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На основу члана 40. став 2. члана 55. став 3. тачка 1. и члана 181. став 1.
Закона о спорту („Сл. Гласник РС“, бр. 10/16) члана 86. став 1. и став 2. и члана
90. став 5. Статута од 13.02.2017. године, Скупштина Организације спортских
риболоваца „Нишава“ дана 24.10.2020. године усвојила је
С Т А Т У Т
Организације спортских риболоваца «Нишава» - Ниш
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Организација спортских риболоваца «Нишава» (у даљем тексту: ОСР
«Нишава») је спортска организација основана ради обављања спортских
активности чланова у области спортског риболова, у коју се грађани добровољно
удружују.
ОСР «Нишава» је у остваривању својих циљева и задатака самостална
организација са статусом удружења грађана.
Члан 2.
ОСР «Нишава» основана је 1950. године у Нишу.
Организација има своју крсну славу.
Крсна слава организације је „Свети Никола“ летњи која се слави 22. маја.
Назив и седиште

Члан 3.
Назив организације је: Организација спортских риболоваца «Нишава».
Скраћени назив спортске организације је: ОСР «Нишава».
Члан 4.
Седиште организације је у Нишу, улица Југ Богданова бр. 12.
Подручје активности

Члан 5.
ОСР «Нишава» обавља активности на остваривању статутарних циљева на
територији Републике Србије.

Правни статус

Члан 6.
ОСР «Нишава» је правно лице са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом и овим Статутом, и регистрована је у надлежној државној
организацији по Закону о спорту Републике Србије (Агенцији за привредне
регистре – АПР).
Јавне ознаке организације

Члан 7.
ОСР «Нишава» има амблем, заставу, штамбиљ и печат.
Амблем организације је у облику издуженог квадрата, чији је доњи део
полукружан, у самом врху стоји великим ћириличним словима натпис «НИШАВА»,
испод тога Ниш, а одмах испод тога 1950. (година оснивања).
У доњем делу овог издуженог квадрата налази се полусавијена риба, с главом
окренутом у лево и леђима на доле, а чији се реп издиже до самог натписа Нишава,
иза рибе у другом плану, али у центру амблема налази се тврђава града Ниша у
чијем подножју је река Нишава.
Застава Организације је светло плаве боје, правоугаоног облика и величине
2,оо х 1,оо метар. У средњем делу заставе налази се везени амблем Организације
величине 45 цм, жуте боје. Застава је опшивена белим ресама по свим ивицама
осим ивице до копља.
Штамбиљ Организације је правоугаоног облика, величине 45 х 25 мм, са
натписом «Организација спортских риболоваца «Нишава», са местом за упис
деловодног броја и датума, и у подножју са натписом Ниш.
Печат Организације је округлог облика, пречника 30 мм, са ободним натписом:
«Организација спортских риболоваца града Ниша» и амблемом Организације у
средини.
Организација може имати и мање печате, без амблема за оверу текуће
документације.
Члан 8.
Чување амблема, заставе, печата и штамбиља као и начин њихове употребе,
регулише се посебним правилником који доноси Управни одбор организације.
Чланство у другим удружењима и савезима
Члан 9.
ОСР «Нишава» може бити члан и других спортских, друштвених, научних и
специјализованих организација које се баве спортом, риболовом, водама,
екологијом и другим делатностима ако је то од значаја за развој спортског риболова
и ако то одлучи Скупштина организације.
ОСР „Нишава“ у свом раду поштује принципе и правила Савеза
спортских риболоваца Србије и преко њега међународних конфедерација
ЦИПС, ФИПС moushe и ФИПСед.

Члан 10.
У органима и телима других организација (гранског савеза, савезу спортова и
сл.) у којима је ОСР «Нишава» члан, организација је заступљена преко својих
представника у броју предвиђеном актима тих организација.
Одлуку о представницима доноси Управни одбор Организације.
Заступање и представљање
Члан 11.
ОСР «Нишаву» представља, руководи и заступа председник Управног одбора.
Председник Управног одбора је Председник организације.
У случају спречености Председника, организацију представља и заступа
потпредседник Управног одбора.
У случају предвиђеним чланом 45. став 1. тачка г) Организацију представља,
њоме руководи и заступа вршиоц дужности председника Организације.
Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица са правима и
обавезама о заступању организације. Одлуком се утврђују и границе датих
овлашћења.
Забрана дискриминације

Члан 12.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у
ингеренцији организације и чланова организације, с обзиром на неко лично својство,
статус, опредељење или уверење, у складу са законом.
Одредбе општих аката Организације и чланова организације којима се
утврђује дискриминација лица у њиховој ингеренцији - не примењују се, а
појединачна акта којима се врши дискриминација - ништавна су.
У Организацији и код чланова организације није допуштено кршење слобода и
права човека и грађанина.
ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Циљеви

Члан 13.

