На основу члана 40. ст. 2. и 3, члана 55. став 3. тачка 1) Закона о спорту
Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) и члана 34. Статута, Скупштина
Спортско рекреативног удружења Мотион на седници одржаној дана 01.02.2017.
године у Београду, усвојила је
СТАТУТ
СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНОГ УДРУЖЕЊА „МОТИОН“
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ МОТИОН( у даљем тексту
Удружење ) је спортска организација, основана ради обављања спортских
активости чланова (спортиста) у области ДРАГОН БОАТ СПОРТА И СПОРТСКЕ
РЕКРЕАЦИЈЕ, у којој се грађани добровољно удружују.
Удруженје је у остваривању својих циљева и задатака самостална
организација, са статусом удружења грађана.
Члан 2.
Удружење је основано 12.11.2009. године у Београду и тај дан се слави као
дан Удружења.
Члан 3.
Назив удружења је: СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ МОТИОН
Члан 4.
Седиште Удружења је: Београд, Удружење делује на подручју Републике
Србије.
Члан 5.
Удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом и овим Статутом.
Члан 6.

Удружење има печат округлог облика на којем су исписани назив и седиште
Удружења. Удружење има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив
и седиште Удружења и остављен простор за број и датум. Амблем Удружења
утврђује Управни одбор.
Члан 7.
Рад удружења је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама
овог статута.
Члан 8.
Удружење може одлуком Скупштине основати са другим Удружењима
одговарајући савез или се учланити у одговарауће савезе у области спорта.
Удружење у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју
унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја драгон боат
спорта и спортске рекреације (рекреативни спорт) организује такмичења за која је
надлежан, и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Удружења и
надлежног националног гранског спортског савеза.
Члан 9.
Стручни рад у Удружењу обављају спортски стручњаци у спорту, у складу
са Законом и правилима Удружења и надлежног националног гранског спортског
савеза.
Члан 10.
Чланови Удружења су спортисти и друга лица која на задовољавајући начин
могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Удружења.
Чланови Удружења имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим
спортским правилима и прописима.
Члан 11.
Чланови Удружења се деле на: редовне, помажуће и почасне
-

Редовни чланови имају право да учествују у избору органа Удружења и да
буду бирани у те органе.

-

Помажући чланови Удружења имају право да учествују у раду Скупштине
Удружења, износе своје ставове, мишљења и предлоге Њихова чланарина се
састоји од добровољних донација.

-

Почасни члан Удружења имају саветодану улогу.
Члан 12.
Почасни чланови не плаћају чланарину.
Члан 13.

Редовни чланови удружења су лица која су у Удружењу активно
регистрована, (регистрована су за Удружење у складу са спортским правилима)
баве се спортском активношћу за коју је Удружење регистровано (у даљем тексту:
спортисти), стручњаци ангажовани у Удружењу (спортски стручњаци у спорту),
лица изабрана у органе Удружења, радници у радном односу са Удружењем.
Члан 14.
Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да
трајно помажу Удружење у остваривању његових статутарних циљева и задатака.
Помажући чланови имају право на коришћење објеката и услуга стручних радника
Удружења, под условима утврђеним Одлуком Управног одбора Удружења.
Члан 15.
За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело
раду и развоју Удружења, као и лице које има знатне заслуге за унапређење Драгон
боат спорта и спортске рекреације (рекреативни спорт).
Члан 16.
Права и обавезе чланова Удружења су:
1. У оквиру удружења покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада
Удружења у циљу унапређења спорта.
2. Непосредно или преко својих представникау органима Удружења дају
своје предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих
одлука, закључака и др.
3. Иницирају, предлажу и одлучују у оснивању одговарајућих облика
организовања и рада у Удружењу.
4. Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Удружење у
оквиру своје активности.
5. Буду изабрани и бирају своје председнике у органима и облицима
организовања и рада у Удружењу и управљају пословима Удружења.
6. Дају Удружењу информацију и податке које он од њих тражи ради
обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака.
7. Уредно плаћају Удружењу чланарину и обезбеђује услове за ефикасан
рад Удружења.
8. У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски
дух.

9. Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђеним
Статутом, другим актима Удружења и одлукама органа Удружења.
10. Учествују у стручним активностима Удружења.
11. Остварују увид у рад Удружења и његових органа.
12. Учествују у утврђивању плана и програма рада Удружења
13. Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима
Удружења.
14. Својим радом и активностима допроносе остваривању циљева и задатака
Удружења.
15. Чувају спортски и друштвени углед Удружења.
16. Извршавају пуноважно донете одлуке органа удружења.
17. Учествују у обезбеђивању средставаза реализацију циљева и задатака
Удружења.
Члан 17.
Неко лице може да буде примљено за члана Удружења ако:
1. Потпише приступницу
2. Да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Удружења
3. Уплати чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора
Удружења
4. Има способности потребне за остваривање циљева и задатака Удружења.
Члан 18.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни oдбор.
Члан 19.

