На основу члана 53. став 3. тачка 1. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011) и члана 35.
Статута Шаховског савеза Поморавског округа, Скупштина Шаховског савеза Поморавског округа на
седници одржаној 04.04.2015. године усвојила је нови:

СТАТУТ
ШАХОВСКОГ САВЕЗА ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Шаховски савез Поморавског округа (у даљем тексту: Савез) је добровољно, недобитно спортско
удружење основано ради остваривања заједничког циља у области шаховског спорта.
Члан 2.
Савез је основан 18. јула 2010. године у Јагодини и тај дан се слави као дан Савеза.
Члан 3.
Назив Савеза је: Шаховски савез Поморавског округа.
Скраћени назив Савеза је: ШСПО.
Члан 4.
Седиште Савеза је у Јагодини, ул. Ивана Милутиновића 8.
Савез делује на подручју Републике Србије.
Члан 5.
Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.
Члан 6.
Савез има печат округлог облика на којем су ћирилицом, по ободу, исписани назив и седиште Савеза,
а у средини се налази шаховска табла са фигурама топ и скакач.
Савез може имати штамбиљ, чији облик и садржај ће утврдити Управни одбор.
Савез може имати заставу и амблем, чији облик ће утврдити Управни одбор.
Члан 7.
Рад Савеза је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.
Члан 8.
Савез може одлуком Управног одбора основати са другим савезима одговарајући савез или се
учланити у одговарајуће савезе у области спорта. Савез у остаривању својих циљева и задатака
самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја
шаховског спорта, организује такмичења за која је надлежан, и остварује друге циљеве и задатке
утврђене плановима Савеза и надлежног гранског савеза.
Члан 9.
Савез представља и заступа Председник Савеза.
Члан 10.
Стручни рад у Савезу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са Законом и
правилима Савеза и надлежног гранског савеза.
Члан 11.
Чланови Савеза су клубови са подручја Поморавског округа који извршавају задатке и циљеве који
простичу из Статута Савеза.
Чланови Савеза имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским правилима и
прописима.
Члан 12.
Сви чланови Савеза су редовни.
Члан 13.
Сви чланови плаћају прописану годишњу чланарину.
Члан 14.
Сви чланови клубова овог Савеза се региструју код Шаховског савеза Централне Србије.

Члан 15.
Клубови који административно не припадају Поморавском округу могу се учланити у овај Савез по
одлуци Скупштине, са свим правима које имају остали клубови.
Члан 16.
Права и обавезе чланова Савеза су да:
1)
покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Савеза у циљу унапређења шаха,
2)
дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука и закључака,
3)
иницирају, предлажу и одлучују о организовању одговарајућих облика организовања и
рада у Савезу,
4)
користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје активности,
5)
буду бирани и бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада
Савеза,
6)
дају Савезу информацију и податке које он од њих тражи,
7)
уредно плаћају Савезу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Савеза,
8)
у међусобним односима негују и потују спортски морал и спорстки дух,
9)
међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим
актима и одлукама органа Савеза,
10)
учествују у стручним активностима Савеза,
11)
остварују увид у рад Савеза и његових органа,
12)
учествују у утврђивању плана и програма рада Савеза,
13)
испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Савеза,
14)
својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Савеза,
15)
чувају спортски и друштвени углед Савеза,
16)
извршавају пуноважно донете одлуке органа Савеза,
17)
учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Савеза.
Члан 17.
Клуб може бити примљен у Савез ако је регистрован у одговарајућим агенцијама и у ШСЦС.
Члан 18.
Пријем клубова у чланство је аутоматски, по испуњену услова из члана 17. овог Статута.
Члан 19.
Члану Савеза се могу изрећи следеће дисциплинске мере:
-опомена,
-новчана казна,
-искључење из Савеза
Члан 20.
Својство члана Савеза престаје :
1)
на писмени захтев члана
2)
одлуком Управног одбора Савеза у складу са чланом 22. овог Статута
Члан 21.
Управни одбор Савеза доноси одлуку о престанку својства члана Савеза када се утврди да клуб више
не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство, уколико нарушава односе у Савезу,
уколико не извршава Статутом предвиђене обавезе или уколико закасни са плаћањем чланарине
упркос писменој опомени.
На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Савеза, клуб може поднети жалбу Скупштини
Савеза. Одлука Скупштине Савеза по жалби је коначна.
Члан 22.
Чланови чије је чланство у Савезу угашено немају право на повраћај уплаћене чланарине.
Члан 23.