Циљ Организације је да:
1. Својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији спортског
и рекреативног риболова у Републици Србији и повећању бављења
спортским риболовом у свим сегментима становништва Србије,
2.
Унапређивање заштите животне средине, едукација грађана, посебно
деце и младих о значају чувања и заштите животне средине а посебно
воде и приобаља,
3. Своје циљеве у обављању спортских активности и делатности
Организација остварује поштујући и подржавајући принципе:
афирмације спортског духа; подстицања фер плеја; сузбијања
неспортског понашања, насиља и допинга у спорту; јавности у раду у
складу са Законом о спорту, правилима Савеза спортских риболовца
Србије и овим Статутом.

4. Обавља друге послове у складу са Законом о спорту, правилима гранског
спортског савеза, и овим Статутом.
Активности

Члан 14.
Организација своје циљеве остварује кроз:
1. стварање услова за развој спортског риболова у граду Нишу и
Републици Србији,
2. организовање и спровођење спортских манифестација и такмичења у
спортском риболову,
3. рад на сталном развоју, јачању и афирмацији спортског риболова,
4. остваривању спортске сарадње са другим организацијама из области
спортског риболова,
5. остваривању међународне спортске сарадње,
6. ангажовање у територијалним савезима и гранском савезу спортских
риболоваца Србије и сарадњу са другим организацијама у области спорта
у Републици Србији,
7. бригу о заштити здравља својих чланова,
8. установљавање и вођење одговарајућих књига, евиденције и
документације,
9. едуковање својих чланова а посебно младих,
10. активности на јачању спортског морала, спортског и такмичарског духа, и
утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима,
11. спроводи акције заштите животне средине а посебно воде и приобаља,
12. врши едукацију својих чланова у погледу коришћења и чувања рибљег
фонда,
13. учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима,
такмичарским стазама и сличним инфраструктурним објектима који су
потребни организацији,
14. подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања,
15. спровођење и свих других задатака, мера и акција које су у интересу
чланова.
Остваривање циљева Организације ближе се регулише одговарајућим
општим актима (спортским правилима) које доносе надлежни органи
Организације у складу са правилима Савеза спортских риболоваца Србије и
овим Статутом.
Организација може ради остваривања активности из става 1. овог члана
основати привредна друштва, установе или други законом утврђен облик
организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним
и физичким лицима.
Удруживање

Члан 15.
Организација може одлуком Управног одбора основати са другим сродним
организацијама одговарајући савез или се учланити у одговарајуће савезе.

Организација у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује
своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја спортског
и рекреативног риболова, организује такмичења за која је надлежна и остварује
друге циљеве и задатке утврђене плановима Организације и надлежног гранског
савеза.
Стручни рад

Члан 16.
Стручни рад у Организацији могу да обављају искључиво спортски
стручњаци, односно лица која имају одговарајуће спортско звање и која
поседују одговарајућу дозволу за рад у складу са Законом о спорту.
Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно
усавршавају у складу са Законом о спорту и општим актима Организације.
Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који
обављају у Организацији и Савезу.
Управни одбор Организације утврђује план стручног образовања,
оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту
ангажованих у Организацији.
Организација може да ангажује спортске стручњаке и стручњаке у спорту на
следећи начин:
- Закључењем уговора о раду,
- Закључењем уговора о стручном ангажовању. Бављење стручним радом у
складу са уговором о стручном ангажовању сматра се радом ван радног
односа, у складу са законом, и
- Ангажовањем да се спортски стручњак бави стручним радом у Организацији
као члан спортског удружења без уговора. У том случају Организација доноси
одлуку о именовању спортског стручњака за обављање одређеног спортског
занимања у Организацији, у складу са Законом о спорту и спортским
правилима Савеза спортских риболоваца Србије.
Спортски стручњак,
односно стручњак у спорту који се стручним радом бави као члан
Организације без уговора и без накнаде има права утврђена спортским
правилима и општим актима Организације.
Одлуку о моделу односно правној форми и начину ангажовања спортског
стручњака доноси Управни одбор организације.
Спортисти

Члан 17.
Спортиста може да се бави спортским риболовом као спортском
активношћу у Организацији аматерски или професионално.
Организација превасходно окупља спортисте који се баве спортским
риболовом као спортском активношћу у Организацији аматерски.
Организација може да има и професионалне спортисте (уколико то
дозволе материјалне могућности) то су лица које се баве спортским
риболовом као јединим или основним занимањем.

