ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 1.
Преамбула Статута мења се и гласи:
На основу чл. 40, став и 3, чл 55. став 3. Закона о спорту (“Сл. гласник РС”, бр.
10/2016) и члана 31. Статута Пливачког савеза Војводине, Скупштина Пливачког
савеза Војводине на седници одржаној ____________ године, усвојила је

СТАТУТ
ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
Члан 2.

Члан 7.мења се и гласи:
„Забрањена је, у складу са законом, свака непосредна и посредна
дискриминација, укључујући и говор мржње, по било ком основу, спортиста,
спортских стручњака, спортских организација, спортских савеза и других лица у
надлежности Савеза и чланова Савеза, на отворен или прикривен начин, а која се
заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству.
Одредбе општих и појединичаних аката Савеза и чланова Савеза које
представљају дискриминацију у складу са ставом 1. овог члана не примењују се.
У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека
и грађанина.
Сва лица у надлежности Савеза и чланова Савеза обавезна су да се
супротстављају свакој врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља
према деци“.

Члан 3.
Члан 12.мења се и гласи:
„Савез и сви чланови Савеза у обављању спортских активности и спортских
делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер
плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту, подстицању и
афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и
допинга у спорту.
Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности
и делатности у складу са законом, спортским правилима Савеза и својим спортским
правилима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у
документима међународних организација чија је чланица Република Србија.
Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде
хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и
друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно
од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима
под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен
евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
Чланови Савеза су обавезни да своја спортска правила усаглашавају са
спортским правилима надлежних међународних спортских савеза“.
Члан 4.

Члан 13. мења се и гласи:
„Чланови Савеза су спортске организације које у оквиру својих циљева и
задатака имају пливачки спорт и које су регистроване на територији АП Војводине у
складу са Законом о спорту.
Спортске организације из става 1. овог члана су чланови Пливачког савеза
Војводине и функционишу као јединствени систем пливачког спорта у АП Војводини.
Спортске организације, спортски стручњаци и спортски радници, остварују
своје циљеве, задатке и право преко Пливачког савеза Војводине.
Чланови Савеза су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Савезу, у складу
са овим Статутом“.
Члан 5.
Члан 14. став 3. мења се и гласи:
„Статут и друга општа акта Савеза , као спортска правила из члана 3. ст.1.
тач.28. и чл 6.. ст. 2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су
обухваћена надлежностима Савеза“.

Члан 6.

Члан 17. мења се и гласи:
„Редовни чланови Савеза могу постати спортске организације које учествују у
систему такмичења на територије АП Војводине.
Спортска организација из става 1. овог члана може постати редовни члан
Савеза:
1. уколико је регистрован у складу са законом,
2. ако његови циљеви одговарају циљевима Савеза,
3. ако је статут спортске организације у складу са општим актима Савеза,
4. ако испуњава законом и општим актима Савеза прописане услове за обављање
спортских активности и делатности,
5. ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и општа акта
Савеза и надлежност Арбитражног суда за коначно решење свих спорова који
настану при остваривању и испуњењу обавеза из чланства у Савезу,
6. ако у свом чланству имају регистроване спортисте
7. ако у свом чланству имају спортисте у најмање три узрасне категорије,
8. ако имају једног спортског стручњака који испуњава одредбе ЗОС-а.
9. ако плати годишњу чланарину
Придружени члан Савеза може постати спортска организација у области
пливачког спорта, која је: регистрована у складу са законом; ако њени циљеви
одговарају циљевима Савеза; ако је статут организације у складу са општим актима
Савеза; ако испуњава законом и општим актима Савеза прописане услове за обављање
спортских активности и делатности; ако приложи писану изјаву да у потпуности
прихвата Статут и општа акта Савеза и надлежност арбитражног суда за коначно
решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњењу обавеза из
чланства у Савезу; ако обавља своју делатност најмање годину дана.
Организација из пливачког спорта која је испунила критеријуме из предходног
става, одлуком Извршног одбора Пливачког савеза Војводине, биће регистрована као
придружени члан за годину дана. Комисија за пријем у чланство у периоду од годину
дана, пратиће рад и вршити надзор над радом спортске организације, након чега ће
предложити Извршном одбору Пливачког савеза Војводине да се клуб спортска
организација прими за редовног члана, са свим правима и обавезама, или да продужи

