У складу са одредбама Закона о спорту (``Службени гласник
РС``) бр.10/2016 и закона о туризму ``Сл. Гласник`` 30/2010,
18/16 на Скупштини Спортско-рекреативног клуба ``4. Јули``
одржаној 01.7.2018 године у Земуну, усвојен је нови пречишћени
текст:
СТАТУТА
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КЛУБА ``4.ЈУЛИ``
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Спортско-рекреативни клуб ``4. Јули``(у даљем тексту:Клуб) је
добровољно невладино , неполитичко и непрофитабилно
удружење наутичара-индивидуалних власника чамаца-пловних
објеката, љубитеља природе и спортског риболова, основана на
неодређено време ради развијања љубави према природи а
посебно према Дунаву и Сави
1.НАЗИВ И СЕДИШТЕ КЛУБА
Члан 2.
Назив клуба је: СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ КЛУБ
``4. ЈУЛИ``.
Скраћени Назив jе: СРК“4.Јули“
Седиште клуба је у :Земуну, улица: Кеј ослобођења бб
Клуб своју делатност остварује на територији Републике Србије.
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2.ПРАВНИ СТАТУС
Члан 3.
Клуб је спортско-рекреативно удружење, односно правно лице са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим
Статутом и регистрован је у надлежној државној организацији по
Закону о спорту и туризму Републике Србије (АПР).
3.Печат, амблем, застава и дан Клуба
Члан 4.
Јавне ознаке клуба су печат, штамбиљ, амблем и застава
Клуб има печат округлог облика у којем је у горњој половини
исписано Спортско-Рекреативни клуб а у доњој половини
``4. Јули`` Земун, а у средини печата је амблем Клуба који
представља симболизовану једрилицу, која се може читати као
``4 Ј``.Клуб има свој штамбиљ правоугаоног облика на коме је
исписано назив и седиште, остављен простор за број и датум.
Клуб може имати и свој други амблем (заштитни знак) о чему
одлуку доноси Управни одбор. Застава Клуба је плаве боје,
димензија 2:1 (дужина : ширина) са амблемом клуба у средини и
Годином оснивања (1973).Дан клуба је 4.Јули, када је у Земуну
1973 године формиран Клуб.
4. Чланство у другим удружењима
Члан 5.
У свом раду, деловању и остваривању својих циљева, Клуб
прихвата и поштује циљеве, принципе и правила националних
спортских и наутичких асоцијација,Клуб је члан групације за
наутичку привреду и туризам (НАТУС) при привредној комори
Републике Србује.
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Клуб се може учланити и у друге организације и њихове савезе,о
чему одлуку доноси Скупштина Клуба.
5.Заступање и представљање
Члан 6.
Клуб у правном промету заступа Прeдседник Клуба тј.
Председник Управног одбора који у име и за рачун Клуба врши
дужности финансијског налогодавца. Одлуком Управног одбора
или Председника могу се одредити и друга лица с правима и
обавезама у заступању Клуба, у границама датих овлашћења.
Делегирана, изборна и запослена лица у Клубу, за свој рад и
деловање одговорна су органу који их је делегирао, изабрао, или
радно ангажовао. У складу са овим Статутом, другим актима
Клуба, повереним мандатом и овлашћењима. Чланови Клуба,
чланови органа Клуба, запослена и ангажована лица
дисциплински одговарају пред дисциплинским органима и у
поступку утврђеном прописима Клуба.
6.Забрана дискриминације
Члан 7.
Забрањена је у складу са Законом, свака непосредна и посредна
дискриминација укључујући и говор мржње, по било ком основу,
свих чланова и других лица у надлежности Клуба, на отворен и
прикривен начин, а који се заснивају на неком стварном или
претпостављеном личном својству. Одредбе општих и
појединачних аката Клуба које представљају дискриминацију у
складу са ставом 1.овог члана, не примењује се. У Клубу и код
чланова клуба није допуштено кршење слобода и права човека и
грађанина.Сва лица у надлежности Клуба и чланова Клуба
обавезна су да се супроставе свакој врсти злоупотреба,
злостављања, дискриминације и насиљу према деци.
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II ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА
1.Циљеви
Члан 8.