Организација и спортиста такмичар закључују, у складу са законом,
уговор којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.
Организација је у обављању спортских активности обавезна да
обезбеди услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима,
спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирања и евиденцију
стручног рада.
У такмичењима у којима учествује Организација, за Организацију могу да
наступају само спортисти уредно регистровани и којима је утврђена
здравствена способност у складу са Законом о спорту.
Организација је дужна да закључи уговор о осигурању својих врхунских
спортиста и врхунских стручњака од последица несрећног случаја за време
обављања спортске активности.
Спортске приредбе и такмичења
Члан 18.
Организација је организатор, покровитењ или учесник на такмичењима у
спортском риболову у земљи и иностранству.
Организација учествује на домаћим и међународним спортским
такмичењима у складу са Законом о спорту и спортским правилима
надлежних националних и међународних спортских савеза спортског
риболова.
Организација је у организовању такмичења дужна да осигура његово
несметано и безбедно одржавање, и при организовању предузме мере
прописане законом и правилима Организације и Савеза спортских
риболоваца Србије.
На такмичењима за Организацију могу да учествују само лица која
испуњавају услове у складу са Законом и правилима Савеза спортских
риболоваца Србије.
Организатор спортске приредбе је обавезан да испуни све обавезе из члана
157. Закона о спорту.
Обавезе организатора спортских приредби и учествовања на њима
регулисане су Правилником о спортским приредбама и такмичењима
надлежног националног савеза – Савеза спортских риболоваца Србије.
ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ

Члан 19.
Чланови организације су рекреативни и спортски риболовци као и друга лица
која на задовољавајући начин могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу
из Статута организације.
Чланови организације имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим
спортским правилима и прописима.

Члан 20.
Чланови се деле на следеће категорије:
- сениори,
- сениорке (даме),
- јуниори,
- кадети,
- ветерани.
Узрасне категорије чланова се утврђују у складу са спортским правилима и
прописима гранског савеза.
Члан 21.
Сваки грађанин под једнаким условима ако прихвати Статут и друга акта
Организације, и уплати чланарину, може постати члан Организације.
Чланом Организације не може постати лице искључено или кажњено у другој
организацији због прекршаја норми спортског риболова у времену трајања изречене
казне.
Члан 22.
Малолетно лице које није навршило 14 година живота може постати члан
Организације уз давање изјаве о приступању односно учлањењу у спортско
удружење и обавезно прилагање писмене сагласности родитеља односно
старатеља.
Управни одбор својом одлуком утврђује јединствени образац изјава из става
1. овог члана.
Члан 23.
Лице које је својим радом изузетно допринело раду и развоју Организације као
и лице које има знатне заслуге за унапређење спортског риболова може бити
проглашено почасним чланом.
Одлуку о стицању статуса почасног члана доноси Управни одбор Организације.
Почасни чланови органа Организације имају саветодавну улогу.
Почасни чланови не плаћају чланарину.
Права и обавезе чланова

Члан 24.
Права и обавезе чланова организације су да:
1. буду бирани и бирају своје представнике у органима и облицима
организовања и рада Организације и управљају пословима Организације,
2. непосредно или преко својих прадставника у органима Организације дају
предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука,
закључака и др.,
3. иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика
организовања и рада у Организацији,
4. користе стручну и другу помоћ, као и сугестије које врши Организација у
оквиру своје активности,

