На основу члана 55. Статута Одбојкашког клуба „ Рода“, Управни одбор Одбојкашког
клуба „ Рода“ на седници одржаној 1.8.2013 године, усвојио је

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о чланству (у даљем тексту : Правилник), Одбојкашког клуба „
Рода“, ( у даљем тексту: Клуб), утврђују се правила понашања чланова Клуба и родитеља
спортиста, чланова Клуба.
Члан 2.
Чланови Клуба јесу оснивачи и лица која накнадно приступе Клубу у складу са његовим
Статутом.
Чланови Клуба су спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да
извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Клуба.
Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене законом, Статутом Клуба и другим
спортским правилима, као и прописима и Правилницима Клуба.
Својство члана Клуба се не може преносити нити наследити.
.
ВРСТЕ ЧЛАНОВА И ПРАВО ГЛАСА
Члан 3.
Чланови клуба се деле на: редовне, придружене, почасне, и помажуће.
Редовни чланови су: спортисти, спортски стручњаци, стручњаци у спорту и лица
запослена у Клубу.
Придружени чланови су лица, домаћи и страни држављани, који повремено у зависности
од обостраног интереса и потребе, обављају спортске активности у Клубу.
Помажући чланови су лица која су спремна да повременим или трајним ангажовањем
помажу Клубу у остваривању његових статутарних циљева и задатака.
Почасни чланови су лица која својим угледом, радним, материјалним или другим
изузетним доприносом помажу раду и развоју Клуба.
Члан 4.
Редовни чланови имају право и обавезу да учествују у избору органа Клуба, као и да буду
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бирани у те органе, да учествују у раду Скупштине са активним бирачким правом.
Помажући и придружени чланови имају право да учествују у раду Скупштине Клуба и да
износе своје ставове, мишљења и предлоге, без права гласа.
Почасни чланови могу да буду бирани у органе клуба, а не могу да бирају.

ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
Члан 5.
Лице може да буде примљено за члана Клуба ако:
1. поднесе Клубу захтев за пријем у чланство;
2. потпише писмену приступницу, изјаву да у целини прихвата Статут и
друга општа акта Клуба;
3. попуни Упитник за Књигу чланова;
4. уплати годишњу чланарину, тј. месечну чланарину у висини утврђеној
одлуком Управног одбора Клуба;
Члан 6.
Сви чланови су дужни приликом уписа да попуне и потпишу Упитник за Књигу чланова и
Приступницу Клуба, у складу са претходним чланом овог Правилника, као и друга
потребна акта која им достави Клуб да попуне.
Члан 7.
Уколико су чланови Клуба малолетни, потребна акта потписују и родитељи, или један од
родитеља малолетног члана Клуба.
Члан 8.
Одлуку о пријему у чланство Клуба доноси Управни одбор Клуба.
Члан 9.
Клуб води Књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања Клубом.

ЧЛАНАРИНА
Члан 10.
Редовни чланови Клуба плачају годишњу чланарину.
Годишња чланарина се може плаћати у дванаест месечних рата.
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Висина месечне чланарине не може бити већа од једне десетине просечне зараде на нивоу
Републике Србије утврђене од стране републичког органа надлежног за послове
статистике за претходну буџетску годину.
Висину месечне чланарине утврђује Управни одбор.
Члан 11.
Чланови Клуба су дужни да плачају чланарину до 10. дана у месецу за текући месец.
Члан 12.
С обзиром да Клуб редовно плаћа салу и тренера и да је висина чланарине конципирана у
зависности од тих трошкова и броја спортиста који тренирају, сви спортисти чланови
Клуба плаћају чланарину и када из било ког личног разлога не долазе на тренинге.
Уколико је у питању неки оправдани разлог због којег спортиста не може долазити на
тренинге дуже од месец дана, спортиста може да достави молбу Управном одбору Клуба
за ослобађање плаћања чланарине или смањење висине чланарине коју треба да плаћа за
време одсутности.
Уз молбу, спортиста је дужан да достави и доказе одсутности.
Управни одбор разматра молбу на првој наредној седници и може донети одлуку да се
молба одбије или усвоји и одреди да ли ће се спортиста ослободити плаћања чланарине за
време одсутности или ће се умањити износ чланарине који се плаћа.
Члан 13.
Уколико из било ког разлога не може доћи на тренинг, спортиста је дужан да о томе
обавести тренера.
Члан 14.
Уколико члан закасни са плаћањем чланарине, упркос писменој опомени објављеној на
огласној табли у седишту Клуба и послатој поштом, престаје му аутоматски чланство, што
на првој наредној седници констатује Управни одбор Клуба.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА КЛУБА