Основни циљеви Клуба су:развијање љубави према наутичком
спорту и природи а посебно према индивидуалној и регатној
пловодби Дунавом и Савом, унапређење заштите природе,
обезбеђење услова за развој аматерског риболовног спорта,
едукација грађана, а превасходно деце и младих о значају
очувања природе, организовање активности на рехабилитацији
угрожених подручја и очување биљног и животињског света у
Дунаву и Сави. Своје циљеве у обављању спортско-рекреативнух
активности и делатности Клуб остварује поштујући и
подржавајући принципе: афирмације и постицања духа фер плеја,
сузбијање неспортског понашања, насиља и јавности у раду.
2.Садржај активности
Члан 9.
Ради остваривања својих циљева клуб нарочито:
1) Остварује неопходне услове индивидуалним
власницима чамаца за уживање у лепотама
природе на рекама.
2) Организује, самостално или у заједници са
другим организацијама, сличне структуре,
саветовања, семинаре и друге облике едукације
у области заштите природе, посебно Саве и Дунава,
те прикупља и обрађује научну и стручну литературу
у области заштите природе.
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3) Објављује књиге и друге публикације о питањима
која се односе на заштиту животне средине, у
складу са законом.
4) Организује стручњаке за рад на едукацији деце и
омладине у области заштите природе и за
спровођење активности на заштити и уређењу
природе.
5)Организује волонтерске акције за чишћење и
заштиту природе .
5) Сарађује са стручним удружењима , школама и
другим организацијама у земљи и иностранству,
које се баве заштитом животне средине.
6) Обезбеђује услове за развој аматерског, наутичког и
риболовног спорта.
7) Чување технички исправних чамаца чланова, према
правилнику о сидрењу.
8) обављање других спортско-рекреативних или
ековолонтерских активности.
III ЧЛАНСТВО У КЛУБУ
Члан 10.
Чланови Клуба су јеснаки у правима, обавезама и
одговорностима у Клубу, у складу са овим Статутом.
Члан 11.
Клуб има следеће врсте (категотије) чланова:
1)редовне чланове
2)старе чланове без објекта
3)придружене чланове-пријатеље Клуба
4)привремене чланове
5)почасне чланове.
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1.Услови за учлањење
Члан 12.
Редовни чланови клуба могу постати:свако лице које прихвата
циљеве Клуба и Статут, те потпише приступницу и уплати
прописани износ годишње чланарине и услуга, за пловни објекат.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се
учланити у клуб уз прилагање оверене изјаве његовог законског
заступника за давање сагласности.
За лица млађа од 14 година из става 1 овог члана, пријаву
подноси његов законски заступник.
Стари чланови без објекта су лица која су раније била чланови
Клуба са објектима-чамцима , те из неких разлога остала без
објекта, а и даље активно и континуирано дају допринос
остваривању циљева Клуба те су вољни да плаћају 50%
прописане чланарине.
Придружени чланови-пријатељи Клуба могу постати сви грађани
свих узраста који су вољни да учествују у остваривању циљева
Клуба и изразе вољу да плаћају 50% прописане чланарине.
Привремени члан Клуба може постати лице које изрази жељу да
за неки краћи период одложи пловило на сидришту Клуба и за то
плати посебно одређену чланарину и услуге.
За почасног члана може бити одлуком Управног одбора Клуба
(скупштине или председника) именовано свако лице које има
посебне заслуге за рад Клуба или чије чланство у Клубу је од
посебног интереса за остваривање циљева Клуба.
2.Начин Учлањења
Члан 13.
Приступница за чланство у Клубу подноси се у писаној форми
Управном одбору Клуба.
6

О пријему у чланство Клуба , Управни одбор Клуба одлучује у
року од 10 дана од дана подношења уредне приступнице.Управни
одбор консултује сидраша и домара дали подносилац
приступнице са објектом испуњава техничке могућности
сидришта или привезишта Клуба.
У случају одбијања молбе-приступнице за чланство, подносилац
може поднети жалбу у року од 15 дана од дана уручења одлуке,
Скупштини Клуба, која доноси коначну одлуку.
