На основу члана 38. Статута Пливачког савеза Београда, Управни одбор Пливачког савеза
Београда на одржаној седници 14.11.2017. године усвојио је
ПРАВИЛНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА
1.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Управни одбор Пливачког савеза Београда има 7 чланова.
Председник Савеза је члан и председник Управног одбора по функцији.
Управни одбор чине Председник Савеза, потпредседници, и Генерални (технички)
секретар Савеза, Спортски директор??? и сви имају право гласа.
Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог Председника
Савеза, на период од четири године.
Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Савеза.
Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем, и престанком
чланства у Клубу чијом надлежношћу је био обухваћен у тренутку избора. Управни одбор
констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном одбору.
Уколико превремено престане мандат неком од чланова Управног одбора, услед смрти,
оставке или престанка чланства у Савезу, нови члан се бира на првој наредној седници
Скупштине с тим да мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат
осталих раније изабраних чланова.
Председник Савеза може превремено разрешити члана Управног Одбора и на његово
место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног Одбора траје колико и
мандат осталих раније изабраних чланова.
Члан 2.
Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник Савеза, а у случају
његове спречености потпредседник, кога овласти Председник Савеза.
Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а по правилу најмање четири пута
годишње.
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова.
У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник, односно
потпредсеник ће сазвати, најкасније у року од три дана, нову седницу са истим дневним
редом.
Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако овим
Правилником није другачије одређено.
Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Савеза пуноважна је само уз
сагласност Скупштине Савеза.
Управни одбор може, у складу са пословником, о хитним питањима, осим усвајања општих
аката, одлучивати и на тзв. електронској седници (путем коришћења електронских
средстава за комуникацију)
Члан 3.
Председник Управног одбора у сарадњи са Генералним (техничким) секретаром?
припрема седнице Управног одбора, сазива и руководи радом Управног одбора,брине о
извршавању програма, планова, одлука и закључака Управног одбора.
Стара се о остваривању циљева Савеза и права и обавеза чланова Савеза и предузима
потребне мере.
Потписује све одлуке и акта, које доноси Управног одбора.
У случају спречености или дуже одсутности, Председника Савеза замењује Потпредседник
Савеза кога одреди Председник.
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2.НАДЛЕЖНОСТ УПРАВНОГ ОДБОРА
.
Члан 4.
Управни одбор:1)утврђује предлог промене Статута;2)разматра поднете финансијске,
ревизорске и годишње извештаје о раду Савеза и његових органа;3)усваја финансијски
план;4)усваја општа акта Савеза потребна за остваривање циљева Савеза, која нису у
изричитој надлежности Скупштине;5)утврђује предлог одлуке о статусним променама;
6)стара се о спровођењу програма и планова рада и развоја Савеза донетим од стране
Скупштине Савеза;7)управља имовином Савеза;8)утврђује висину чланарине;9)бира на
предлог Председника Савеза, потпредседнике Управног одбора Савеза; 10)ближе уређује
остваривање права и обавеза чланова Савеза;11)извршава одлуке и закључке Скупштине;
12)стара се о обезбеђењу средства за рад Савеза;13)припрема и утврђује предлоге општих
аката и одлука из надлежности Скупштине Савеза;14)именује представнике Савеза у
другим организацијама;15)утврђује награде и признања Савеза организацијама и
појединцима за заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели
награда и признања; 16)одобрава правне послове у случају сукоба интереса;17)одлучује о
покретању спора или одустајању од њега; 18)дефинише краткорочну, средњерочну и
дугорочну стратегију рада и развоја Савеза;19)усваја планове и програме стручног рада у
Савезу, утврђује мере за њихово спровођење и разматра извештаје о стручном раду и
резултатима свих чланова Савеза;20)одлучује о ангажовању спортских стручњака,
начинима и условима њиховог ангажовања;21)одлучује о закључивању уговора о

раду са Генералним (технички) секретаром Савеза; 22)одлучује о
закључивању уговора о раду са Спортским директором Савеза;???23)одлучује о
учешћу Савеза на спортским приредбама у земљи и иностранству;24)одлучује о оснивању
и гашењу привредних друштава у којима Савез има удела;25)разматра и усваја
периодичне извештаје Генералног (техничког) секретара Савеза;26)усваја план стручног
рада у обављању спортских активности и делатности у Савезу и план стручног
оспособљавања и усавршавања спортских стручњака ангажованих у Савезу;27)помаже
стручно оспособљавање и усавршавање спортских стручњака
ангажованих у
Савезу;28)обавља све друге активности везане за остваривање циљева Савеза које су на
основу овог Статута у његовој надлежности;
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбора може
образовати комисије, савете и радна тела за одређене области рада. Одлуком о образовању
комисије, савета или радног тела, односно именовању лица утврђује се њихов делокруг
рада, односно састав.
Управни одбор образује Дисциплинску комисију као стално радно тело Савеза.
Члан 5.
Савез је организатор, покровитељ или учесник у спортским такмичењима у земљи и
иностранству, од значаја за остваривање циљева Савеза.
Савез учествује на домаћим и међународним спортским такмичењима у складу са Законом
о спорту и спортским правилима Савеза и надлежног међународног спортског савеза.
Савез је у организовању спортских приредби дужан да осигура њихово несметано и
безбедно одржавање, и при организовању предузме мере прописане законом и правилима
Савеза.
За Савез на такмичењима могу да наступају само лица чланова Савеза која испуњавају
услове у складу са законом и спортским правилима Савеза.
Генерални (техницки) секретар или Председник ? Савеза предузима мере да сви
чланови Савеза буду исправно регистровани за Савез, у складу са одговарајућим
правилима о регистрацији, односно лиценцирању.
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Чланови Савеза су обавезни да остварују своје циљеве и обављају спортске активности и
делатности у складу са законом и спортским правилима Савеза, и који учествују у
одређеном рангу такмичења које организује надлежни Савез.
Члан 6.
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и Скупштине Савеза.
Управни одбор Савеза може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у
складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Члан 7.
Управни одбор Савеза је овлашћен ослободити, у потпуности или делимично, поједине
чланове обавезе плаћања чланарине.
Члан 8.
Сваки члан и сваки орган Савеза може дати иницијативу за доношење, односно измене и
допуне одређеног општег акта Савеза.
Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Савезу морају бити у
складу с општим актом Савеза и законом, а у супротном су ништаве.
На одлуке као појединачне акте које доносе органи Савеза мора бити омогућено право
жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан Арбитражни суд у складу са Статутом.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Савеза,
на предлог Управног одбора, већином од укупног броја активних чланова Скупштине.
Управни одбор Савеза усваја анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању
допинга у спорту.
Члан 9.
Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа Савеза, објављивањем одлука
органа Савеза и благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова Савеза о
активностима Савеза.
Органи Савеза могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити, да се одлуке,
информације и акти Савеза и органа Савеза достављају члановима Савеза искључиво преко
електронске поште.
Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима
усвојеним на седницама органа Савеза путем средстава јавног информисања,
комференција за штампу или издавањем посебних информација и билтена.
Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом савеза одговоран је за
њихову тачност.
Ставове Савеза односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани
функционери Савеза.
Члан 10.
На седницама органа Савеза обавезно се води записник који се трајно чува у архиви
Савеза, са следећом минималном садржином: име органа, датум и место седнице, време
почетка и завршетка седнице, имена присутних и одсутних, дневни ред, тачан текст
одлука, потпис председника Управног одбора и записничара.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
_________________________________
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