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На основу чланова 24. Ст. 1; 34. Ст 2. и 85. Ст. 1. Закона о спорту („Службени
гласник РС“ бр. 52/96 и члана 38. Статута Смучарског клуба „Ниш“ из Ниша,
Скупштина Скијашког клуба „Ниш“ из Ниша усвојила је, на седници одржаној 22.
септембра 2010. године,

СТАТУТ СКИЈАШКОГ

КЛУБА

„НИШ“

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
1.1.

1.2.

Овим Статутом као основним општим актом Скијашког клуба Ниш (у
даљем тексту: Клуб) уређују се организациона структура, начин рада,
заступање, циљеви и задаци, остваривање јавности рада, права
и
обавезе, одговорност чланова и тела, питање имовине, располагање
могућом добити, начини стицања имовине и поступак са имовином у
случају престанка рада Клуба.
Клуб је спортска организација, која развија скијашке спортове и
струку у тим спортовима. Грађани се удружују у Клуб
добровољно.
Члан 2.

2.1.

Скијашки клуб „Ниш“ основан је 05. јануара 1981. године и тај дан се
обележава као Дан Клуба.
Члан 3.

3. 1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Назив Клуба је: Скијашки клуб „Ниш“.
Скраћени називи Клуба су: СК „Ниш“ и Ски-клуб „Ниш“.
Седиште Клуба је у Нишу, у Дому планинара, Тврђава 2а.
Поред назива на српском језику, Клуб може свој назив употребљавати
и преведен на енглески језик, а он гласи: Ski кlub „Niš”.
Члан 4.

4.1.

Клуб не допушта дискриминацију на основу расе, боје коже, пола,
сексуалног опредељења, брачног стања, породичних обавеза, старости,
језика, вере, политичког или ма ког другог уверења, националног
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или социјалног порекла, имовинског стања, рођења, друштвеног
положаја, чланства или неприпадања чланству неке политичке
странке, синдиката, као ни телесних или душевних потешкоћа, нити
било који други облик директне или индиректне дискриминације и
кршења слобода и људских и грађанских права.
Члан 5.
5.1.
5.2.

Клуб је непрофитно правно лице уписано у регистар удружења
Републике Србије при надлежном државном органу.
Клуб је самосталан у остваривању својих циљева утврђених
Статутом, а за преузете обавезе одговара целом својом имовином.
Члан 6.

6.1.

Статут Клуба мора бити у складу сa одредбама Закона о спорту, Закона
о удружењима, Статута Олимпијског комитета Србије и Статута
Међународне скијашке федерације (FIS).
Члан 7.

8.1.
8.2.

Клуб представљају и заступају председник Скупштине и председник
Управног одбора Клуба.
Улогу заступника могу имати и друга лица која овласте председници
Скупштине и Управног одбора.
Члан 8.

8.1.
8.1.1.

Боје Клуба су жута и црна.
Застава Клуба је жута, са амблемом Клуба у средини поља.
Члан 9.

9.1.

9.1.1.
9.2.

Знак (амблем) Клуба је у облику елипсе у којој је на црној подлози,
жутим ћириличним словима, крупно исписано „Ниш“; у горњем делу
текста, укосо здесна у лево, слова „И“ и „Ш“ засеца стилизована силуета
скијаша беле боје; лево и десно од текста, у висини средине слова,
налази се по једна бела стилизована пахуља, а испод текста „Ниш“,
пратећи спољну линију елипсе, исписано је „Србија“ и латинично
„Serbia“;
У међународној комуникацији користи се исти амблем, са латиничним
словима.
Употребу знака Клуба уређује Управни одбор.
Члан 10.

10.1.
10.2.

Клуб има печат и штамбиљ.
Печат Клуба је округлог облика, пречника 3цм, са натписом ћирилицом
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10.3.
10.4.
10.5.

у спољном кругу „Скијашки клуб Ниш“;
Штамбиљ Клуба је правоугаоног облика и у њему су исписани назив и
седиште Клуба и остављен је простор за број и датум.
Употребу печата Клуба утврђује Извршни одбор Савеза.
Клуб има и елипсаст печат, са амблемом који садржи латинични текст;
овај печат користи се искључиво у маркетиншке и церемонијалне сврхе
и њиме се не могу оверавати званични документи.
II ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТИ

Члан 11.

11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.1.6.
11.1.7.
11.1.8.
11.1.9.
11.1.10.
11.1.11.