5. у оквиру Организације покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада
организације у циљу унапређења спорта,
6. дају Организацији информацију и податке које она од њих тражи ради
обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака,
7. уредно плаћају чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад
Организације,
8. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух,
9. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених
Статутом, другим актима Организације и одлукама органа Организације,
10. учествују у стручним активностима Организације,
11. остварују увид у рад Организације и њених органа,
12. учествују у утврђивању плана и програма рада Организације,
13. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима
Организације,
14. својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака
Организације,
15. чувају спортски и друштвени углед Организације,
16. извршавају пуноважно донете одлуке органа Организације,
17. учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака
Организације.
Организација обезбеђује члановима, у складу са овим Статутом и
својим општим актима право на жалбу на одлуку органа Организације којом је
одлучивано о правима и обавезама члана Организације, осим ако је за
доношење одлуке надлежна арбитража у складу са Законом о спорту и овим
Статутом.
Члан 25.
Члану Организације издаје се чланска карта, у коју се обавезно уписују
следећи подаци: име и презиме, дан, месец и година рођења, датум учлањења,
евиденциони број из књиге чланства, категорија чланства.
Управни одбор Организације ближе уређује садржај и изглед чланске
карте Организације.
Књига чланова и друге евиденције
Члан 26.
Организација води евиденције својих чланова (Књига чланова) и друге
базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.
Управни одбор ближе уређује садржај и начин вођења Књиге чланова и
базичних евиденција Организације.
Органи Организације су дужни да упишу Организацију у матичне
евиденције, у складу са Законом о спорту.
Одлуке органа Организације обавезно се уносе у Књигу одлука органа
Организације.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Члан 27.
Чланство престаје:
1. Престанком рада ОСР „Нишава“- Ниш,
2. Престанком уплаћивања чланарине и других материјалних обавеза у року
дужем од једне године,
3. Смрћу члана,
4. На писмени захтев члана,
5. Искључењем из чланства одлуком дисциплинског органа Организације,
што се регулише Дисциплинским правилником ОСР «Нишава».
Члан 28.
Чланови чије је чланство у Организацији угашено немају право на повраћај
уплаћене чланарине.
Члан 29.
Члан Организације одговара за своје обавезе према Организацији које су
настале пре престанка својства члана. Престанком својства члана Организације
престаје и мандат члану у органима и телима организације.
АНТИ–ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан 30.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и
медицинском етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима, тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о
спречавању допинга у спорту Републике Србије.
Управни одбор Организације утврђује анти–допинг правила у складу са
Законом из претходног става и анти–допинг правилима Савеза спортских
риболоваца Србије.
За кршење анти–допинг правила, одговорном лицу се изричу
одговарајуће санкције, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и
правилима Савеза спортских риболоваца Србије.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у
складу са Законом о спречавању допинга у спорту.
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

Члан 31
Искључење члана Организације могуће је ако:
1. Својим активностима теже штети угледу Организације,
2. Грубо поступа супротно интересима Организације или одлукама
органа Организације,
3. Својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге
опште акте Организације,
4. Престане да испуњава услове за пријем у чланство.

Искључење члана Организације могуће је као резултат дисциплинске
мере у случајевима утврђеним Дисциплинским правилником за најтеже
дисциплинске прекршаје.
Члан 32.
Лица у надлежности Организације која намерно или из нехата поступе
супротно Статуту и другим општим актима Организације, одлукама органа или
овлашћених лица у Организацији и надлежног националног спортског савеза
или повреде углед Организације могу дисциплински одговарати и бити
кажњена:
1. Опоменом,
2. Суспензијом,
3. Забраном обављања дужности у Организацији,
4. Новчаном казном,
5. Искључењем из Организације.
Члан 33.
Управни одбор Организације доноси Дисциплински правилник којим се
ближе уређују дисциплинске мере, дисциплински прекршаји и дисциплински
поступак.
Ни један члан Организације не може бити дисциплински кажњен или
сносити друге негативне последице због коришћења својих права утврђених
законом, општим актима Организације и општим актима надлежног
националног спортског савеза.
УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Члан 34.
Организацијом управљају њени чланови преко својих представника у
органима Организације.
Члан 35.
Органи Организације су:
Скупштина,
Председник организације,
Управни одбор и
Надзорни одбор.
Члан 36.
Чланови органа Организације одговарају солидарно за штету коју својом
одлуком прозрокују Организацији, ако такву одлуку донесу намерно или
крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који су били против
доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Члан органа Организације нема право гласа на седници органа
Организације кад се одлучује о:
1. Покретању спора или одустајању од спора против њега,
2. Одобравању послова између њега и Организације у случају сукоба
интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању,

3. Његовој одговорности или разрешењу.
Члан органа Организације нема право гласа ако се одлука односи на
закључење првног посла са њим или на то да се спор између њега и
Организације поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима
која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена
сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има
контролу или економски интерес.
Члан 37.
Чланови управе Организације, укључујући и заступника и ликвидационог
управника не могу, сагласно члану 33. и 99. Закона о спорту, бити следећа
лица:
1. Чланови управе, укључујући заступника и ликвидационог управника,
покрајинског, градског, регионалног и општинског спортског савеза,
2. Чланови управе, осим председника упрве и заступника као и
ликвидациони управник националних гранских спортских савеза у
неолимпијским гранама спорта и националних спортских савеза за област
спорта,
3. Лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу
политичке странке,
4. Власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у
спортској кладионици,
5. Лица која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и
службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка
крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано
коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво,
омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и
стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској
приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне
последице осуде,
6. Која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења
у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних
дужности,
7. Републички спортски инспектори.
ИЗБОРИ ЗА ОРГАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 38.
Редовни избори за органе Организације одржавају се у првом тромесечју
сваке четврте године.
Та година је изборна и усклађена је са олимпијским изборним циклусом.

Члан 39.
Избори се одржавају на пленарној седници, којом руководи председник
Организације. Гласање је јавно.