статус придруженог члана, или да се одбије пријем у чланство. Организација из
области спорта као придружени члан има право да учествује у активностима
Пливачког савеза Војводине.
Извршни одбор Пливачког савеза Војводине, може на предлог комисије за
пријем у чланство изузетно донети одлуку, да се организација из области пливачког
спорта, која има статус придруженог члана, прими у редовно чланство и пре истека
рока од једне године.
Донаторски члан може постати свако лице које жели да помаже остваривање
циљева Савеза; ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште
акте Савеза и надлежност арбитражног суда за коначно решавање свих спорова при
остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Савезу.
За почасног члана може бити, одлуком Извршног одбора Савеза, именовано
свако лице које има посебне заслуге за рад Савеза или чије чланство у Савезу је од
посебног интереса за остваривање циљева Савеза и ако приложи писану изјаву да у
потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза и надлежност Арбитражног суда за
коначно решавање свих спорова при остваривању права и испуњавању обавеза из
чланства у Савезу.
Сви чланови Савеза сматрају се лицима у ингиренцији Савеза у смислу овог
Статута“.
Члан 6.
Члан 21.став 2. брише се „матичне евиденције“ уписује се „националне
евиденције“:
Члан 7.
Члан 26. додају се ставови 5. и 6. који гласе:
„Председник Савеза не може бити члан управе, председник или заступник друге
организације у области спорта, осим управе ОКС, ПОКС, Републичког завода и
Покрајинског завода, или председник другог националног спортског савеза.
Ако члан органа Савеза из става 3. овог члана у току трајања мандата престане
да испуњава услове да буде члан органа у складу са овим Статутом, сматра се да му је
престао мандат даном престанка испуњености тих услова, ако овим Статутом није
другачије утврђено“.
Члан 8.
Члан 28. став 2.мења се и гласи:
„Скупштину сачињавају представници свих чланова Савеза“.
Члан 9.

Члан 29. мења се и гласи:
„Скупштину сачињава по један представник редовних чланова Савеза (чланови
Скупштине), 1 представник (делегата) придружених чланова Савеза и 1 представник
(делегата) донаторских и почасних чланова.
Представник редовног члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник
или друго лице на основу писменог пуномоћја издатог од члана Савеза, које је оверено
печатом члана Савеза и потписано од стране заступника члана Савеза. Пуномоћје се
издаје за сваку седницу Скупштине“.

придружених и донаторских и помажућих чланова Савеза из става 1. овог члана
бирају се на изборним зборовима које сазива Председник Савеза, у складу са Одлуком
о изборима коју доноси Извршног одбор Савеза.
Мандат представника из става 1. овог члана престаје оставком, разрешењем од
стране изборног збора и смрћу лица (делегата).

Члан 10.

Члан 34. став 1. брише се реч „редовни“.
Члан 11.
Члан 44. мења се и гласи:
„Надзорни одбор је надзорни орган Савеза који врши контролу законитости
рада и финансијског пословања Савеза и годишњих финансијских извештаја“.
Члан 11.
Члан 51. мења се и гласи:
„Чланови органа Савеза имају посебне дужности према Савезу у погледу
дужности пажње, дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични
интерес, дужности избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и
дужности поштовања забране конкуренције.
Уговор између члана органа Савеза, односно заступника и Савеза може да се
закључи по одобрењу Извршног одбора Савеза.
На посебне дужности према Савезу из става 1. овог члана и последице повреде
тих дужности сходно се примењују одредбе о посебним дужностима према друштву
закона којим је уређен рад привредних друштава и закона којим је уређена правна
заштита пословне тајне, ако Законом о спорту није друкчије прописано“.

Члан 12.
Члан 52. мења се и гласи:
„Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Савезу, 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 Савеза подићи скупштина
Савеза, Извршни одбор Савеза, заступници Савеза, Надзорни одбор или чланови који
чине 5% од укупног броја чланова Савеза, и државни јавни правобранилац. Одлуком
Извршног одбора Савеза може се одредити посебни заступник Савеза за поступак за
накнаду штете.
Остварена накнада штете припада Савезу, а лице које је поднело тужбу има
право на накнаду трошкова за вођење спора.

Одлукама органа Савеза 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 Савеза, ликвидационог управника и стечајног управника којима је
проузрокована штета Савезу“.
.
.

Члан 13.
Члан 60. брише се реч „Управни“ уписује се реч „Извршни“.
Члан 14.
Члан 61. став 2. брише се реч „Клубови“ уписује се реч „Спортске
организације“.

Члан 15.
Члан 68. брише се став 1.
„Савез може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом“.

Члан 68.мења се и гласи:
„Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Пливачког савеза Војводине
усвојен 08.02.2017. године“.