У случају да је прихваћена приступница, подносилац је дужан да
уплати Клубу приступну и годишњу чланарину и 60% услуга
Клуба у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у
чланство, а у супротном се сматрада је одустао од чланства у
Клубу, осим у колико одлуком о пријему није другачије
одређено. Права члана Клуба се почињу остваривати од дана
уплате чланарине.
3.Права и обавезе чланова
Члан14.
Члан има право да:
1.покреће и разматра сва питања везана за остваривање
циљева Клуба;
2.користи помоћ, подршку и услуге Клуба, у мери која не
штети интересима других чланова клуба;
3.остварује увид у рад Клуба;
4.учествује у активностима Клуба;
5.добија информације потребне за остваривање чланских
права;
6.управља пословима Клуба(право гласа) у складу са овим
Статутом, а преко својих представника у органима Клуба дају
своје предлоге, сугестије и мишљења ради доношења
одговарајућих одлука, закључака и др.
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Члан је дужан да:
1.сарађује са другим члановима Клуба и у односима са њима
поштује етичке принципе;
2.учествује у активностима и остваривању циљева Клуба и
рада органа Клуба;
3.редовно измирује своје финансијске обавезе према Клубу;
4.дају Клубу податке и информације које клуб од њих тражи
ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и
задатака;
5.испуњава све обавезе утврђене Законом, Статутом Клуба
Правилником и другим општим актима Клуба;
6.у потпуности поштује сва општа акта Клуба.
7.извршава правоснажне одлуке органа Клуба и надлежних
арбитража;
8.Чува спортски дух и углед Клуба ;
9.опрему и средства Клуба користи у складу са њиховом
наменом утврђеном Статутом , Правилником и другим општим
актима Клуба.
Клуб обезбеђује члановима, у складу са овим Статутом и општим
актима Клуба, право на жалбу и рекламацију на одлуке органа
Клуба и другим примедбама а на штету која се чини члановима
Клуба.
Права и обавезе чланова Клуба ближе су утврђена Правилником
о унутрашњој организацији и раду чланова Клуба.
Члан 15.
Члану Клуба издаје се чланска карта,у коју се уписују подаци:име
и презиме, евиденциони број из књиге чланова.Управни одбор
клуба ближе уређује садржај и изглед чланске карте Клуба.
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4.Начин учествовања у раду и одлучивању
Члан 16.
Члан учествује у раду Клуба директно или преко својих
представника у органима Клуба као и другим спортским и
наутичким асоцијацијама и организацијама чији је Клуб члан.
5.Књига чланова и друге евиденције
Члан 17.
Клуб води евиденцију својих чланова (књига чланства), и друге
базичне евиденције, у складу са Законом.
Управни одбор (председник) ближе уређује садржај и начин
вођења Књиге чланова и базичних евиденција Клуба.
Органи Клуба су дужни да у складу са Законом упишу Клуб у
матичну евиденцију у (АПР), Одлуке органа Клуба воде се у
књигу записника, и обавезно се уписују.
6.Престанак чланства
Члан18.
Чланство у Клубу гаси се;1)престанком рада Клуба,
2)иступањем члана
3)искључењем члана
1)Престанак рада Клуба утврђује се на основу одлуке надлежног
државног органа којом је Клуб брисан из одговарајућег регистра.
Од покретања поступка ликвидације или стечаја па до престанка
рада, члану Клуба су суспендована права и обавезе у Клубу.
2)Иступање из Клуба могуће је само на основу писмене изјаве
члана Клуба, уз отказни рок од 30 дана.
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3)Искључењем на основу одлуке надлежног органа Клуба.
Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа,
осим захтева Клуба на измирење заосталих финансијских
обавеза.
Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члана у
органима и радним телима Клуба као и право учешћа у
активностима у организацији Клуба.
Члан 19.