Изборној седници имају право да присуствују и активно се укључе у њен рад,
да бирају и буду бирани сви пунолетни чланови Организације.
У случају ванредног стања, ванредне ситуације и када из других оправданих
разлога није могуће одржати Изборе, на образложени предлог Управног одбора
може се организовати Изборна скупштина организације електронским гласањем.
Члан 40.
На изборима се бирају представници за Скупштину организације и Председник
организације.
Одлуке се доносе већином гласова од броја присутних чланова.
Члан 41.
Редовне Изборе за органе Организације сазива Управни одбор организације,
на најмање 15 дана пре одржавања.
Члан 42.
Ванредни избори могу се одржати према потреби коју утврђује својом одлуком
Скупштина организације, или под условима предвиђеним чланом 63. Статута
Надзорни одбор.
За заказивање ванредних избора када их сазива Скупштина потребна је
најмање двотрећинска одлука Скупштине.
СКУПШТИНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 43.
Скупштину ОСР «Нишава», као највиши орган, на редовним или ванредним
изборима бирају њени пунолетни чланови.
На изборима за органе Организације одлуке се доносе већином од броја
присутних чланова.
члан 44.
Скупштина ОСР «Нишава» броји 15 чланова .
Сви изабрани чланови Скупштине морају да испуњавају услов да су
континуирано чланови ОСР «Нишава» најмање претходне три године као и да су
чланови у текућој години.
Чланови Скупштине не могу бити истовремено и чланови Управног одбора.
Мандат члановима Скупштине траје 4 године.
Члан 45.

Скупштина организације:
а) Доноси и усваја:
1. Статут организације,
2. Програм рада и развоја организације,
3. Финасијски план,
4. Одлучује о оснивању предузећа и других облика организовања од
значаја за организацију односно о њиховом гашењу,

Кодекс и друга правила понашања,
Годишњи извештај о раду организације и њених органа,
Одлуку о располагању непокретностима организације,
Одлуку о престанку рада организације,
Одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа
организације,
10.Одлуку о промени намене спортског објекта којим организација
располаже,
11.Друге одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом.
б) Утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телим организације.
в) Бира чланове Управног и Надзорног одбора.
г) У случају да је председник Оргнаизације спречен да у временском
интервалу дужем од 6 месеци врши функцију председника, или у случају
његове оставке или у случају његове смрти, Скупштина бира вршиоца
дужности председника.
За изабраног вршиоца дужности председника примењују се све одредбе
Статута којима је регулисан рад председника Организације.
5.
6.
7.
8.
9.

Члан 46.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије.
Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.
Члан 47.
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном
годишње.
Редовну Скупштину сазива Председник организације.
Ванредна Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног, Надзорног
одбора или на писмени захтев 2/3 чланова Скупштине.
Уколико Председник организације не сазове Скупштину по захтеву из става 3.
овог члана, Скупштину може сазвати Управни односно Надзорни одбор.
Члан 48.
Радом Скупштине руководи Председник организације.
Уколико то није могуће Скупштина бира свог председавајућег.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу
председник односно председавајући, записничар и оверивачи записника.
Записник треба да садржи: број присутних чланова, резултате гласања,
предлоге и одлуке са именима предлагача.
Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног захтева разгледа
записник.
У случају ванредног стања, ванредне ситуације и када из других оправданих
разлога није могуће одржати редовне и ванредне скупштине Организације, на
предлог председника Организације, могу се одржати електронске седнице.

Члан 49.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине њених
чланова.
Члан 50.
Скупштина доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Одлуку о престанку рада Организације Скупштина доноси двотрећинском
већином од укупног броја чланова.
Члан 51.
Ближи задаци Скупштине, њен начин рада као и начин рада на пленарној
Изборној седници, начин подношења предлога за избор у органе управљања
Организацијом као и поступак одлучивања о предлозима ближе се регулише
Пословником о раду на Изборној седници и Пословником о раду Скупштине.
Пословник о раду на Изборној седници и Пословник о раду Скупштине доноси
Скупштина простом већином.
Управни одбор

Члан 52.
Управни одбор је орган управљања организацијом.
Управни одбор броји 6 чланова.
Сви изабрани чланови Управног одбора морају да испуњавају услов да су
континуирано чланови ОСР «Нишава» најмање претходне три године и да су
чланови у текућој години.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године са могућношћу новог избора.
Члан Скупштине не може да буде изабран на место члана Управног одбора
или његовог потпредседника.
Члан 53.
Председник организације је пуноправан члан и председник Управног одбора.
Изабрани Председник организације предлаже Скупштини потпредседника
Управног одбора и листу кандидата за чланове Управног одбора.
Предлог за избор потпредседника и чланове Управног одбора Скупштини
може да да и било који члан Скупштине.
Уколико постоји више предлога за потпредседника и чланове Управног одбора,
Скупштина о њима равноправно одлучује.
Члан 54.
Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник, а у
случају његове спречености потпредседник.
Седнице се обавезно сазивају и на захтев Надзорног одбора или најмање 2/3
чланова Управног одбора.
Седнице Управног одбора одржавају се по правилу, најмање једном у три
месеца.

Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине од укупног
броја чланова.
У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, председник
односно потпредседник ће, у хитним случајевима, сазвати најкасније у року од три
дана нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на поновљеној седници
може да одлучује већином гласова присутних чланова.
Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако
овим Статутом није друкчије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас
Председника.
Рад Управног одбора уређује се Пословником кога он доноси.
За свој рад Управни одбор одговара Скупштини организације.
Члан 55.

Управни одбор Организације:
1. утврђује предлог Статута и предлог општих аката које доноси Скупштина,
предлог програма рада и предлог финасијског плана,
2. утврђује програм спортске сарадње,
3. утврђује унутрашњу организацију (секције, форуми по дисциплинама и сл.),
4. бира представнике у организацијама и савезима чији је организација члан,
5. формира комисије и бира чланове комисија,
6. одлучује о ангажовању стручњака у организацији,
7. одлучује о ангажовању техничких лица неопходних за рад организације,
8. додељује награде и признања организације,
9. доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине,
10. доноси Правилник о систематизациоји радних места,
11. доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова
организације.
Председник организације

Члан 56.
Председник организације је орган руковођења.
За Председника организације може бити изабрано само лице које је најмање
четири године континуирани члан Организације и уз услов да је члан у текућој
години.
Председник организације бира се на мандат од 4 године и може бити поново
биран на исту функцију.
Председник организације за свој рад одговара Скупштини.
Члан 57.

Председник организације:
1. представља и заступа Организацију и финасијски је налагодавац за
извршење финасијског плана,
2. одговоран је за законитост рада Организације,
3. утврђује предлоге аката и одлуке које доноси Управни одбор,
4. потписује појединачне и колективне уговоре,

5. одобрава службена путовања,
6. врши и друге послове који су му Статутом стављени у надлежност или
који нису у делокругу Скупштине или Управног одбора.
Члан 58.
За вршење одређених послова из своје надлежности
организације може овластити и друго лице из Организације.

Председник

Надзорни одбор

Члан 59.
Надзорни одбор Организације је надзорни орган који врши контролу
спровођења Статута и других општих аката Организације, контролу материјалнофинасијског пословања Организације и његове стручне службе и надзор над
законитошћу рада органа управљања Организацијом.
Члан 60.
Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина организације из реда
чланова.
Сви изабрани чланови Надзорног одбора морају да испуњавају услов да су
континуирано чланови ОСР «Нишава» најмање претходне четири године и да су
чланови у текућој години.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године.
Члан Надзорног одбора не може бити члан другог органа Организације.
Члан 61.
За чланове Надзорног одбора бирају се искусни и афирмисани спортски
радници у спортском риболову.
Састав, задаци, права и обавезе Надзорног одбора уређују се Пословником о
раду Надзорног одбора, који доноси Скупштина организације.
Члан 62.
Надзорни одбор подноси Скупштини организације извештај о питањима из
свог делокруга најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду
Организације.
Члан 63.
Надзорни одбор је овлашћен да, не чекајући Скупштину организације, од
Управног одбора организације захтева хитно отклањање уочених недостатака у
раду и пословању органа и стручне службе Организације.
Уколико Управни одбор не поступи по налогу Надзорног одбора, Надзорни
одбор је овлашћен да сазове ванредну Скупштину организације.
Стручна служба организације је обавезна да у сарадњи са Надзорним
одбором организује и обави све припреме за одржавање ванредне Скупштине
организације.

Члан 64.
Надзорни одбор је овлашћен да сазове и ванредне изборе за избор органа
Организације уколико је рад Скупштине блокиран из разлога што је више од 1/2
изабраних чланова Скупштине напустило чланство организације.
Стручна служба организације је обавезна да у сарадњи са Надзорним
одбором организује и обави све припреме за одржавање ванредних избора за
органе организације.
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ
Члан 65.
Организација одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Чланови оргна Организације одговарају солидарно за штету коју својом
одлуком проузрокују Организацији, ако такву штету нанесу намерно или
крајњом непажњом.
За штету из става 2. овог члана не одговарају чланови који су били
против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања и ако су у
поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности
предлога одлуке о којој се гласа.
Захтев за накнаду штете из става 2. овог члана застарева у року од десет
година од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета Организацији.
Одредбе става 2. овог члана сходно се примењују и на радње заступника
ликвидационог и стечајног управника, којима је проузрокована штета
Организацији.
ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Секције