Члану Удружења се могу изрећи следеће дисциплинске мере:
-

Опомена
Новчана казна
Искључење из Удружења

Члану Удружења који је у радном односу са Удружењем изричу се
дисциплинске мере у складу са законским прописима који уређују радне односе.
Члан 20.
Својство члана Удружења престаје:

1. Смрћу члана
2. На писмени захтев члана
3. Одлуком Управног одбора Удружења у складу са чланом 22. Овог
Статута.
Члан 21.
Управни одбор Удружења доноси одлуку о престанку својства члана
Удружења када се утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом
за пријем у чланство Удружења, уколико нарушава односе у Удружењу, уколико не
извршава Статутом предвиђене обавезе или уколико задоцни са плаћањем
чланарине упркос писменој опомени.
На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Удружења, члан
Удружења може поднети жалбу Скупштини Удружења. Одлука Скупштине
Удружења по жалби је коначна.
Члан 22.
Чланови чије је чланство у Удружењу угашено немају право на повраћај
уплаћене чланарине.
Члан 23.
Члан Удружења одговара за своје обавезе према Удружењу које су настале
пре престанка својства члана Удружења. Престанком својства члана Удружењаа
престаје и мандат члану у органима и радним телима.
Члан 24.
Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом,
правилима надлежног националног спортског савеза и општим актима Удружења.
Са спортистом аматером који је такмичар и коме се обезбеђује новчана
накнада за бављење спортом, Удружење закључује се уговор о бављењу спортом,
којим се регулишу међусобна права, обавезе и одговорности. Са малолетним
спортистом такмичарем Удружење може закључити уговор о стипендирању за
спортско усавршавање.
Професионални спортиста заснива са Удружењем радни однос, у складу са
законом.
Члан 25.
Удружење у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно
бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење

стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних
припрема.
Члан 26.
У спортском такмичењу може учествовати спортиста, односно спортски
стручњак коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења
утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности,
односно делатности.
Посебна здравствена способност утврђује се, поред опште здравствене
способности, у складу са правилником који споразумно доносе министар надлежан
за послове здравља и министар омладине и спорта.
Обавеза утврђивања опште здравствене способности из става 1. овог члана
постоји за спортисте који се укључују у организоване спортске активности у
Удружењу, а обавеза утврђивања посебне здравствене способности из става 2. овог
члана постоји, најмање једном годишње, и за спортске стручњаке који раде са
спортистима.
Члан 27.
Спортиста не сме да користи допинг, нити му стручна лица ангажована у
Удружењу смеју дати допинг, под претњом искључења из Удружења, односно
престанка радног односа или раскида уговора.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА
Члан 28.
Удружење обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој драгон боат
спорта и спортске рекреације (рекреативни спорт) и од користи за његове чланове,
а нарочито:
1. Обезбеђује услове за бављење драгон боат спортом и спортском рекреацијом
(рекреативни спорт), члановима Удружења
2. Заступа спортске интересе чланова Удружења
3. Обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада
4. Организује иновацију знања кадрова у Удружењу, посебно руководећих и
стручних радника
5. Јача спортски морал и спортски дух код својих чланова
6. Учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су
потребни Удружењу
7. Издаје публикације о спортским и другим активностима Удружења
8. Обавља друге активности у циљу развоја драгон боат спорта и спортске
рекреације (рекреативни спорт).
Члан 29.

Удружење може ради постизања циљева и задатака предвиђених
претходним чланом Статута, основати предузеће, установу или другу законом
прописан облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или другим
правним или физичким лицима.
УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ УДРУЖЕЊЕМ
Члан 30.
Удружењеом управљају његови чланови непосредно са једнаким правом
гласа
Члан 31.
Органи Удружења су: Скупштина, Председник Удружења, Управни одбор и
Надзорни одбор.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА
Члан 32.
Скупштина може бити изборна, ванредна и редовна.
Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину сачињавају сви чланови Удружења.
Члан 33.
Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године и на њој чланови
Удружења бирају своје представнике у органима Удружења.
Скупштина заказује изборну скупштину најкасније 60 дана пре истека
мандата члановима органа Удружења.
Члан 34.
Скупштина Удружења:
а) Доноси и усваја:

