Члан 39.
Чланове УО бира Скупштина Клуба из редова пунолетних Чланова Клуба, и из
редова истакнутих друштвених и спортских радника, спортстких стручњака и
спортиста на предлог Скупштине Клуба.
Избор за члана УО није везан за чланство у Скупштини Клуба.
Одлуку о избору чланова УО Скупштина доноси већином од присутних чланова
Скупштине, јавним гласањем.
Члан 40.
Председник Клуба је и члан УО и Председник УО Клуба.
Члан 41.
Чланови УО бирају се на 4 { четири ) године и могу бити поново бирани.
Члан 42.
Мандат члана УО престаје пре истека времена на које је изабран:
-

Ако поднесе оставку
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-

Ако га опозове УО због непридржавања Статута и других општих
аката Клуба, лошег рада или због нередовног присуствовања
седницама УО.

-

Ако га опозове Скупштинa Клуба, већином гласова.
Члан 43.

Управни одбор Клуба:
-

Утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси
Скупштина Клуба,

-

Предлог програма рада клуба

-

Предлог финансијског Плана Клуба,

-

Доноси општа Акта Клуба, чије доношење није у надлежности
Скупштине

-

Усваја завршни рачун Клуба

-

Усваја годишњи извештај о раду Клуба

-

Именује и разрешава Председника Клуба

-

Именује и разрешава Подпредседника Клуба

-

Именује и разрешава чланове Дисциплинске комисије

-

Бира представнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб
члан

-

Именује и разрешава Генералног секретара Клуба

-

На предлог Стручног савета одлучује о ангажовању стручњака у
спорту и Клубу

-

Именује и разрешава чланове Стручног савета

-

Одлучује о стицању и престанку чланства у Клубу

-

Одлучује као другостепени орган по жалбама против првостепених
одлука органа и именованих лица

-

Додељује награде и признања Клуба
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-

Одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом
тајном

-

Одлучује о висини чланарине и другим накнадама које Клуб
наплаћује

-

Одлучује са којим спортистима и спортским стручњацима ће Клуб
закључити уговор и утврђује садржину тог уговора, висину накнаде
за закључење тог уговора и накнаде за бављење спортским
активностима, рок на који је уговор закључен, услове и начин
раскидања међусобних обавеза и сл.

-

Одлучује о споразумном раскиду уговора са спортистом пре истека
рока, односно издавања исписнице спортисти, и висини накнаде,
обештећења за преверемени престанак уговора од стране спортисте
или Клуба у који он прелази

-

Одређује изглед чланске карте, диплома и других признања Клуба

-

Мења ( коптира ) највише 1/3 неактивних чланова УО а на наредној
Скупштини их верификује

-

Одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и др од значаја за
Клуб односно о њиховом гашењу

-

Одлучује о организовању спортских приредби и манифестација

-

Врши и друге послове из делокруга рада Клуба које су му Статутом
стављене у надлежност или које нису у делокругу Скупштине Клуба

За вршење одређених послова из своје надлежности УО може образовати Комисије
и радна тела. Одлуком о образовању Комисије, односно радних тела утврђује се
њен делокруг рада и састав.
Члан 44.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби.
Управни одбор сазива Председник
Управни одбор се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора или најмање 3 (три)
члана УО.
Члан 45.
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Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова

4.3. Надзорни одбор
Члан 46.
Надзорни одбор Клуба је орган Клуба који врши контро!у спровођења Статута и
других општих аката Клуба, контролу материјално финансијског пословања Клуба
и његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа управљања
Клубом.

Члан47
Надзорни орган Клуба броји 3 { три } ћлана које бира Скупштина Клуба из редова
својих чланова и из реда експерата за поједине области, на предлог Председника
Клуба.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови клуба у складу са законом.
Чланови Надзорног одбора бирају се на период од 4 ( четири) године и могу бити
поново бирани.
Надзорни одбор бира из свог састава Председника Надзорног одбора.
Члан 48.
Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба Извештај о питањима из свог
делокруга најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Клуба.
Члан 49.
Надзорни одбор доноси одлуке већинони гласова од укупног броја чланова
Надзорног одбора