Искључење члана Клуба могуће је ако;
1)својим активностима теже штети угледу Клуба;
2)грубо поступа супротно интересима Клуба или одлукама
органа Клуба;
3)својим поступцима и актима грубо или поновљено крши
Статут и друге опште акте Клуба,
4)престане да испуњава услове за пријем у чланство
(посебно ако редовно не измирује финансијске обавезе)
искључење члана Клуба могуће је и као резултат дисциплинске
мере у случајевима утврђеним Правилником, за најтеже
дисциплинске прекршаје.У случајевима из става 1.тачка 1-4 овог
члана, Управни одбор је дужан да члана Клуба упозори на
постојање околности због којих може бити искључен из чланства
и да му остави рок од најдуже 30 дана за отклањање пропуста
односно грешака.Пре доношења одлуке о искључењу,Управни
одбор (председник) је обавезан да остави члану Клуба рок од 15
дана да се изјасни о приговорима на његов рад.Одлуку о
искључењу доноси Управни одбор Клуба већином од укупног
броја чланова и писмено је саопштава члану Клуба.Одлука о
искључењу мора бити образложена.Против одлуке о искључењу,
члан Клуба може поднети жалбу Скупштини Клуба, чија одлука
је коначна. До доношења коначне одлуке Скупштине Клуба о
искључењу, права члана Клуба су суспендована.
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Уколико члан клуба упркос двострукој опомени закасни са
уплатом обавеза и не измири обавезе до краја календарске године
аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења
одлуке о искључењу.
7. Дисциплинска одговорност
Члан 20.
Лица у надлежности Клуба која поступају супротно Статуту
и другим општим актима Клуба, који повреде углед Клуба,
одлукама органа или овлашћених лица Клуба могу дисциплински
одговарати и бити кажњена:1)опоменом
2)јавном опоменом
3)суспензијом
4)забраном обављања дужности
5)новчаном казном
6)искључењем из Клуба
Управни одбор Клуба ближе уређује дисциплинске мере,
дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са
овим Статутом.
Члан 21.
Ниједан члан Клуба неможе бити дисциплински кажњен или
сносити друге негативне последице због коришћења својих права
утврђених законом и општим актима Клуба.
IV УПРАВЉАЊЕ КЛУБОМ И ОРГАНИ КЛУБА
Члан 22.
Клубом управљају редовни чланови Клуба, непосредно или преко
својих изабраних представника у органима клуба, на начин
одређен Статутом.
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Члан 23.
Органи Клуба су:
1)Скупштина;
2)Управни одбор
3)Надзорни одбор;
4)Председник Клуба-Председник Управног одбора врши
функцију заступника, а у његовом одсуству заменик Председника
Управног одбора.
Члан 24.
Мандат чланова органа Клуба траје четири године, ако овим
Статутом није другачије одређено. У случају када је истекао
мандат органа Клуба , а нису изабрани нови органи , раније
изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од
стране новоизабраних органа.
Члану управног и Надзорног одбора и члану њиховог радног тела
мандат може престати и пре истека рока на који је биран,односно
именован, а мандат накнадно бираног члана траје до истека рока
мандата органа или тела у који је биран. Престанак мандата
утврђује се одлуком о разрешењу, коју доноси орган који је
изабрао или именовао лице којем престаје мандат, и то на
основу:констатације спречености за рад, констатације неопозиве
писмене оставке, разматрање понуђене писмене оставке или
разматрања предлога органа, радног тела.
Орган који је донео одлуку о разрешењу, на основу претходног
става овог члана, може на предлог свог члана, другог органа
његовог радног тела, уместо разрешеног лица изабрати или
именовати друго лице. Управни, односноНадзорни одбор Клуба,
може до прве наредне седнице Скупштине, донети одлуку о
кооптирању у свој састав највише 1/3 чланова, који нису
изабрани на седници Скупштине, уместо чланова који су
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спречени за рад, који су поднели неопозиву оставку, или из
других разлога не учествују у раду органа Клуба.Начин
предлагања, именовања одређивања, избора, престанка мандата,
разрешења и кооптирања чланова органа Клуба и преставника
Клуба у асоцијацијама у којима је клуб члан, утврђује се
Пословником о раду Скупштине Клуба, у складу са овим
Статутом.
Члан 25.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом
одлуком проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно
или крајном непажњом.За штету не одговарају чланови који су
били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од
гласања. Тужба за накнаду штете из става 1. овог члана не може
се поднети по истеку рока од три године, од дана доношења
штетне одлуке.
Члан органа Клуба нема право гласања на седници органа Клуба
када се одлучује о:
1)покретања спора или одустајању од спора против њега;
2)одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба
интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању
његовој одговорностии или разрешењу.
