На основу члана 40. ст. 2. и 3, чл. 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту Републике Србије (“Сл.
гласник РС”, бр. 10/2016) и члана 37. Статута Одбојкашког савеза Војводине , Скупштина
ОСВ донела је на седници одржаној 23.11.2016. године

СТАТУТ
ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одбојкашки савез Војводине (у даљем тексту: ОСВ) је спортска организација
основана добровољним удруживањем њених чланова ради остваривања заједничких циљева
и потреба и интереса везаних за одбојкашки спорт односно ради обављања спортских
активности и спортских делатности у одбојкашком спорту у аутономној покрајини
Војводини (у даљем тексту: АПВ).
ОСВ је покрајински територијални грански савез у смислу закона о спорту, и бави се
развојем и промоцијом одбојкашког спорта у свим његовим сегментима и задовољавањем
општих потреба и интереса грађана АПВ у области одбојкашког спорта.
Члан 2.
ОСВ је невладино и нестраначко удружење.
У ОСВ је забрањено политичко деловање и дискриминација, у складу са законом.
Члан 3.
ОСВ је члан националног гранског савеза: Одбојкашког савеза Србије (у даљем тексту
ОСС) и примењује спортска правила и све прописе и акта ОСС у складу са Законом о спорту,
овим Статутом и општим и појединачним актима органа ОСВ.
ОСВ је члан Спортског савеза Војводине.
ОСВ се може учланити и у друге организације ако то доприноси остваривању циљева
ОСВ.
Члан 4.
Одлуку о учлањењу ОСВ у друге организације доноси Председништво ОСВ.
Одлуку о удруживању у савезе доноси Скупштина ОСВ.
Члан 5.
ОСВ има статус правног лица и регистровано је код надлежног органа.
Пуна назив је: Одбојкашки савез Војводине
Скраћени назив је: ОСВ.
Седиште ОСВ је у Новом Саду, Масарикова 25/III.
OСВ послује преко својих рачуна.
ОСВ за своје обавезе одговара својим средствима.
ОСВ делује на територији АПВ и Републике Србије.

Члан 6.
Печат ОСВ је округлог облика, пречника 30 мм са натписом ћириличним и
латиничним писмом: Одбојкашки савез Војводине Нови Сад. У средини печата је знак ОСВ.
Штамбиљ ОСВ је правоугластог облика на коме је исписан назив и седиште ОСВ, и
остављен простор за деловодни број и датум.
Стручна служба ОСВ која обавља такмичарске и регистрационе послове може имати
печат и штамбиљ ради ефикаснијег обављања тих послова, а у складу са актом који реглуше
рад те службе.
Члан 7.
Знак-амблем ОСВ је елипсастог облика, нагнут у десну страну под углом од 60
степени и представља стилизованог играча – смечера на мрежи, са лоптом у средини мреже.
Знак је у црвеној боји, силуета играча – смечера у плавој, а мрежа и лопта су у белој боји.
Члан 8.
ОСВ представља Председништво ОСВ, а заступа га Председник ОСВ. У случају
спречености замењује га потпредседник или лице које овласти председник ОСВ.
Члан 9
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности ОСВ
и чланова ОСВ, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу
са законом.
ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ
Члан 10.
Циљеви и задаци ОСВ су:
 омасовљење и квалитативни напредак одбојкашког спорта;
 организован рад на омасовљењу и квалитативном напретку одбојке на песку (beach
volley) и других игара које су део одбојкашког спорта;
 афирмисање одбојке у школама и на факултетима;
 развијање аматерског и професионалног рада у одбојкашким организацијама;
 побољшање стручног рада у клубовима, тренерској и судијској организацији,
 подршка врхунском спорту и перспективним спортистима у оквиру могућности ОСВ;
 развијање такмичарског и рекреативног одбојкaшког спорта;
 предузимање активности за побољшање друштвеног и материјалног статуса својих
чланова;
 задовољавање потреба и интереса грађана са територије АПВ у области одбојкашког
спорта у складу са законом о спорту у сарадњи са органима АПВ и локалним
самоуправама;
 подстицање стручног и научно-истраживачког рада у области одбојкашког спорта;
 утврђивање система и осталих елемената такмичења у складу са прописима ОСС,
 организовање и спровођење такмичења из своје надлежности;
 у сарадњи са ОСС успостављање и развој спортских односа са одбојкашким
организацијама у иностранству и организовање спортских приредби сходно
правилима ОСС, CEV, FIVB;
 борба против насиља и допинга у спорту,
 издавање разних публикација о одбојкашком спорту
 пропаганда одбојке,
 континуиран рад на васпитању и спортском утицају на омладину;