Циљеви и задаци Клуба су:
развој и промовисање скијашких спортова,
ширење скијашких спортских активности, нарочито међу децом и
младима;
стварање услова за постизање врхунских резултата у скијашком
спорту,
промовисање васпитне стране спорта, фер-плеја, разумевања,
толеранције и одговорности кроз бављење скијашким спортом;
ширење олимпијских идеала;
успостављање међународних спортских веза и сарадње;
брига о унапређењу стручног рада у скијашком спорту и
оспособљавању стручњака на том пољу;
борба против допинга у спорту и коришћења недозвољених супстанци
и поступака које забрањује МОО и/или FIS;
изградња, одржавање и унапређење скијашких спортских објеката и
других објеката у функцији спорта;
заштита и очување површина и објеката за скијашке спортове и
човекове околине;
школовање и обучавање стручног кадра (скијашких тренера, судија и
др.);

Члан 12.

12.1.

Ради остваривања наведених циљева и задатака, Клуб се учлањује у
Скијашки савез Србије и Скијашки савез југоисточне Србије и
остварује сарадњу са другим скијашким и спортским клубовима и
организацијама у земљи и иностранству.
Члан 13.
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13.1.
13.2.
13.3.

13.4.

Клуб може да обавља и друге делатности, у складу с прописима који
регулишу ову област.
У случају обављања друге делатности, осим области спорта, такву
делатност Клуб не сме да обавља ради стицања добити.
Ако у обављању друге делатности Клуб оствари добит, она се мора
користити искључиво за обављање и унапређивање делатности којима
се остварују циљеви и задаци Клуба, утврђени Статутом.
Клуб може да буде оснивач или суоснивач других правних субјеката, о
чему одлучује Скупштина Клуба. Клуб је дужан да евентуалну добит,
која му припада као оснивачу или суоснивачу другог правног субјекта,
употреби за остваривање својих циљева, наведених у чл. 11. овог
Статута.

III ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

Члан 14.
14.1.

Чланови Клуба су спортисти и други грађани који желе да се у оквиру
Клуба, и под условима предвиђеним овим Статутом, активно баве
скијашким спортом и скијашком рекреацијом, или да помажу развој
скијашког спорта и одржавање редовних активности Клуба.

Члан 15.

15.1.
15.2.
15.2.1.

Клуб је дужан да води евиденцију својих чланова.
Секретар Клуба је задужен за ажурирање евиденције, редован увид и
давање података о актуелном чланству Клуба.
Секретар Клуба води евиденцију чланова у електронској форми.
Члан 16.

16.1.

Чланови Клуба могу бити редовни, привремени, придружени и
почасни.
Члан 17.

17.1.

Редовни чланови могу постати они пунолетни скијаши-спортисти,
рекреативни скијаши и присталице скијашког спорта који прихватају
Статут Клуба и спремни су да у дужем периоду различитим спортским,
организационим и другим активностима континуирано помажу рад
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клуба, да суделују у остваривању његових програма и да учествују у
управљању Клубом.
Члан 18.
18.1.

18.2.

18.3.

Привремени чланови су они које је Управни одбор предложио за
пријем, и који чекају да Скупштина Клуба донесе о томе коначну
одлуку.
Придружени чланови могу постати грађани свих узраста који
прихватају Статут Клуба и желе да учествују у појединим
активностима Клуба или да Клубу пружају повремену помоћ.
Почасни чланови Клуба могу бити они пунолетни грађани или правна
лица који су пружили нарочити допринос развоју и резултатима Клуба.

Члан 19.

19.1.

19.2.

Управни одбор Клуба дужан је да на првој наредној седници размотри
захтев за учлањењем новог члана. Прихватањем тог захтева од стране
Управног одбора стиче се статус привременог члана. Скупшина Клуба
је дужна да о пријему привременог члана у редовно чланство донесе
одлуку на својој првој наредној седници.
Привремени члан има сва права и обавезе редовног члана клуба, осим
права одлучивања у органима Клуба.
Члан 20.

20.1.

20.2.

Скупштина именује почасне чланове на основу правилника о стицању
статуса почасног члана Клуба, који је дужна да усвоји на првој седници
по усвајању овог статута.
Почасни чланови обавезно се позивају на изборну седницу Скупштине
Клуба, на којој немају право гласа, као и на шире свечаности поводом
значајних догађаја и јубилеја Клуба.
Члан 21.

21.1.

Одлуку о пријему у чланство Клуба доноси Скупштина већином
гласова присутних редовних чланова.
Члан 22.

22.1.

Редовни чланови Клуба имају следећа права, обавезе и одговорности у
остваривању заједничких интереса:
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22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

да учествују у раду Клуба; да бирају и да буду бирани у органе и тела
Клуба и да, на основу одлуке надлежних органа Клуба, представљају
Клуб у другим организацијама;
да остварују друга права и извршавају друге обавезе у складу са
законом, правилима FIS-а, овим Статутом и другим правилима и
одлукама надлежних тела Клуба.
Придружени и привремени чланови Клуба имају сва права, обавезе и
одговорности наведене у претходном ставу, осим права гласа у
органима Клуба;
Члан 23.