4.4. Председник Клуба
Члан 50.
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Председника Клуба именује УO Клуба из редова својих чланова.
Подпредседника Клуба именује УО из редова својих чланова
Председник Клуба је уједно и Председник УО Клуба
Подпредседник Клуба је уједно и подпрердседник УО Клуба
Председника Клуба у случају његове одсутности замењује Подпредседник са свим
правима и обавезама
Председник и Подпредседник Клуба бирају се на период од 4 ( четири) године и
могу бити поново бирани.
Члан 51.
Председник Клуба:
-

Представља и заступа Клуб

-

Руководи радом Клуба и усклађује активности органа Клуба

-

Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси УО Клуба

-

Организује, усмерава и врши кооординацију сарадње са надлежним
државним органима и другим органима и организацијама

-

Остварује спортску сарадњу

-

Наредбодавац је за извршење финансијског плана

-

Одобрава службена путовања у иностранству

-

Одређује накнаду стручним саветницима Клуба

-

Обавља друге послове одређене овим Статутом

Председник Клуба одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на
Заменика или Генералног секретара Клуба.
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V ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ КЛУБА
Члан 52.
Чланови УО Клуба одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу ако
је та одлука донета грубом непажњом или намером да се штета проузрокује.
Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у
записнику.
Члан 53.
Чланови Надзорног одбора Клуба одговорни су Клубу за штету коју у вршењу
овлашћења проузрокују нармерно или грубом непажњом.
Чланови Надзомог одбора могу бити одговорни за штету проузроковану одлуком
УО Клуба ако су за ту одлуку знали или морали знати, а о томе нису обавестили
Скупштину Клуба.

Члан 54.
Генерални секретар Клуба одговара Клубу за штету коју проузрокује у вршењу
овлашћења под условима и на начин одређен овим Статутом за чланове УО Клуба.

VI СТРУЧНИ РАД У КЛУБУ
Члан 55.
Стручни рад у Клубу обављају:
-

Стручни савет Клуба

-

Генерални Секретар Клуба

6.1. Стручни савет Клуба
Члан 56.
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Стручни савет Клуба има 3 (три) члана.
Чланове стручног савета Клуба именује и разрешава УО Клуба из редова спортских
стручњака који имају одговарајуће спортско звање, у складу са законом.
Шефа стручног савета Клуба именује и разрешава УО Клуба.
Чланови и Шеф стручног савета Клуба бирају се на период од 4 ( четири) године и
могу бити поново бирани.
Члан 57.
Стручни савет Клуба:
-

Утврђује програме спортске сарадње

-

Усваја и УО предлаже план стручног рада у обављању спортских
активности у Клубу и план стручног оспособљавања тренера
ангажованих у Клубу

-

Одређује начин уођења евиденције о стручном раду у Клубу

-

Даје предлог УО Клуба о ангажовању стручњака у спорту у Клубу

-

Даје предлог УО о склапању уговора са спортистима и спортским
стручњацима.

6.2. Генерални секретар Клуба
Члан 58.
Генералног секретара Клуба именује и разрешава УО Клуба из редова истакнутих
спортских радника и спортиста. Генерални секретар Клуба именује се на период од
4 ( четири) године и може се поново бирати на исту функцију.
Члан 59.
Генерални секретар Клуба:
-

Руководи, организује и контролише обављање стручно
административних послова у Клубу и преузима мере за унапређење
тих послова
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-

Стара се о припремама седница Скупштине и УО Клуба и о
извршавању одлука и других аката Клуба

-

Одговара за законитост рада Клуба

-

Учествује у раду Управног и Надзорног одбора без права одлучивања

-

Обавља и друге послове у складу са овим Статутом и другим општим
актима Клуба

Члан 60.
За обавијање стручних, административних и помоћних послова Клуб може да има
стручну службу. Лица која обављају стручне, административне и помоћне послове
Клубу могу засновати радни однос у Клубу. Обављање одређених послова Клуб
може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама. О
ангажовању лица и институција за обављање стручних послова одлучује УО Клуба.
Члан 61.
Стручном службом руководи Генерални секретар Клуба

6.3. Дисциплинска комисија
Члан 62.
Дисциплинска комисија се састоји од 3 (три) члана.
Председника и чланове дисциплинске Комисије бира УО Клуба.
Дисциплинска комисија ради на основу Дисциплинског правилника који доноси
УО Клуба.
Дисциплинска комисија именује се на период од 4 ( четири ) године и Председник
и чланови Комисије могу бити поново бирани.