Статут Удружења;
Програм рада и развоја Удружења;
Финансијски план;
Кодексе и друга правила понашања;
Годишњи извештај о раду Удружења и његових органа;
Одлуку о располагању непокретностима Удружења;
Одлуку о престанку рада Удружења;
Одлуку о ванредним преавним лековиа против одлука других органа
Удружења;
9. Одлуку о промени намене спортског објекта којим Удружење
располаже;
10. Друге одлуке које су јој стављене у надлежност овим статутом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

б) Утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Удружења;
в) Бира Председника Удружења, чланове Управног и Надзорног одбора.
Члан 35.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије.
Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.
Члан 36.
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном
годишње.
Скупштину сазива Предедник Удружења.
Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног, Надзорног одбора и 1/3
чланова Удружења.
Председник Удружења је дужан да сазове ванредну скупштину.Ако
председник Удружење не сазове ванредну седницу Скупштине, њу могу сазвати
они чланови Удружења који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора
сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за
одржавање скупштине Удружења, с тим да између подношења уредног захтева за
одржавање Скупштине и одржавања Скупштине Удружења не сме да протекне
више од 30 дана, а само изузетно, из разлога болести или службене одсутности
председавајућег Скупштине, рокови за сазивање и одржавање Скупштине могу
бити и двоструко дужи.
Члан 37.
Радом Скупштине руководи Председник Удружења.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу
председник, односно председавајући и записничар. Записник треба да садржи: број
присутних чланова од укупног броја чланова Удружења, резултате гласања и

избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. Сваки члан Скупштине има
права да на основу образложеног предлога разгледа записник.
Члан 38.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине
чланова.
Члан 39
Скупштина доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Одлуку о престанку рада Удружења Скупштина доноси двотрећинском
већином од укупног броја чланова.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 40.
Управни одбор је орган управљања Удружењеом.
Управни одбор броји три члана.
Члан 41.
Управни одбор:
1. Утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина
предлог прогарама рада и предлог финансијског плана
2. Одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и других облика
организовања од значаја за Удружење, одосно о њиховом гашењу
3. Утврђује програм спортске сарадње
4. Утврђује унутрашњу организацију Удружења
5. Бира представнике Удружења у организацијама и савезима чији је
Удружење члан
6. Бира чланове комисија
7. Одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Удружењу
8. Додељује награде и признања Удружења
9. Доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине
10. Одлучује о стицању и престанку својства члана у Удружењу.
Мандат чланова Управног одбора је четири године.
Члан 42.
Чланове Управног одбора Скупштина бира тајним гласањем из реда
истакнутих друштвено спортских радника, спортских стручњака и спортиста, на
предлог Председника.

Члан 43.
Председник Удружења је пуноправан члан и председник Управног одбора.
ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
Члан 44.
Председник Удружења је орган руковођења Удружењеом.
Председник Удружења бира се на време од четири године и може бити
поново биран на исту функцију.
Председник Удружења за свој рад одговара Скупштини Удружења.
Члан 45.
Председник Удружења:
1. Представља и заступа Удружење и финансијски је налогодавац за
извршење финансијског плана
2. Одговоран је за законитост рада Удружења
3. Утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор
4. Доноси правилник о систематизацији радних места у Удружењу
5. Потписује појединачне и колективне уговоре
6. Одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом
тајном
7. Доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговориности
чланова Удружења
8. Одобрава службена путовања
9. Врши друге послове из декокруга рада Удружења који су му Статутом
стављени у надлежност или који нису у делокругу Скупштине или
Управног одбора.
За извршење одређених послова из своје надлежности Председник
Удружења може овластити друго лице из Удружења.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 46.

Надзорни одбор је надзорни орган Удружења који врши контролу
законитости рада и финансијског пословања Удружења и редовног годишњег
финансијског извештаја.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и
чланови Скупштине.
Члан 47.
Надзорни одбор Удружења броји три члана које бира Скупштина Удружења
из реда својих чланова и из реда експерата за појединачне области, на предлог
председника Удружења.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Члан 48.
Надзорни одбор подноси Скупштини Удружења извештај о питањима из
свог делокруга најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду
Удружења.
Надзорни одбор подноси Председнику Удружења извештај о питањима из
свог делокруга најмање два пута годишње.

ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ УДРУЖЕЊА
Члан 49.
Чланови органа Удружења одговарају солидарно за штету коју својом
одлуком проузрокују Удружењу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом
непажњом.
За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били
против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања ако су у поступку
који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о
коме се гласа.
Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана застарева у року од десет
година од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета спортском
удружењу.
Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Удружења подићи
Скупштина Удружења, Управни одбор Удружења, заступник Удружења, Надзорни
одбор или чланови који чине 5% од укупног броја чланова Удружења, и државни
јавни правобранилац. Одлуком Управног одбора Удружења може се одредити
посебни заступник Удружења за поступак за накнаду штете.
Остварена накнада штете припада Удружењу, а лице које је поднело
тужбу има право на накнаду трошкова за вођење спора.
Одлукама органа Удружења не може се условити или забранити
могућност подношења тужбе за накнаду штете.