23.1.

23.1.1.

Скупштина Клуба доноси одлуку о пријему
нових чланова и
верификује списак чланова на свакој својој редовној годишњој или
изборној седници.
У редовно чланство Клуба сваке године може бити примљена највише
једна трећина од постојећег броја редовних чланова, претходно
верификованих на тој истој седници.
Члан 24.

24.1.
24.1.1.

24.1.2.
24.1.3.

24.1.4.

Чланство у Клубу престаје када се не испуњавају обавезе дефинисане
овим Статутом;
одлуком о искључењу, коју је донела Скупштина Клуба већином од
укупног броја чланова, ако утврди да члан не испуњава своје
статутарне и материјалне обавезе према Клубу, а посебно ако утврди да
је члан својим понашањем неоправдано нанео озбиљнију материјалну
или нематеријалну штету Клубу;
на властити захтев, који може бити, уз образложење, поднесен у свако
доба.
Пунолетни такмичар, односно малолетни такмичар и родитељи
малолетног такмичара, престају да буду чланови Клуба чином
прихватања њиховог захтева за издавањем исписнице такмичару.
Изузетно, на предлог Управног одбора, Скупштина Клуба може
одлучити да родитељ малолетног такмичара, који је добио исписницу,
остане члан Клуба, уколико је захтев за исписницом био мотивисан
променом места боравка такмичара због школовања, здравствених или
других сличних разлога.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА КЛУБА

Члан 25.
25.1.

Клуб се састоји од органа за управљање и представљање Клуба и тела
за стручне и такмичарске активности.
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25.2.
25.2.1.
25.2.2.
25.2.3.
25.2.4.
25.2.5.
25.2.6.

Органи за управљање и представљање Клуба су:
Скупштина,
председник Скупштине,
Надзорни одбор,
Управни одбор,
председник Управног одбора,
Дисциплинска комисија.

25.3.
25.3.1.
25.3.2.
25.3.3.

Тела за стручне и такмичарске активности Клуба су:
комисије за поједине скијашке дисциплине,
радна тела комисија,
Стручни савет Клуба.

а) Скупштина
Члан 26.
26.1.
26.2.
26.2.1.

26.3.
26.4.
26.4.1.

26.5.

26.6.

Скупштина Клуба (у даљем тексту: Скупштина), највиши је орган
управљања Клубом.
Седнице Скупштине могу бити редовне, изборне, ванредне и свечане.
Извршни одбор је одговоран да организује непосредно обавештавање
свих редовних чланова Клуба о одржавању сваке седнице Скупштине
Клуба и да им усмено, или на други погоднији начин, пренесе основне
информације о дневном реду, најкасније седам дана пре одржавања
седнице.
Редовна скупштина одржава се једанпут годишње, по завршетку
такмичарске сезоне, у периоду мај-јун.
Изборна седница Скупштине одржава се сваке друге године, начелно у
мају или јуну месецу;
на изборној седници Скупштине најпре се разматрају и оцењују
извештаји о раду Клуба у периоду између две изборне седнице
Скупштине, потом се верификује чланство, затим се бирају органи и
тела Клуба, а онда се одлучује о плановима за наредни двогодишњи
период.
Ванредна скупштина може се сазвати у случајевима када је неопходно
хитно донети одлуке које се не могу одложити до следеће редовне или
изборне седнице скупштине Савеза;
Свечана скупштина може се сазвати поводом прославе годишњице
Клуба или поводом неког другог догађаја значајног за развитак и
унапређење Клуба или скијашког спорта.
Члан 27.

27.1.
27.2.

Скупштину чине редовни чланови Клуба.
Сваки редован члан Клуба има у Скупштини један глас.
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27.3.

Председник Скупштине учествује у њеном раду без права гласа.
Члан 28.

28.1.
28.1.1.
28.1.2.
28.1.3.
28.1.4.
28.1.5.
28.1.6
28.1.7.
28.1.8.
28.1.9.
28.1.10.
28.1.11.
28.1.12.
28.1.13.
28.1.14.
28.1.15.
28.1.16.