Члан 66.
У Организацији се ради развоја одређене спортске дисциплине могу
образовати секције по дисциплинама и видовима спортског риболова.
Секције се могу образовати за:
Лов рибе удицом на пловак - пловак,
Лов рибе вештачком мушицом - мушичарење,
Лов рибе фидер техником - фидер,
Лов рибе варалицом - вараличарење,
Лов шарана - шарански риболов и сл.
Члан 67.
Начин организовања секције за одређену спортску дисциплину уређује се
правилником о раду секције.
Рад секција је у надлежности Управног одбора.
Комисије

Члан 68.
У Организацији се ради обављања одређених послова, могу формирати
стручне комисије, и то:
- Форум (спортски форум),
- Такмичарска комисија,
- Судијска комисија,
- Дисциплинска комисија.
Надлежности и рад комисија ближе се уређују одговарајућим правилницима и
одлукама Управног одбора.
Члан 69.
Управни одбор и Председник организације у границама својих овлашћења
могу у случају потребе фомирати повремене и ад хок комисије.
Надлежност и мандат комисија из става 1. овог члана уређује се одлукама
органа који их је формирао.
Члан 70.
Комисије чине, ако овим Статутом није другачије одређено:
− председник комисије кога именује и разрешава Управни одбор,
− два до четири члана комисије које именује и разрешава Управни одбор на
предлог Председника комисије.
Мандат председника и чланова комисије траје четири године.
Спортски форум (Форум)

Члан 71.
ФОРУМ ОСР “Нишава” (у даљем тексту ФОРУМ) је тело Управног одбора
“Нишаве” које је задужено за организовање и контролу такмичења и суђења,
бодовање такмичара, њихово кажњавање и предлагање за награђивање.
Чланови Форума могу бити: Чланови управног одбора, Такмичари, Судије
ФОРУМ чине 5 члана (стални састав):
- Председник
- Потпредседник,
- и још три члана,
Одлучивање у ФОРУМ-у је по већинском систему.
Сви чланови сталног сазива Форума добиће конкретна задужења
Представници одређене дисциплине (шаран, мушица, варалица, фидер.) су у
проширеном саставу Форума и активно учествује у раду Форума само око
такмичења у својој дисциплини.
Члан 72.

Задаци Форума су да:
- одређује рокове за доношење одлука по питању такмичења,
- прави календар такмичења,
- прати сва такмичења,
- одређује колико и које такмичаре и судије ће лиценцирати за текућу годину,

- одређује главне судије такмичења као и судије у стази,
- одређује састав екипа за сва такмичења,
- прегледа и припрема такмичарске стазе,
- верификује резултате,
- утврђује казнене одредбе,
- конкурише за домаћина такмичења код Савеза риболоваца Србије,
- доноси пропозиције такмичења која организује “Нишава” а нису у систему Савеза,
- предлажеУправном одбору финансијски план такмичења,
- предлаже Управном одбору програм и план рада са младима,
- предлаже одлуке о набавкама основних средстава и хране,
- доноси остале одлуке везане за такмичарску делатност Организације, осим
одлука које по Статуту припадају Управном одбору или Председнику Организације.
Члан 73.
Одлучивање у Форуму је по већинском систему присутних чланова.
Форум сазива Председник Форума, обавезно на почетку календарске године,
на крају такмичарске године, пре и после такмичења или на захтев Председника
Организације.
Све остале задатке, начин рада и остало што је потребно уређује се
Правилником Форума.
Мандат Председника Форума и чланова Форума је четири године са правом
поновног избора.
КЛУБ ПРИЈАТЕЉА

Члан 74.
У организацији се ради сарадње са спонзорима, донаторима и другим
пријатељима и љубитељима спортског риболова може формирати Клуб пријатеља.
Начин рада Клуба пријатеља уређује се одлукама Управног одбора.
ПОСЛОВАЊЕ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 75.
Средства за рад и посебне намене Организације обезбеђују се из редовних и
ванредних прихода.
Редовни приходи Организације обезбеђују се из:
1. чланског доприноса чланова,
2. котизација од такмичења, курсева, семинара,
3. јавних прихода.
Ванредни приходи Организације су од:
1. дотација и позајмица,
2. камата и провизија,
3. поклона и завештања,
4. обављања посредничких делатности у снабдевању чланова организације
потребним материјалом и опремом, у складу са законом,