 организовање и реализовање програма и активности које утврде органи ОСВ.
Члан 11.
ОСВ у остваривању својих циљева и задатака, у складу са прописима ОСС,
самостално уређује унутрашњу организацију и рад, реализује развојне програме, организује
едукације и спроводи друге активности на унапређењу свих сегмената одбојкашког спорта.
ОСВ, у складу са законом, посебну сарадњу остварује са органима и установама АПВ
задуженим за област спорта, другим државним органима и установама, удружењима и
образовним институцијама као и локалним самоуправама ради остваривања својих циљева и
задатака.
Члан 12.
У доношењу аката и одлука ОСВ је независан од других органа, институција,
удружења, политичких партија, и појединачних клубова.
У остваривању својих циљева ОСВ полази од начела и прописа ОСС и интереса
одбојкашког спорта.
Члан 13.
У складу са јединственим системом такмичења, регистрације и лиценцирања играча
који утврђује ОСС, органи ОСВ самостално доносе акте и организују активности из своје
надлежности.
Члан 14.
Ради остваривања својих циљева и задатака ОСВ располаже средствима и обавља
привредне и друге делатности у складу са законом.
Члан 15.
Овлашћења председника ОСВ као заступника у правним пословима са трећима
лицима су неограничена осим у пословима у којима ОСВ обавезује на финансијска давања
трећим лицима у износу који премашују 1/3 средстава добијених од АПВ за програм
редовног финансирања у текућој календарској години. О таквом правном послу одлучује
председништво.
Председник ОСВ може, у оквиру своји овлашћења, дати другом лицу писмено
пуномоћје за закључење одређеног правног посла, заступање пред судом или другим
органима као и за предузимање другим правно-пословних радњи.
Члан 16.
Ради успешнијег обављања својих задатака и циљева ОСВ може основати једно или
више предузећа у складу са законом.
Члан 17
Стручни рад у ОСВ и код чланова ОСВ могу да обављају искључиво спортски
стручњаци, односно лица која имају одговарајуће спортско звање и која поседују
одговарајућу дозволу за рад, у складу са Законом о спорту и прописима ОСС и ОСВ.
Савез има најмање једног запосленог или ангажованог спортског стручњака или
стручњака у спорту са положеним спортским стручним испитом у складу са Законом о
спорту.
Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који
обављају у Савезу.