Скупштина обавља следеће послове:
доноси Статут, његове измене и допуне, и остале акте утврђене овим
Статутом;
бира председника Скупштине, Надзорни одбор, чланове и председника
Управног одбора и Дисциплинску комисију;
разрешава дужности носиоце функција и чланове органа и тела које
бира;
утврђује политику развоја и програме рада Клуба - средњорочне (за
олимпијски циклус), двогодишње или годишње;
доноси одлуке о обављању других делатности у складу с прописима;
прави програме и одлучује о оснивању других правних субјеката, у
интересу развоја Клуба;
усмерава евентуално остварену добит у развитак Клуба;
усваја извештаје о раду Извршног и Надзорног одбора, Дисциплинске
комисије, као и финансијске извештаје;
утврђује годишњи финансијски план Клуба;
одлучује о предлозима чланова, Извршног одбора и осталих органа и
тела Клуба, уколико је то предвиђено овим Статутом;
одлучује о учлањењу и престанку чланства у Клубу;
доноси одлуку о почасном чланству у Клубу;
саставља пословник о свом раду;
одлучује о удруживању у спортске и друге организације;
одлучује о преносу својих овлашћења на друге;
обавља и остале задатке утврђене Статутом и Пословником о раду
Скупштине, осталим правилима и програмом свога рада.
Члан 29.

29.1.
29.2.
29.3.
29.4.

Скупштина може правоснажно да одлучује ако седници присуствује
више од половине укупног броја чланова,
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, осим у
другачијим случајевима предвиђеним Статутом.
Статут се доноси, мења и допуњава двотрећинском већином гласова
присутних чланова.
Скупштина одлучује да ли ће гласање бити тајно или јавно.
Члан 30.

30.1.

Рад Скупштине је јаван.
Члан 31.

31.1.

Седницу Скупштине сазива и њоме председава председник Скупштине;
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31.2.

31.3.

31.4.

седница се заказује најкасније седам дана пре њеног одржавања.
Ванредну седницу Скупштине сазива председник Скупштине на
властиту иницијативу, на иницијативу већине чланова Управног
одбора, или на иницијативу више од трећине редовних чланова Клуба.
Уколико председник Скупштине не сазове ванредну Седницу
Скупштине на иницијативу већине чланова Управног одбора или на
иницијативу више од трећине редовних чланова Клуба у року од 15 до
највише 30 дана од дана подношења њихове иницијативе, ванредну
седницу Скупштине може сазвати носилац иницијативе.
Предлог за сазивање ванредне скупштине мора бити образложен од
стране иницијатора, а уз њега мора бити приложен предлог дневног
реда седнице Скупштине;
Члан 32.

32.1.
32.1.1.

Начин рада Скупштине уређује се пословником о раду Скупштине;
пословник о раду Скупштине предлаже Управни одбор, а доноси
Скупштина.
б) Председник Скупштине
Члан 33.

33.1.

Скупштина Клуба има председника, чији мандат траје две године, с
могућношћу поновног избора.
Члан 34.

34.1.
34.1.1.
34.1.2.

34.1.3.
34.1.4.

За председника Скупштине Клуба може бити изабрана особа која
задовољава следеће услове и критеријуме:
држављанин је Републике Србије и угледан грађанин,
има навршених 18 година живота и потпуно је пословно способна,
прихвата статуте Клуба, Скијашког савеза Србије и Међународне
скијашке федерације, начела и правила Олимпијске повеље, Етичког и
медицинског кодекса као и Светског кодекса против допинга (WАDА),
није правоснажно осуђивана за кривична дела,
не испољава асоцијална понашања.
Члан 35.

35.1.
35.1.1.
35.1.2.
35.1.3.

Председника Скупштине клуба бира Скупштина непосредно, тајним
или јавним гласањем, а на основу:
предлога Управног одбора Клуба;
предлога групе од најмање 10 редовних чланова Клуба.
Предлози се морају доставити техничком секретару Клуба у писаној
форми, са потписом председника Управног одбора или потписима свих
чланова групе предлагача, најкасније 10 дана пре одржавања изборне
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35.2.
35.2.1.

седнице Скупштине; предлози су јавни и доступни свим члановима
Клуба.
Председник је изабран ако добије више од половине гласова присутних
редовних чланова Клуба.
Уколико буде више кандидата за председника и ни један не добије у
првом гласању потребан број гласова, о двојици са највећим бројем
гласова гласаће се у другом кругу.
Члан 36.

36.1.
36.1.1.

36.1.2.
36.1.3.
36.1.4.

36.1.5.
36.1.6.
36.1.7.
36.1.8.

36.1.9.
36.2.

36.3.
36.4.