Члан Савеза одговара за своје обавезе према Савезу које су настале пре престанка својства члана.
Престанком својства члана Савеза престаје и мандат члану у органима и радним телима Савеза.
Члан 24.
За обавезе које клубови уговарају Савез није одговоран.
Члан 25.
Клубови уређују поступке у вези са здравственим стањем својих чланова.
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ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА
Члан 26.
Савез обавља задатке који су од значаја за развој шаха и од користи за његове чланове, а нарочито:
1)
обезбеђује услове за организацију такмичења из своје надлежности,
2)
заступа спортске интересе чланова Савеза,
3)
обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада,
4)
организује обуку руководећих и стручних кадрова,
5)
јача спортски морал и спортски дух код својих чланова,
6)
учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су потребни
Савезу,
7)
издаје публикације о спортским и другим активностима Савеза,
8)
обавља друге активности у циљу развоја шаховског спорта,
9)
организује шаховске манифестације, који поред популаризације и развоја шаха, помажу
развој туризма и других привредних грана.
Члан 27.
Савез 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.
ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 28.
Савезом управљају његови чланови преко својих представника у органима Савеза.
Члан 29.
Органи Савеза су: Скупштина, Председник Савеза, Управни одбор и Надзорни одбор.
СКУПШТИНА САВЕЗА
Члан 30.
Скупштина може бити изборна и редовна.
Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину сачињавају представници свих удружених клубова, чланова Савеза на следећи начин:
-по три представника шаховског клуба који се са првом мушком сениорском екипом такмичи у првом
или другом нивоу такмичења, у календарској години у којој се Скупштина одржава и
-по два представника шаховског клуба који се са првом мушком сениорском екипом такмичи у трећем
или четвртом нивоу такмичења, у календарској години у којој се Скупштина одржава и
-по једног представника шаховског клуба који се са првом мушком сениорском екипом такмичи у
петом или нижим нивоима такмичења, у календарској години у којој се Скупштина одржава.
Уколико један клуб има више такмичарских екипа у мушкој сениорској конкуренцији, ти клубови имаће
још по једног представника у Скупштини, уколико су те екипе регистроване код надлежне државне
агенције као огранци матичног клуба.
Да би клуб могао да оствари право на представнике у Скупштини, у складу са ставом 3 овог члана,
мора да је уредно регистрован код ШСЦС и да је уплатио чланарину овом Савезу за претходну или
текућу календарску годину, уколико се Скупштина одржава до 30. јуна, односно за текућу календарску
годину, уколико се Скупштина одржава након 30. јуна.
Члан 31.
Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године и на њој чланови Савеза бирају своје
представнике у органима Савеза.
Редовна Скупштина заказује се најкасније 15 дана а изборна 60 пре истека мандата органима Савеза.
Члан 32.
Скупштина Савеза:
a) доноси и усваја:
1) Статут Савеза;
2) програм рада и развоја Савеза;
3) финансијски план;
4) кодексе и друга правила понашања;
5) годишњи извештај о раду Савеза и његових органа;
6) одлуку о располагању непокретностима Савеза;
7) одлуку о својим представницима у организацијама и савезима чији је Савез члан;
8) одлуку о престанку рада Савеза;
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9) одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа Савеза;
10) одлуку о промени намене спортског објекта којим Савез располаже;
11) друге одлуке које су јој стављење у надлежност овим Статутом
б) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза;
в) бира Председника Савеза, Председника Скупштине, чланове Управног и Надзорног одбора.
Члан 33.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању
комисије утврђује се њен делокруг и састав.
Члан 34.
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. Скупштину сазива
Председник Скупштине, према одлуци Управног одбора.
Члан 35.
Радом Скупштине руководи Председник Скупштине. У случају његове спречености, Скупштином
руководи потпредседник Скупштине.
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, односно
председавајући, записничар и оверавачи записника.
Записник треба да садржи: број присутних чланова од укупног броја чланова Скупштине, резултате
гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. Сваки члан Скупштине има право да на
основу образложеног предлога прегледа записник.
Рад Скупштине Савеза се ближе одређује Пословником о раду.
Члан 36.
Председник Скупштине може сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Савеза захтевају.
Председник Савеза је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине, ако то писмено тражи, уз
навођење сврхе разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор, или најмање две трећине
чланова Савеза.
Скупштина се мора сазвати најкасније у року до 30 дана од дана подношења уредног захтева.
Ако председник Скупштине не сазове ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати онај орган,
односно они чланови који су тражили њено сазивање.
Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима Савеза са
правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање Скупштине.