5. од одређених привредних, услужних и других делатности у складу са
Законом (за које је организација регистрована),
6. приходи од предузећа, агенција и других организација у којима је
организација оснивач или суоснивач,
7. од организовања игара на срећу, у складу са законом,
8. донатора, спонзора или добротвора,
9. маркетинга, у складу са законом,
10.других извора у складу са законом.
Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни
одбор организације.
Организација има динарски а може имати и девизни рачун и преко својих
рачуна послује самостално.
Добит коју организација оствари у току пословне године искључиво се користи
за остваривање статутарних циљева организације.
Организација води пословне књиге, пописује имовину и подлеже
ревизији финасијских извештаја и пословања, у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.
Члан 76
Имовину Организације чине непокретна и покретна имовина, новчана и
неновчана средства и инвентар, на којима Организација стекне право својине
у складу са Статутом.
Имовина Организације може се користити једино за остваривање циљева
и задатака Организације, утврђених овим Статутом.
ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 77.
Јавност рада организације обезбеђује се јавношћу седница органа и других
скупова у Организацији, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са
средствима обавештавања.
Организација може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни
одбор.
Члан 78.
Органи и тела Организације могу искључити, или ограничити јавност седнице
или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.
Ограничење јавности из става 1. овог члана мора бити у складу са законом.
Члан 79.
Организација редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама,
ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у
Организацији, и актуелним дешавањима у Организацији путем средстава јавног
информисања, преко интернет сајта или издавањем информација и билтена.

Члан 80.
Представник који даје податке и информације у вези са радом Организације
одговоран је за њихову тачност.
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 81.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту,
Скупштина организације, на предлог Управног одбора, већином гласова од укупног
броја чланова Скупштине.
ОПШТИ АКТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 82.
Општи акти Организације су Статут организације, правилници, пословници и
одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.
Члан 83.
Иницијативу за доношење општих аката Организације или измену Статута,
може покренути сваки члан, односно орган Организације или други облик
огранизовања и рада у Организацији.
Управни одбор може да прихвати или одбаци инцијативу за измену Статута и
доставља је Скупштини на усвајање.
Члан 84.
Општи акти Организације ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
Пословници о раду и одлуке одређених органа којима се на општи начин
уређују одређена питања могу ступити на снагу и одмах по њиховом усвајању,
уколико то захтева питање које се њима уређује.
Члан 85.
У случају несагласности општег акта Организације и овог Статута примениће
се одредбе Статута.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 86.
Скупштина одлучује о доношењу Статута, односно о његовим изменама и
допунама.
Одлука о доношењу Статута доноси се двотрећинском већином свих чланова
Скиупштине.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 87.
Спорове између Организације и чланова Организације решавају органи
рганизације и надлежни органи гранског савеза чији је организација члан, када је то
предвиђено Законом о спорту у спортским правилима.
Органи организације и чланови организације су дужни да изврше одлуку
надлежног гранског савеза.

ПРЕСТАНАК РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 88.
Организација престаје са радом по сили закона или одлуком Скупштине
организације. Одлука Скупштине мора да буде донета двотрећинском већином од
укупног броја чланова Скупштине.
У случају престанка рада Организације, надлежни органи Организације
спроводе Законом утврђени поступак.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски
орган, ради брисања из регистра.
Члан 89.
Након донете одлуке о престанку рада организације, Скупштина одлучује на
који ће се начин поступити са материјалним средствима, стим да се она могу дати
на коришћење само таквим организацијама чији су циљеви идентични са циљевима
ОСР «Нишава» утврђеним овим Статутом или имовина припада граду Нишу.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 90.
О питањима која нису уређена овим Статутом, непосредно се примењују
одредбе Закона о спорту.
Општа акта Организације, усагласиће се са одредбама овог Статута
најкасније до 16. фебруара 2017. године.
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се општа акта
усвојена на основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом
и овим Статутом.
Тумачење овог Статута и других аката Организације даје Скупштина и
Управни одбор.
Измене и допуне овог Статута врше се статутарном одлуком Скупштине
Организације, која се доноси на начин и у поступку за доношење Статута.
По истеку мандата чланова органа Организације, чланови органа врше
дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа, постојећи
чланови органа Организације који не испуњавају услове за чланство у
органима Организације у складу са овим Статутом престаје мандат 16.
фебруара 2017. године, ако не престане раније у складу са овим Статутом.
Члан 91.
Организација је дужна да усклади своју организацију, рад и општа акта
са Законом о спорту и статутом Савеза спортских риболоваца Србије
најкасније до 16. фебруара 2017. године.
Члан 92.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут ОСР
„Нишава“ од 10.12.2018. године.

Члан 93.
Овај Стату ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли
ОСР „Нишава“- Ниш.“

У Нишу, дана 24.10.2020. год.

ОСР «Нишава»- Ниш
Председник,
____________________
/ Александар Митић /