Задужења и обавезе председника су да:
представља и заступа Клуб у најзначајнијим приликама, нарочито у
разговорима с представницима Града Ниша и Републике Србије,
републичким спортским савезима и организацијама, значајним
привредним предузећима и установама и страним спортским и другим
организацијама;
сазива и председава седницама Скупштине;
усмерава рад Скупштине;
потписује опште и друге акте које доноси Скупштина, односно акте
које он доноси на основу одлука Скупштине и одредаба овог Статута,
као и финансијске и дуге документе у случају спречености председника
Управног одбора;
потписује верификоване записнике одржаних седница Скупштине;
стара се о извршавању одлука Скупштине;
обавља дужности утврђене овим Статутом и другим општим актима
Клуба, које су повезане с функцијом председника Скупштине;
користи право вета уколико процени да су неке одлуке органа Клуба
супротне закону и овом Статуту и, у том случају, хитно сазива седницу
Скупштине да би настао проблем био решен;
обавља и друге задатке за које га овласти Скупштина.
Председник Скупштине може, у писаној форми, пренети право
заступања и представљања Клуба или неко од својих других
овлашћења, на другог редовног члана Клуба;
Председник Скупштине одговара Скупштини за свој рад.
У случају да председник не испуњава своје обавезе у складу сa
одредбама Статута, може бити разрешен својих функција по истој
процедури по којој је и биран.

в) Почасни председник
Члан 37.
37.1.

Скупштина Клуба може, на предлог Управног одбора или групе од
најмање 10 редовних чланова, изабрати за почасног председника Клуба
особу која је својим изузетним радом допринела угледу и развоју Клуба
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37.1.1.
37.2.

и скијашког спорта;
Почасни председник Клуба се бира на основу правилника који доноси
Скупштина Клуба.
Почасни председник учествује у раду Скупштине и Извршног одбора
без права одлучивања.
г) Надзорни одбор
Члан 38.

38.1.

Надзорни одбор контролише законитост у раду и материјалнофинансијском пословању Клуба, као и извршавање одлука и закључака
Скупштине и Извршног одбора.
Члан 39.

39.1.
39.2.

39.3.
39.4.
39.5.

Надзорни одбор има три члана, од којих један има функцију
председника Надзорног одбора.
Чланове и председника Надзорног одбора бира Скупштина тајним или
јавним гласањем, на прелог Управног одбора или групе од најмање
десет редовних чланова Клуба.
Чланови Надозорног одбора изабрани су ако добију већину гласова
присутних редовних чланова Клуба;
Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови других
органа и тела Клуба које бира Скупштина.
Мандат чланова Надзорног одбора траје две године, и иста особа може
бити поново бирана.
Члан 40.

40.1.
40.1.1.
40.1.2.

Ради правовремене информисаности и успешног деловања:
- чланови Надзорног одбора позивају се на заседања Скупштине, у
чијем раду учествују без права гласа;
- председник и чланови Надзорног одбора имају право присуства
седницама Управног одбора и увида у записнике са седница Управног
одбора и Скупштине Клуба, као и у сву документацију клуба .
Члан 41.

41.1.

41.1.1.

Надзорни одбор своје одлуке доноси, по правилу, једногласно. Уколико
постоји издвијено мишљење једног члана надзорног одбора, о њему се
по хитном поступку обавештавају председник Скупштине и Управни
одбор;
издвојено мишљење члана Надзорног одбора може бити разлог за
сазивање ванредне седнице Скупштине клуба.
Члан 42.
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42.1.

Начин рада Надзорног одбора прописује се Пословником о раду који
доноси Надзорни одбор.

д) Ревизори
Члан 43.
43.1.

Ревизоре, по потреби, именује Надзорни одбор ради што потпуније
анализе и бољег увида у целокупно финансијско-материјално
пословање Клуба.

43.2.

Ревизори анализирају рачуне Клуба, које им доставља Управни одбор,
и подносе писмени извештај Надзорном одбору и Скупштини Клуба

.
ђ) Управни одбор

Члан 44.
44.1.
44.2.
44.3.1.

44.4.

Управни одбор је извршни и оперативни орган Клуба.
Управни одбор има седам чланова.
За члана Управног одбора Клуба изабран је онај кандидат који на
изборној седници Скупштине Клуба добије већину гласова присутних
редовних чланова Клуба;
Мандат чланова Управног одбора траје две године и они могу бити
поново бирани.

Члан 45.
45.1.
45.2.

45.2.1.

45.3.

У случају да не извршава своје обавезе у складу са одредбама Статута,
члан Управног одбора може бити разрешен дужности;
Чланови Управног одбора разрешавају се дужности на лични захтев, по
аутоматизму због изостајања са седница, на предлог председника
Управног одбора Клуба или на предлог више од половине чланова
Управног одбора, по истој процедури по којој су и бирани.
Члан Управног одбора се по аутоматизму разрешава дужности уколико
у периоду од најмање шест месеци изостане са више од половине
седница Управног одбора, без обзира на разлог.
Управни одбор ће, најкасније месец дана по добијању личног захтева за
разрешењем или по стицању услова за аутоматско разрешење,
кооптирати новог члана Управног одбора. Формалну одлуку о
разрешењу донеће Скупштина на првој наредној седници, када ће се
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45.4.
45.5.