члан Клуба нема право гласа ако се одлука односи на закључење
правног посла са њим или на то да се спор између њега и Клуба
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 26.
Чланови Управног одбора Клуба, укључујући и заступника и
ликвидационог управника не могу, сагласно члану 33.и 99.Закона
о спорту,бити следећа лица:
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1)лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију
у органу политичке странке;
2)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, зеленаштва и др.
1.Скупштина
Члан 27
Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштину Клуба чине сви пунолетни чланови Клуба.
Десет чланова Клуба представља један Представник у
скупштини. Представници се бирају на изборној Скупштини, која
се одржава сваке четврте године. Рад изборне Скупштине ће се
ближе одредити Пословником. Одлуке изборне скупштине су
валидне ако за њих гласа најмање 2/3 присутних чланова. На
изборној Скупштини мора присуствовати најмање једна половина
чланова Клуба.Скупштина се састаје најмање једном годишње.
Седницу Скупштине сазива Председник, а изузетно Управни
одбор Клуба. Уколико орган из претходног става не сазове
седницу Скупштине, у предвиђеним роковима, седницу могу
сазвати Надзорни одбор или најмање 21 пунолетни члан.
Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби.Може
се закатзати на образложени предлог Управног одбора, као и на
иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине.
Иницијатива се подноси Управном одбору у писаној форми и у
којој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
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Члан 28.
Седници Скупштине председава радно председништво, које чине
Председник Клуба-председавајући и два члана које бира
Скупштина.
Члан 29.
Скупштина:
1)доноси Статут и статутарне одлуке о изменама и допунама
Статута;
2)доноси програм рада и финансијски план клуба;
3)утврђује основе организације, стратегију и политику развоја,
рада и деловања Клуба и даје смернице за рад Клуба;
4)разматра и усваја годишње извештаје о раду Клуба и годишње
финансијске извештаје и верификује биланс стања биланс успеха
односно завршни рачун Клуба;
5)бира и разрешава председника, чланове Управног и Надзорног
одбора Клуба, у складу са овим Статутом и пословником о раду
Скупштине Клуба;
6)одлучује о учлањењу и престанку чланства Клуба у другим
организацијама-асоцијацијама, на предлог Управног одбора;
7)одлучује о промени статуса и престанку рада Клуба;
8)одлучује о стицању и отуђењу непокретности у власништву
Клуба;
9)разматра предлоге и иницијативе упућене Скупштини и
одлучује о њима, по прибављеном мишљењу Управног одбора;
10)доноси Пословник о свом раду;
Део послова и овлашћења из своје надлежности, Скупштина
може посебном одлуком пренети на Управни одбор Клуба.
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2. Управни одбор
Члан 30.
Управни одбор броји 5 чланова. Чине га Председник Клуба и 4
члана, које бира Скупштина Клуба. Кандидате за Председника,
чланове Управног и Надзорног одбора предлаже најмање 5
чланова Скупштине.Поступак избора се дефинише Пословником
о раду Скупштине Клуба.
Управни одбор одржава седнице по потреби, а најмање 4 пута
годишње. Одлуке Управног одбора су пуноважне ако се за њих
изјасни најмање 3 члана Управног одбора.Управни одбор за своја
радна тела може да именује разна стална или привремена тела.
Члан 31.
Управни одбор;
1)доноси оперативне планове и извршава одлуке и закључке
Скупштине;
2)подноси Скупштини извештаје о раду Клуба, а и о свом раду и
о раду својих радних тела;
3)Припрема и утврђује предлоге аката, програмских, развојних,
извештајних и других докумената и материјала за седницу
Скупштине;
4)доноси опште правне акте у складу са Законом и Статутом
Клуба;
5)усваја годишњи план рада и план прихода и расхода износа
чланарине и услуга Клуба а и предузима мере за њихово
извршење;
6)именује на предлог Председника Клуба потпредседника из
састава Управног одбора;
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7)одлучује о стицању и отуђењу покретне имовине, и коришћењу
заштити и безбедности покретне и непокретне имовине Клуба;
8)одлучује о оснивању привредног друштва и огранака, о преносу
оснивачких права, разматра извештаје о њиховом раду и
финансијском пословању одлучује о покретању поступка за
престанак њиховог рада;
9)образује комисије и друга радна тела управног одбора, именује
и разрешава њихове чланове, утврђује им делокруг рада, рокове
извршења задатака и разматра њихове предлоге, мишљења и
извештаје о раду;
10)прописује начин употребе и коришћења печата, штамбиља,
амблема и заставе и утврђује начин и програм обележавања Дана
Клуба;
11)доноси акт о систематизацији радних места и одлучује о
пријему радника у радни однос у Клубу;
12)доноси акт и одлучује о зарадама запослених, о накнадама за
рад у Клубу;
13)прати и оцењује рад запослених у Клубу;
14)доноси пословник о свом раду;
15)утврђује изглед приступнице за учлањење, утврђује износ
чланске приступнице;
16)врши и друге послове, у складу са овим Статутом и по
овлашћењу Скупштине Клуба.