Одредбе ст. 1−6. овог члана сходно се примењују и на радње
заступника, заступника огранка Удружења, ликвидационог управника и стечајног
управника којима је проузрокована штета Удружењу.

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У УДРУЖЕЊУ
КОМИСИЈЕ
Члан 50.
У Удружењу се, ради обављања одређених послова, могу формирати
комисије, и то:
-

Такмичарска
Дисциплинска
Тренерска

Састав, број чланова, начин избора чланова и председника и надложности
комисија одређује Управни одбор.
УДРУЖЕЊЕ ПРИЈАТЕЉА
Члан 51.
У Удружењу се, ради сарадње са спонзорима, донаторима и другим
пријатељима и љубитељима драгон боат спорта може формирати Удружење
пријатеља.
Начин рада Удружења пријатеља уређује се одлукама Управног одбора.

СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 52.
Средства за рад Удружења образују се од:
-

Доприноса (чланарине) његових чланова
Накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише

-

Накнада за обављања делатности када је то дозвољено законом који ту
делатност регулише
Прилога донатора и спонзора
Давања из буџета и других извора у складу са законом
Члан 53.

Удружење може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са
законом.
Удружење може стицати приходе и од обављања појединих делатности из
члана 52. Статута када је то законом који ту делатност регулише допуштено, након
што се за обављање те делатности региструје код надлежног органа.

ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 54.
Јавност рада Удружења обезбеђује се јавношћу седница органа и других
скупова у Удружењу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са
средствима обавештавања.
Удружење може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује
Председник Удружења.
Члан 55.
Органи и тела Удружења могу икључити, или ограничити јавност седнице
или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.
Члан 56.
Удружење редовно упознаје чланове и јавност са одлукама, ставовима и
предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Удружењу, и
актуелним дешавањима у Удружењу, путем средстава јавног информисања или
издавањем посебних информација и билтена.
Члан 57.
Представник који даје податке и информације у вези са радом Удружења
одговоран је за њихову тачност.

ОПШТИ АКТИ УДРУЖЕЊА
Члан 58.
Општи акти Удружења су Статут Удружења, правилници, пословници и
одлуке којима се на општи начин одређују одређена питања.
Члан 59.
Иницијативу за доношење општег акта Удружења или измену Статута, може
покренути сваки члан, односно орган Удружења и други облик организовања и
рада у Удружењу.
Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену
Статута и доставља га Скупштини на усвајање.

Члан 60.
Општи акти Удружења ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
Члан 61.
У случају несагласности општега акта Удружења и овог Статута примениће
се одредбе Статута.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 62.
Скупштина одлучује о доношењу Статута, односно о његовим изменама и
допунама, двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине.

ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ
Члан 63.

Удружење води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката,
врхунских спортиста, стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о
спорту.
Удружење се уписује у националн евиденције у складу са законом.
Члан 64.
Спортски стручњаци у Удружењу обавезни су да воде евиденцију о свом
стручном раду на начин одређен одлуком надлежног органа Удружења.
Члан 65.
У Удружењу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада.
Начин израде планова одређује Председник Удружења.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 66.
Члан Удружења и Удружење решавају спорове споразумно.
Ако Члан Удружења и Удружење не могу спор да реше споразумно , спор се
може решавати покушајем мирног решавања спора унутар Удружења путем
посредовања.
За арбитра може бити именован само дипломирани правник.
Ако члан Удружења и Удружење не могу споразумно или путем посредника
да реше спор, решавање спора осим спорова за које је одређена искључива
надлежност суда могу да повере на решавање ad hoc спортском арбитражном суду
или сталном спортском арбитражном суду при Спортском савезу Србије или
надлежном националном гранском спортском савезу чији је Удружење члан, у
складу са Законом о спорту.
Члан 67.
Удружење престаје са радом у складу са законом и када се чланови
Скупштине двотрећинском већином писменим путем изјасне за то.

Члан 68.

У случају престанка рада, имовина Удружења по подмирењу обавеза
припрашће другој домаћој недобитној организацији у области спорта или ако је
Удружење престао на основу одлуке о забрани рада, имовина постаје државна
својина коју користи јединица локалне самоуправе на чијој је територији било
седиште Удружења и мора се употребити у сврхе које највише одговарају
циљевима спортског Удружења или у друге спортске сврхе.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Удружења.

Председавајући Скупштине