VII СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА
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Члан 63.
Средстава за рад Клуба образују се од доприноса (чланарине његових чланова),
прилога донатора и спонзора, давања из буџета и других извора.
Клуб може стицати приходе организацијом игара на срећу у складу са Законом.
Клуб може стицати приходе и од обављања појединих делатности - угоститељство,
туризам, организовање приредби, обучавање појединаца и сл., када је то Законом
који ту делатност уређује допуштено.
Члан 64.
Висину, начин и рокове плаћања доприноса ( чланарине ) утврђује УО Клуба.
Чланарину плаћају сви чланови клуба (такмичари свих такмичарских група и
школе пливања). Чланови Клуба који су у радном односу са Клубом, по било ком
основу, не плаћају посебну чланарину.
Члан 65.
Материјално финансијско пословање и евиденција средстава Клуба уређује се
посебним општим актом.
Члан 66.
Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на
коришћење.
Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и
под условима утврђеним Законом о спорту.
VIII ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА
Члан 67.
Јавност рада клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова
у Клубу, издавањем информација о његовом раду и сарадњом са средствима јавног
информисања и другим средствима обавештавања.
Клуб може имати своје гласило чији садтжај и назив утврђује УО Клуба.
Члан 68.
Органи и тела Клуба могу ограничити или искључити јавност седнице или скупа
када се разматрају документи или подаци поверљиве природе.

20/2
2

Члан 69.
Лице које даје податке и информације у вези са радом Клуба одговоран је за
њихову тачност.
Ставове Клуба, односно њихових органа могу да износе и заступају само изабрани
функционери Клуба.

IX ОПШТИ АКТИ КЛУБА
Члан 70.
Општи акти Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на
општи начин уређују одређена питања.
Све одлуке органа клуба се уносе у књигу одлука.
Члан 71.
Иницијативу за доношење Статута односно за његове измене и допуне могу дати
УО Клуба, Надзорни одбор,Председник Клуба и најмање 10 (десет) чланова Клуба.
Иницијативу за доношење Статута односно његове измене и допуне разматра УО
Клуба у року од 30 дана од дана подношења Иницијативе, уколико прихвати
иницијативу, УО Клуба утврђује предлог Статута и доставља га Скупштини Клуба
на усвајање.
О неприхватању иницијативе за доношење измене и допуне Статута УО Клуба
обавештава подносиоца иницијативе. Подносилац иницијативе незадовољан
одлуком УО Клуба може предложити Скупштини да покрене поступак измене
Статута.
Члан 72.
Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Клуба, осим ако одлуком о њиховом доношењу није утврђен други рок.
Члан 73.
Општи акти Клуба морају бити у сагласности са Статутом Клуба.
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У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примењиваће се
одредбе Статута.
Појединачни Акти које доносе органи и овлашћени појединци у Клубу морају бити
у складу са општим актима Клуба

X ЕВИДЕНЦИЈА И ПЛАНОВИ
Члан 74.
Клуб води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских
спортиста, спортских стручњака и спортских резултата у складу са Законом.
Члан 75.
Клуб се уписује у матичне евиденције које води Агенција за привредне регистре И
Министарство надлежно за послове спорта.
Члан 76.
Спортски стручњаци ангажовани у Клубу обавезни су да воде евиденције о свом
стучном раду на начин одређен одлуком надлежног органа Клуба.
Члан 77.
У клубу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и
планови струћног рада. Начин израде планова уређује УО Клуба.

XI ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 78.
Клуб престаје са радом у складу са Законом.
Одлуку о престанку рада Клуба доноси Скупштина Клуба када са две трећине од
укупног броја чланова Скупштине Клуба то одлучи.
Члан 79.
У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба прелази на Град Панчево.
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XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80.
Ако Агенција за привредне регистре или Министарство за омладину и спорт као
надлежни државни орган за регистрацију, захтева измену одређених одредби
Статута из формалних разлога, УО Клуба се овлашћује да без сазивања Скупштине
Клуба удовољи том захтеву.
УО Клуба се овлашћује да Статут очисти од стилских грешака и несагласности.
Члан 81.
Ступањем овог Статута на снагу престаје да важи Статут Клуба који је усвојила
Скупштина Клуба на седници одржаној 19.03.2007.године.
Члан 82.
Овај Статут ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли или wеб
сајту Клуба.
У Панчеву, 10.02.2017.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ПК“ДИНАМО“ П А Н Ч Е В О
Милан Марковић
_________________________
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