На дневном реду ванредне Скупштине, могу бити само питања која су наведена у захтеву за
сазивање ванредне Скупштине осим ако Скупштина не одлучи другачије, већином од укупног броја
чланова.
Ванредна Скупштина има овлашћења као и редовна Скупштина.
Члан 37.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.
Скупштина доноси одлуке већином пристуних чланова.
Одлуку о престанку рада Савеза Скупштина доноси двотрећинском већином од укупног броја
чланова.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 38.
Управни одбор је орган управљања Савезом.
Управни одбор броји 7 чланова.
Члан 39.
Управни одбор:
1)
Утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина, предлог
програма рада и предлог финансијског плана.
2)
Oдлучује о оснивању разних облика организовања од значаја за Савез, односно о
њиховом гашењу.
3)
Утврђује програм спортске сарадње.
4)
Утврђује унутрашњу организацију Савеза.
5)
Бира чланове комисија.
6)
Одлучује о ангажовању спортских стручњака у спорту у Савезу.
7)
Додељује награде и признања Савеза.
8)
Утврђује висину чланарине.
9)
Утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Савезу.
10)
Утврђује зараде запослених у Савезу.
11)
Доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине.
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12)
Одлучује о стицању и престанку својства члана у Савезу.
13)
Одобрава правне послове у случају сукоба интереса.
14)
Одлучује о покретању спора или одустајању од истог.
Мандат чланова Управног одбора је 4 (четири) године и могу бити поново бирани на ту функцију.
Члан 40.
Чланове Управног одбора Скупштина бира из редова свог чланства, на предлог Председника Савеза.
Председник Савеза је председник Управног одбора.
Члан 41.
Мандат члана Управног одбора престаје пре истека времена на које је изабран, ако:
- поднесе оставку,
- ако га опозове Скупштина због непоштовања Статута и других општих аката Савеза,
- због неуредног присуствовања седницама Управног одбора,
- ако је спречен да уредно обавља функцију.
У набројаним случајевима Управни одбор, на предлог Председника Савеза, може кооптирати највише
два члана Управног одбора.
ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА
Члан 42.
Председник Савеза је орган руковођења Савезом.
Председник Савеза бира се на време од четири године и може бити поново биран на исту функцију.
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.
Члан 43.
Председник Савеза:
1)
представља и заступа Савез,
2)
сазива седнице и руководи радом Управног одбора,
3)
брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине,
4)
потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина,
5)
припрема седнице Скупштине и Управног одбора,
6)
утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор,
7)
предлаже општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
8)
врши друге послове из делокруга рада Савеза који су му Статутом стављени у
надлежност или који нису у делокругу Скупштине или Управног одбора.
За вршење одређених послова из своје надлежности Председник Савеза може овластити друго лице
из Савеза.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 44.
Надзорни одбор Савеза врши контролу спровођења Статута и других општих аката Савеза, контролу
материјално-финасијског пословања Савеза, његове стручне службе и надзор над законитошћу рада
органа управљања Савеза.
Члан 45.
Надзорни одбор Савеза броји три члана које бира Скупштина Савеза из реда својих чланова и из
реда експерата за поједине области, на предлог Председника Савеза.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Члан 46.
Надзорни одбор подноси Скупштини Савеза извештај о питањима из свог делокруга најмање једанпут
годишње приликом усвајања извештаја о раду Савеза. Надзорни одбор доноси одлуке већином
гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о
раду.
СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 47.
Чланови органа Савеза дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно у складу са Законом и
општим актима Савеза.
Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес на смеју користити Савез за лично богаћење,
односно личне потребе.
Запослени и чланови органа Савеза не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентној
организацији у области спорта.
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Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Савеза, или члан његове
породице (супружник, крвни сродник, у првој линији у побочној линији до другог степена сродства,
усвојени и усвојитељ, сродник по тазбини до првог степена сродства):
1)
Уговорна страна у правном послу са Савезом.
2)
Власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње
која закључује уговор са Савезом или које има финансијске интересе у том послу или
радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана
органа Савеза супротно интересу Савеза.
3)
Под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати
да то утиче на поступање члана органа Савеза, супротно интересу Савеза
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2 и 3 овог члана даје Савезу право на накнаду
штете.
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ
Члан 48.
Чланови органа Савеза солидарно одговарају за штету коју су гласањем за одређену одлуку
проузроковали, ако је та одлука донесена грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине, или Управног одбора Савеза.
СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА
Члан 49.