изјаснити и о поверавању мандата кооптираном члану.
Мандат новог члана Управног одбора, који долази на место разрешеног
члана, траје до истека мандата Управног одбора у постојећем сазиву.
Уколико се, у периоду између две седнице Скупштине Клуба, стекну
услови за разрешење на лични захтев или по аутоматизму најмање три
члана Управног одбора, сазива се ванредна изборна седница
Скупштине Клуба у року од месец дана.

Члан 46.
46.1.

Уколико буде разрешен дужности председник Управног одбора,
престаје мандат Управном одбору. У том случају, хитне одлуке доноси
председник Скупштине, који у најкраћем року сазива ванредну изборну
седницу Скупштине на којој ће бити изабрани нов Управни одбор и нов
председник Управног одбора.
Члан 47.

47.1.
47.1.1.
47.1.2.
47.1.3.
47.1.4.
47.1.5.
47.1.6.
47.1.7.
47.1.8.
47.1.9.
47.1.10.
47.1.11.
47.1.12.

47.1.13.
47.1.14.

Управни одбор управља пословима Клуба и обавља следеће задатке:
представља Клуб и одржава односе с другим домаћим и страним
клубовима и организацијама;
утврђује предлог Статута и његове измене и допуне;
утврђује предлоге одлука које доноси Скупштина и доноси све остале
опште акте Клуба;
организује активности Клуба између две седнице Скупштине;
стара се о спровођењу одлука Скупштине;
обезбеђује поштовање Статута, међународних правила скијашких
такмичења и сопствених одлука;
решава другостепене спорове у Клубу, после одлука Дисциплинске
комисије;
изриче казне у складу с правилницима Клуба;
припрема материјале за седнице Скупштине;
бира и опозива представнике Клуба у Скијашком савезу Србије и
другим организацијама;
именује чланове комисија за скијашке дисциплине, даје сагласност на
њихове планове и програме рада и оцењује извештаје о њиховом раду;
на основу предлога тренера и уз мишљење Стручног савета, даје
сагласност на четворогодишње, двогодишње и годишње програме
стручног рада и извештаје о остваривању тих програма, које прослеђује
Скупштини на усвајање;
утврђује органе и тела скијашких такмичења која организује Клуб;
утврђује предлоге годишњег, двогодишњег и четворогодишњег (за
олимпијски циклус) плана активности Клуба, припрема предлоге
финансијског плана и извештаја, води рачуна о поштовању
финансијског плана и одлучује о динамици коришћења средстава,
спроводи одобрени буџет Клуба и доноси све неопходне одлуке и друге
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47.1.15.
47.1.16.

47.1.17.

акте у вези с тим;
утврђује износе годишњих чланарина;
у хитним ситуацијама, и уз сагласност председника Скупштине Клуба,
доноси ванредне привремене одлуке из делокруга одлучивања
Скупштине Клуба, која ће на својој првој наредној седници одлучити о
даљем важењу таквих одлука;
обавља и друге задатке за које га овласти Скупштина или који
произлазе из постојећих аката Клуба.
Члан 48.

48.1.
48.2.
48.3.

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби и на
којима се води записник.
Седнице Управног одбора по правилу су оворене за јавност, о чему
одлучује Управни одбор.
Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора, који
њима и руководи; у случају спречености председника Управног одбора,
седнице сазива и њима руководи потпредседник Управног одбора.
Члан 49.

49.1.
49.2.

49.3.
49.4.

Управни одбор правоснажно одлучује ако седници присуствује више од
половине укупног броја чланова Управног одбора.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова чланова присутних на
седници, а у случају нерешеног исхода гласања, одлучујући је глас
председника Управног одбора.
Гласање је јавно, осим ако Управни одбор не одлучи да се о појединим
питањима гласа тајно.
У хитним случајевима, Управни одбор може усвојити одлуке мимо
сазивања седнице, телефонски, телефаксом или путем електронске
поште. О таквим одлукама води се записник као на свакој седници, а
одлуке се доносе већином гласова свих чланова Управног одбора.
е) Председник Управног одбора
Члан 50.

50.1.
50.1.1.

50.1.2.

50.1.3.