Члан 15.
Општа права и обавезе чланова у складу са Статутом Клуба су да:
1. у оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга Клуба у циљу
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унапређења одбојкашког спорта и рекреације;
2. непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге,
сугестије и мишљења ради доношења одговарајући одлука, закључака и др.;
3. иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и
рада у Клубу;
4. користе стручну и другу помоћ, као и погодности које врши Клуб у оквиру свога
делокруга;
5. бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Клубу и
управљају пословима Клуба према својим задужењима;
6. дају Клубу информације и податке које он од њих тражи ради обављања законом и
Статутом предвиђених послова и задатака;
7. уредно плаћају Клубу чланарину и тиме обезбеђују услове за ефикасан рад Клуба;
8. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
9. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом,
другим актима Клуба и одлукама органа Клуба;
10. учествују у стручним и рекреативним активностима Клуба;
11. остварују увид у рад Клуба и његових органа;
12. учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба;
13. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба;
14. својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба;
15. чувају спортски и друштвени углед Клуба;
16. извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба;
17. учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба;
18. равноправно користе објекте и имовину Клуба;
19. надокнаде сваку штету коју причине објектима или некој другој имовини Клуба;
20. учествују или помажу око организације свих спортских или других манифестација
које Клуб организује или на којима учествује.
ОБАВЕЗЕ СПОРТИСТА НА ТРЕНИНЗИМА И УТАКМИЦАМА
Члан 16.
Спортисти, чланови Клуба не смеју каснити на тренинге, утакмице нити састанке.
Спортисти не смеју ући у спортску салу без присуства тренера.
Када тренер уђе у салу спортсити морају сачекати његов позив и тек након тога могу ући у
спортску салу.
Члан 17.
Приликом доласка на тренинге и утакмице спортсити не требају носити никакав накит,
новац и друге вредне ствари.
Тренер нема обавезу да губи време од тренинга и прегелда спортсите, али уколико је
видно, па тренер то уочи, може наложити спортисти да скине накит, сат или неки предмет
који носи а којим може повредити себе или другог спортисту.
У сваком случају Клуб не сноси одговорност ако настане повреда због ствари коју носи
неки спортиста.
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Члан 18.
За ствари остављене у свлачионици и сали , Клуб не сноси одговорност уколико нестану.
Препоручује се уколико неко има вредне ствари, као и вредне делове одеће или обуће,
патике, да из свлачионице понесе у салу и да сам обрати пажњу на њих, јер као што је
наведено у ставу 2. овог члана, Клуб не одговара за нестале ствари.
Члан 19.
За време тренинга и утакмица спортисти се морају понашати узорно и поштовати
савете и наредбе тренера, не смеју одговарати непримерено тренеру, не смеју се
свађати међусобно нити са противничким тимом, ни судијама, већ се требају
понашази спортски у складу са фер плејом и уложити максималан напор и
допринос како би Клуб постигао што боље спортске резултате.
ОБАВЕЗА УТВРЂИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ СПОРТИСТА
Члан 20.
Сваки нови члан- спортиста, је дужан да у року од месец дана од дана уписа у Клуб
достави Клубу лекарски преглед да је здравствено способан за обављање спортске
активности.
Преглед се мора обавити у надлежној здравственој установи, односно заводу надлежном
за спорт и медицину спорта од старне специјалисте спортске медицине.
Члан 21.
Спортиста такмичар може учествовати у спортском такмичењу ако му је у периоду од
шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност
за обављање спортских активности, односно делатности.
Члан 22.
За одређене категорије спортиста у складу са законом и Здравственим правилником Клуба
је потребно да буде утврђена и посебна здравствена способност.
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА
Члан 23.
Сви чланови Клуба и родитељи спортиста су дужни да поштују правила Клуба и да својим
понашањем не штете угледу Клуба.
Члан 24.
За прекршај дисциплине и правила понашања, члану Клуба се могу изрећи следеће
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дисциплинске мере:
1.
2.
3.
4.
5.

опомена,
јавна опомена
суспензија,
забрана такмичења или вршења функција у трајању од 1 до 24 месеца
искључење из Клуба
Члан 25.

Члану Клуба се изричу дисциплинске мере у складу са правилником који регулише
дисциплинску одговорност чланова Клуба, односно у складу са законским прописима за
лица која су у радном односу са Клубом.
Члан 26.
Све Дисциплинске мере као првостепени орган изриче Дисциплинска комисија Клуба.
Жалбе на одлуку Дисциплинске комисије се упућују Управном одбору Клуба као
другостепеном органу у Дисциплинском поступку.
.РОДИТЕЉИ СПОРТИСТА
Члан 27.
Родитељи спортиста се не могу непримерено понашати према тренеру, спортистима или
члановима управе Клуба.
Члан 28.
Родитељи спортиста не могу дискутовати са тренером о игри њиховог детета пре, за време
и након тренинга и утакмице.
Уколико желе да разговарају о напредовању, статусу и игри свог детета претходно морају
заказати састанак у Клубу и на заказаном састанку обавити све разговоре.
Члан 29.
Родитељи спортиста морају поштовати сва правна акта Клуба и дисциплину.
Уколико ремете дисциплину, тренинг или се непримерено понашају на утакмици, Клуб
може забранити присуство родитељима на тренинзима и утакмицама.
ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 30.
Својство члана Клуба престаје:
1. смрћу члана
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2. на захтев члана у писаној форми
3. одлуком Управног одбора
4. престанком рада Клуба
Члан 31.
Чланови чије је чланство у Клубу престало немају право на повраћај уплаћене чланарине
нити других периодичних уплата, спонзорства, донација и сл.
Члан 32.
Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка својства
члана Клуба.
Члан 33.
Одлуку о престанку својства члана Клуба доноси Управни одбор Клуба.
Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члана у органима и радним телима
Клуба и губе се све функције у Клубу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласно табли у
седишту Клуба.

Председник
Управног одбора
Томислав Кукања
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