За обављање стручних, административних и помоћних послова, Савез може имати стручну службу.
Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Савеза може поверити и
одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима.
Стручна служба Савеза обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других аката органа
Савеза и облика организовања рада у Савезу, припрема анализе, извештаје и информације, нацрте
општих и других аката Савеза, организује активности и извршава послове из делатности Савеза и
обавља друге послове које јој наложи Скупштина, Управни одбор или Преседник Савеза.
Пословима Стручне службе руководи Председник Савеза.
Лица ангажована у стручној служби, у складу са пословима које обављају, имају право на
одговарајућу надокнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу.
ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У САВЕЗУ
КОМИСИЈЕ
Члан 50.
У Савезу се, ради обављања одређених послова, могу формирати комисије, и то:
- такмичарска
- дисциплинска
- тренерска
Састав, број чланова, начин избора и надлежности комисија одеђује Управни одбор.
КЛУБ ПРИЈАТЕЉА
Члан 51.
У Савезу се, ради сарадње са спонзорима, донаторима и другим пријатељима и љубитељима
шаховског спорта може формирати Клуб пријатеља.
Начин рада Клуба пријатеља уређује се одлукама Управног одбора.
СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА САВЕЗА
Члан 52.
Средства за рад Савеза образују се од:
- уписнине,
- чланарине,
- прихода од сопствених активности,
- прилога донатора и спонзора,
- непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са Законом,
- прихода предузећа, установа и агенција и других организација,
- јавних прихода,
- других извора у складу са законом.
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Објекти и и средства којима располаже и које стекне Савез представљају његову имовину.
Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Председник Савеза је финансијски налогодавац за располагање средствима Савеза.
Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор Савеза.
Савез има динарски, а може имати и девизни рачун и преко свог рачуна послује самостално.
Добит коју Савез оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних
циљева Савеза.
Члан 53.
Савез може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом.
Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или који су му дати на коришћење.
Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима
утврђеним Законом о спорту.
Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима
Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Савеза.
ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА
Члан 54.
Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Савезу, издавањем
информација о њиховом раду и сарадњом са средствима обавештавања.
Савез може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор Савеза.
Члан 55.
Органи и тела Савеза могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају
документа или подаци поверљиве природе.
Члан 56.
Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на
седницама органа и тела и других скупова и актуелним дешавањима, путем средстава јавног
информисања или издавањем посебних информација и билтена.
Члан 57.
Представник који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је за њихову
тачност.
ОПШТИ АКТИ САВЕЗА
Члан 58.
Општи акти Савеза су Статут Савеза, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин
одређују одређена питања.
Члан 59.
Иницијативу за доношење општег акта Савеза или измену Статута, може покренути било који члан
Савеза.
Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену Статута и доставља га
Скупштини на усвајање.
Члан 60.
Општи акти Савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
Члан 61.
У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе Статута.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 62.
Скупштина одлучује о доношењу статута, односно о његовим изменама и допунама, већином од
укупног броја чланова Скупштине.
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 63.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Савеза, на предлог
Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.
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АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА
Члан 64.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту
Републике Србије.
Сви чланови Савеза су дужни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту.
За кршење анти-допинг правила, одговоном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом.
БАЗИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 65.
Савез води базичне евиденције клубова, спортских објеката, врхунских спортиста стручњака и
спортских резултата, у складу са Законом о спорту.
Савез се уписује у матичне евиденције које води надлежни државни орган за послове спорта.
Члан 66.
Спортски стручњаци у Савезу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на начин
одређен одлуком надлежног органа Савеза.
Члан 67.
У Савезу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде планова
одређује Председник Савеза.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 68.
Спорове између Савеза и чланова Савеза решавају органи Савеза и надлежни органи савеза чији је
Савез члан. Органи Савеза и чланови Савеза су дужни да изврше одлуку надлежног органа савеза.
ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 69.
Савез престаје са радом у складу са Законом и када се чланови Скупштине двотрећинском већином
писменим путем изјасне за то.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из
регистра.
У случају престанка рада, имовина Савеза прелази на недобитну организацију из области спорта са
територије града Јагодина.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 70.
Општи акти и рад Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од три месеца од дана
ступања на сангу овог Статута.
До доношења аката на основу овог Статута примењиваће се акти донети на основу претходног
Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.
Члан 71.
Постојећи органи Савеза настављају са радом до истека мандата на који су бирани.
Члан 72.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза који је усвојила Скупштина Савеза
на седници одржаној 31.03.2012. године.
Члан 73.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.

Председник Савеза
_______________________
мр Саша Јевтић
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