Управни одбор Клуба има председника и потпредседника.
Кандидат за председника Управног одбора Клуба мора испуњавати
исте основне услове као и кандидат за председника Скупштине Клуба
(Чл. 34).
Председника Управног одбора бира Скупштина Клуба, на предлог
Управног одбора или групе од најмање десет редовних чланова Клуба,
по процедури предвиђеној и за избор председника Скупштине Клуба
(Чл. 35); изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова
присутних редовних чланова Клуба.
Председник Управног одбора представља и заступа Клуб и руководи
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50.2.

радом Управног одбора и његових тела, непосредно остварујући опште
статутарне циљеве Клуба и одлуке Скупштине Клуба. Председник
Управног одбора може, у писаној форми, пренети право заступања и
представљања Клуба, или неко од својих других овлашћења, на другог
редовног члана Клуба;
Потпредседника Управног одбора Клуба бира Управни одбор на својој
првој седници, на предлог председника Управног одбора Клуба.
Потпредседник преузима део обавеза Председника Управног одбора, у
складу с начелним ставовима и конкретним одлукама Управног одбора.

е) Директор клуба
Члан 51.
51. 1.

51.1.

Ради ефикаснијег остваривања програма Клуба и спровођења одлука и
закључака његових органа и тела, Управни одбор може именовати
директора Клуба.
Одлуком о именовању утврђује се да директор Клуба одговара за свој
рад Управном одбору Клуба и дефинишу се његови задаци.
ж) Дисциплинска комисија
Члан 52.

52.1.

Дисциплинска комисија је независно тело Клуба, надлежно за
решавање повреда правила спорта, у складу са одредбама Статута и
посебног Правилника о дисциплинском поступку, који доноси
Скупштина.

Члан 53.
53.1.
53.2.
53.3.
53.4.
53.5.

Дисциплинска комисија састоји се од председника и два члана.
Дисциплинска комисија одлучује већином гласова.
Дисциплински поступак се води у складу са законом.
Чланове Дисциплинске комисије бира и разрешава Скупштина Клуба,
на исти начин као и чланове Надзорног одбора (Чл. 57).
Мандат чланова Дисциплинске комисије траје две године, и исте особе
могу бити поново биране.

з) Стручни рад
Члан 54.
54.1.

Стручни рад у Скијашком кубу „Ниш“ реализују тренери, кандидати за
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54.1.1.

54.1.2.
54.1.3.

54.1.4.

тренере и стручни сарадници.
Тренери су стручњаци који поседују одговарајући сертификат
надлежне установе или организације о томе да су положили предвиђене
испите за стручно звање скијашког тренера, односно стручњака у
области спорта (првенствено за стручни рад ван снега).
Кандидати за тренере су искусни такмичари који се припремају за рад
тренера.
Стручни сарадници су стручњаци за спорт и различите друге
дисциплине (професори спорта, лекари, физиотерапеути, психолози,
тренери из других спортова), који доприносе психофизичкој
оспособљености такмичара Клуба.
Начин непосредног ангажовања тренера, кандидата за тренере и
осталих стручњака утврђује Управни одбор, који усваја њихове
програме рада и извештаје о остварености тих програма.

и) Стручни савет
Члан 55.
55.1.

55.2.

55.3.

55.4.

55.5.

Ради остваривања што виших теоријских и практичних достигнућа у
континуираном и свестраном стручном раду у свим скијашким
дисциплинама и на свим нивоима, оснива се Стручни савет Скијашког
клуба „Ниш“.
Стручни савет разматра домете стручног рада у Кубу, анализира их,
упоређује с позитивним искуствима у Србији и свету и даје препоруке
за конкретну активност у пракси.
Стручни савет разматра и оцењује програме и извештаје о стручном
раду, даје сугестије, организује расправе и стручна предавања,
предлаже начин усавршавања тренера, кандидата за тренере и стручних
сарадника за све скијашке дисциплине које негује Клуб.
Стручни савет има пет чланова; чланове и председника Стручног
савета именује Управни одбор Клуба на две године, са могућношћу
поновног избора.
Председник Стручног савета учествује у раду Управног одбора по
потреби, а обавезно када се расправља о плановима и програмима
стручног рада и извештајима о њиховом остваривању.
ј) Такмичари
Члан 56.

56.1.

Скијашки такмичари су спортисти који се активно баве скијашким
спортом, уписани су у регистар Скијашког савеза Србије, имају важећу
лиценцу (издаје је Савез у складу с правилима FIS такмичења), уредно
плаћају чланарину у Клубу и воде се као такмичари за такмичарску
сезону.
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56.2.
56.2.1.
56.2.2.

56.3.
56.4.

56.5.

56.6.