3.Надзорни одбор
Члан 32.
Надзорни одбор има 3 члана, које Скупштина Клуба бира у
складу са Пословником о раду Скупштине Клуба.
Председника Надзорног одбора бирају изабрани чланови из свог
састава.
Члан Надзорног одбора не може бити члан другог органа или
радног тела Клуба.
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Члан 33.
Надзорни одбор врши надзор и контролу законитости рада органа
Клуба, њихових радних тела и запослених лица у Клубу, са
тежиштем на контроли располагања материјалним и
финансијском средствима Клуба.Надзорни одбор ради у складу
са Пословником о Раду Надзорног одбора. О извршеном Надзору
и контроли, Надзорни одбор извештава Скупштину најмање
једном годишње.
4.Председник и потпредседник
Члан 34.
Председника Клуба бира Скупштина, са јединствене листе
кандидата, које предложе чланови Клуба.
Председник Клуба је истовремено и председник Управног одбора
и председавајући Скупштине Клуба.
За свој рад Председник је одговоран Скупштини и Управном
одбору Клуба.
Члан 35.
Председник Клуба;
1)представља и заступа Клуб;
2)предлаже именовање потпредседника Управног одбора;
3)сазива седнице Скупштине и Управног одбора, прелаже њихов
дневни ред и њима председава;
4)потписује акта које доносе Скупштина и Управни одбор Клуба;
5)координира рад органа и њихових радних тела у извршењу
6)именује комисије и помоћна радна тела и стара се о извршењу
датих рокова.
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Члан 36.
Потпредседника Клуба именује Управни одбор на предлог
Председника, из реда изабраних чланова Управног одбора.
Потпредседник Клуба је истовремено и Потпредседник Управног
одбора Клуба.
Потпредседник Клуба:
1)замењујњ Председника Клуба у обављању послова из
претходног члана у случајевима његове одсутности или
спречености;
2)координира рад комисија и других радних тела по одлуци
Управног одбора.
5.Професионална лица
Члан 37.
Професионално ангажована лица у Клубу су:
-Дежурни морнари на пловећем постројењу
-Благајник-Административни радник
-Домар
-Сидраш до 1/3 радног времена
Професионална лица ангажована за рад Клуба и њихови задаци
ближе су описани у систематизацији радних места и
Правилником о раду.
V ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 38.
Рад Клуба је јаван, у складу са законом и овим Статутом.
Рад на седницама органа и радних тела Клуба је јаван.
Изузетно, седница органа и радних тела Клуба могу бити
затворене за јавност, у складу са пословником о њиховом раду.
Клуб информише јавност о свом раду и резултатима рада преко
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средстава јавног информисања, поштујући прописе о
доступности информација од јавног значаја и заштиту личних
података.
Клуб има своју интернет презентацију на којој објављује
информације о Клубу, његовом раду, члановима клуба и
одлукама и општим актима Клуба. Интернет презентација
представља службено гласило Клуба. Информације за јавност о
раду Клуба и њихових органа и радних тела, у оквиру својих
надлежности утвтђених овим Статутом, могу давати Председник,
Потпредседник и одговарајуће радно тело Клуба.
Управни одбор утврђује шта се сматра пословном тајном, у
складу са Законом.
Ради остваривања својих циљева Клуб успоставља контакте и
сарадњу са другим клубовима, удружењима и организацијама.