Да би добио лиценцу, такмичар је дужан:
да обави лекарски преглед, којим ће се потврдити његова здравствена
способност, и да обавезно измири чланарину Клубу;
да потпише посебну изјаву да прихвата Статут Клуба и Скијашког
савеза Србије, статут и правила FIS-а, начела и правила Олимпијске
повеље, Етичког и медицинског кодекса, Светског кодекса против
допинга (WАDА), и да прихвата одговорност за међународна и домаћа
такмичења.
За уредну и исправну пријаву такмичара Скијашком савезу Србије
одговорност сносе такмичар и Клуб.
У Клубу делује и група такмичара-почетника, у чијем узрасту је могуће
такмичење само на регионалним такмичењима; такмичари-почетници
региструју се у Клубу, по истој процедури као и такмичари.
Посебним правилником о правима, дужностима и категоризацији
такмичара према врсти скијашког спорта и посебним правилником о
регистрацији и трансферима такмичара регулишу се права и дужности
такмичара.
Правилник о правима, дужностима и категоризацији такмичара, као и
правилник о регистрацији и трансферима такмичара, доноси Управни
одбор Клуба.

V ИМОВИНА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 57.
57.1.
57.2.
57.3.

57.3.1.

Клуб може да стиче покретну и непокретну имовину.
Имовину Клуба чине новчана средства, некретнине и покретна
имовина, као и друга имовинска права.
Скупштина одлучује о стицању, продаји, преносу на друго правно лице
и другим начинима отуђења и располагања непокретном и покретном
имовином Клуба;
Управни одбор може да доноси одлуке о имовини Клуба, уколико
вредност имовине о којој се одлучује није већа од 15.000 евра у
динарској противвредности.
Члан 58.

58.1.

58.2.

Клуб остварује строго наменске приходе из буџетских средстава Града
Ниша и Републике Србије, на основу њихових критеријума које мора
да испуни, и посебне приходе од чланарине, спонзора и донатора,
права, продаје и из осталих извора, у складу с позитивним прописима
Републике Србије
Приходи се користе за унапређење делатности Клуба и о њиховом
коришћењу се подноси перодичан извештај Управном одбору и
обавезан годишњи извештај Скупштини клуба.
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Члан 59.
59.1.
59.2.

Материјално-финансијско пословање Клуба организује се и води у
складу с прописима о материјално-финансијском пословању.
Организацију и вођење материјално-финансијског пословања Клуб
може да повери некој другој стручној служби, организацији или
овлашћенм појединцу.

VI ЈАВНОСТ РАДА

Члан 60.
60.1.
60.2.
60.2.1.

60.2.2.
60.2.3.
60.2.4.

Рад Клуба је јаван.
Јавност рада Клуба остварује се:
- правовременим достављањем позива и материјала за расправе
члановима стручних и осталих тела Клуба, као и другим позваним и
заинтересованим особама;
- извештавањем грађана о раду и пословању Клуба путем јавних
медија и на конференцијама за новинаре;
- издавањем службеног гласила Клуба у електронској форми (веб
сајт), уколико за то постоји могућност;
- на друге начине, у складу с позитивним прописима о јавним
медијима.

VII ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Члан 61.
61.1.
61.2.

Клуб може сваке године додељивати признања и награде за посебан
допринос у развитку скијашког спорта и СК „Ниш“.
Правилником о додели признања и награда, који доноси Управни
одбор, уређују се поступак, услови и начин предлагања кандидата.

VIII ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 62.
62.1.

Клуб престаје да ради у складу са одредбама закона; када тако одлучи
Скупштина Клуба двотрећинском већином редовних чланова или ако у
року од три године не одржи седницу Скупштине.
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Члан 63.
63.1.

У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба, након што се намире
дугови и покрију трошкова судског и других поступака, прелази у
власништво Града Ниша.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.
64.1.
64.1.1.

Тумачење овог Статута даје Скупштина Клуба;
Скупштина Клуба може овластити Управни одбор да тумачи Статут,
ради веће оперативности рада Клуба и правилног поступања у складу
са овим Статутом.
Члан 65.

65.1.

Сви општи акти Клуба ускладиће се са одредбама овог Статута у року
од 180 дана од његовог ступања на снагу.
Члан 66.

66.1.
66.2.
66.3.

Са даном ступања на снагу овог статута престаје да важи
Статут Смучарског клуба „Ниш“, усвојен 1997. године.
Општи акти Клуба, донети на основу Статута из 1997. године, остају на
снази док не буду усклађени с новим Статутом.
Овај Статут ступа на снагу осам дана по доношењу.

СКИЈАШКИ КЛУБ „НИШ“
Председник Скупштине,
Миодраг Стојадиновић

СКИЈАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

21