Клуб може приступити међународним наутичким клубовима,
удружењима и удружењима за заштиту животне средине, о чему
одлуку доноси Скупштина.
VI ПОСЛОВАЊЕ И СРЕДСТВА КЛУБА
6.Начин стицања средстава за остваривање циљева и
располагања
Члан 39.
Имовину Клуба чине непокретна и покретна средства и инвентар
Клуба, на којима је Клуб стекао право својине у складу са
Статутом, почев од дана његове регистрације .Имовина Клуба
може да се користи само за остваривање његових статутарних
циљева. Имовина Клуба не може се делити између његових
чланова, чланова органа клуба, запосленима и другим повезаним
лицима.
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Клуб стиче средства и остварује приходе од: чланарине, услуга,
прилога, донација, поклона, субвенција, наслеђивања, закупнине,
и других комерцијалних послова, делатности и активности у
складу са Законом.Имовина Клуба је стечена личним средствима
и радом свих њених чланова до дана пререгистрације 01.7.2018.
Клуб може да оснива привредна друштва и огранке.Средства
стечена на неки од описаних начина својина су Клуба.
Клуб је уписао огранак са шифром делатности:9329,
``Наутика``, делатност пружања услуга у прихватним и пловним
објектима, као и пружања других услуга за потребе наутике,
наутичког туризма у складу са Законом и прописима донетим на
основу овог закона.
Члан 40.
Клуб има свој текући рачун,води пословне књиге, пописује
имовину и подлеже ревизији финансијских извештаја и
пословања, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Материјално-финансијске послове клуба обавља, овлашћена
агенција за рачуноводствене услуге којој Управни одбор поверава
наведене послове, у складу са Законом и актима Клуба.
VII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 41.
Сви спорови између Клуба других клубова, чланова Клуба,
стручних лица, чланова органа и радних тела Клуба решавају се
МИРНИМ ПУТЕМ , у складу са Законом о Спорту и овим
Статутом.
Решавање спорова, из претходног става, може бити поверено
Арбитражи или комисији коју формира управни одбор као своје
радно тело,
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њихова је обавеза да се уздрже од покретања и вођења судских
спорова.
Не извршавање одлука арбитраже и комисије из става 2 овог
члана, представња тежи дисциплински прекршај.
VIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 42.
Одлуку о статусним променама доноси у складу са Законом о
спорту Скупштина клуба, на предлог Управног одбора, већином
од присутног броја чланова Скупштине Клуба.
Клуб престаје са радом:
1)иступањем из Клуба свих удружених чланова;
2)одлуком Скупштине Клуба у складу са Законом;
3)осталим случајевима предвиђеним Законом.
Члан 43.
У случају престанка рада Клуба, надлежни органи Клуба
спроводе Законом утврђени поступак, по доношењу одлуке о
престанку рада, обавештава се надлежни регистрациони орган,
ради брисања из регистра.
Имовина Клуба преноси се по окончању поступка, на домаће
недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих
или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о
престанку рада одредити коме се имовина преноси у складу са
Законом.
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IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
О питањима која нису утврђена овим Статутом, непосредно се
примењују одредбе Закона.
Општа акта и рад Клуба, усагласиће се са одредбама овог Статута
најкасније до 11.7.2018 године.
До доношења аката на основу овог статута, примењиваће се
општа акта усвојена на основу предходног Статута, осим ако су у
супротности са Законом и овим Статутом.
Тумачење овог Статута и других аката даје Скупштина и
Управни одбор.Измене и допуне овог статута врше се
статутарном одлуком Скупштине Клуба, која се доноси на начин
и у поступку за доношење Статута.
По истеку мандата чланова органа Клуба, чланови органа врше
дужност до прузимања дужности од стране новоизабраних
органа. Постојећим члановима органаКлуба који не испуњавају
услове за чланство у органима Клуба, у складу са овим Статутом
престаје мандат.
Члан 45.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут,
Спортско-Рекреативног клуба ``Марина 4. Јули`` од 03.6.2017
године.
Члан 46.
Овај Статут ступа на снагу 8. дана од објављивљања на огласној
табли клуба односно интернет страници Клуба.
У Земуну 01.Јула 2018.

Председник Клуба у функцији
Председавајућег Скупштине
Предраг Мандић
______________________
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