Извршни одбор ОСВ утврђују план стручног образовања, оспособљавања и
усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Савезу и обезбеђују
услове за остваривање тог плана.
Члан 18
ОСВ и сви чланови ОСВ (непосредни и посредни), у обављању спортских активности
и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању
фер плеја, унапређењу васпитног, образовног и стручног рада у спорту; подстицању и
афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља,
недоличног понашања и допинга у спорту.
ОСВ и чланови ОСВ остварују своје циљеве и обављају спортске активности и
делатности у складу са законом, спортским правилима, општим актима ОСВ и својим
општим актима потврђеним конвенцијама у области спорта.
ОСВ и чланови ОСВ 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
ЧЛАНСТВО У ОСВ
Члан 19.
Чланство у ОСВ се заснива на принципу добровољности.
Чланови ОСВ могу бити одбојкашки клубови, територијални одбојкашки савези и
стручне организације у складу са овим статутом и прописима ОСВ.
Само клубови, територијални савези и стручне организације које испуњавају законске
услове и критеријуме и прописе ОСС и ОСВ могу бити примљени у чланство ОСВ.
У почасно чланство могу бити примљени појединци и привредне и друге организације
због заслуга за развој и помагање одбојкашког спорта.
Почасни чланови немају свог представника-делегата у скупштини ОСВ. Остала права и
обавезе почасних чланова прописује Извршни одбор
ОБЛИЦИ И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 20.
Одбојкашки клубови су спортске организације које се баве спортским активностима и
спортским делатностима из области одбојкашком спорта. Реч клуб могу у свом називу да
имају само спортске организације које континуирано учествују у спортским такмичењима, у
оквиру ОСС, а на основу потврде ОСС.
Клубови из члана 1. су обавезни да буду регистровани у складу са законом и поднесу
пријаву ОСВ ради пријема у чланство у складу са прописима ОСС и ОСВ.
Члан 21.
Територијални одбојкашки савези у смислу овог Статута су удружења које формирају
клубови са одређене територије у оквиру АПВ, у складу са критеријумима ОСВ. Могу да
обухватају територију града, општине, или више општина у складу са критеријумима ОСВ.
У територијалне одбојкашке савезе могу бити удружене и стручне органзације са тих
територија.

Члан 22.
Стручне организације у смислу овог Статута су удружења одбојкашких тренера и
удружење одбојкашких судија, са одређене територије у оквиру АПВ. Оне могу да делују на
нивоу града, општине, више општина или на целој територији АПВ.
Стручне организације које делују на целој територији АПВ носе називе: Удружење
одбојкашких тренера Војводине и Удружење одбојкашких судија Војводине.
Члан 23.
Општа и појединачна акта одбојкашких клубова, територијалних одбојкашких савеза и
стручних организација морају бити у складу са општим и појединачним актима ОСВ.
Акта из става 1. овог члана која нису у сагласности са актима ОСВ су ништави.
Члан 24.
ОСВ може одлучити да, под одређеним условима, спровођење такмичења или дела
такмичења из своје надлежности повери територијалном савезу при чему ОСВ задржава
право надзора над спровођењем такмичења.
Одлука из претходног члана се доноси појединачно за сваку годину.
Сва права и обавезе и статус сваког појединог територијалног савеза регулише
Извршни одбор ОСВ својом одлуком.
Члан 25.
Удружење одбојкашких клубова који се такмиче у трећем и четвртом степену
такмичења на територији АПВ може имати својство правног лица, доноси своја унутрашња
акта којима уређује начин организовања, права и дужности, циљеве и задатке и друга питања
од значаја за рад удружења који не могу бити у супротности са Статутом и другим актима
ОСВ и ОСС.
Удружење одбојкашких клубова функционише под називом: Удружење одбојкашких
клубова Војводине.
Удружење одбојкашких клубова преко својих органа остварује циљеве и задатке у
ОСВ.
СТАТУС, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА
Члан 26.
Чланови ОСВ остварују своја права и обавезе преко својих делегата у Скупштини
ОСВ или непосредно у складу са прописима.
Члан 27.






Клубови могу постати чланови ОСВ, уз испуњење следећих услова:
да су регистровани у складу са законом;
да су писмено затражили учлањење у ОСВ;
да су доставили Статут, решење о регистрацији код надлежног органа, као и остале
податке које стручна служба ОСВ затражи од њих;
да поднесу доказ о уплаћеној чланарини.
испуне остале услове у складу законом и прописима ОСВ.

Члан 28.
Само клубови који су лиценцирани за текућу такмичарску годину у складу са
правилником о такмичењу ОСВ имају право на представника-делегата у Скупштини ОСВ, и
остала права у складу са овим Статутом.
Лиценирање из става 1. овог члана подразумева поступак издавања лиценце – дозволе
за сезону у складу са законом о спорту и спортским правилима.
Лиценцу издаје регистрациони орган ОСВ пошто је утврдио да је клуб испунио све
услове утврђене спортским правилима и прописима ОСС и ОСВ
Клубови који нису лиценцирани у текућој такмичарској години губе поједина права у
складу са спортским правилима и другим прописима ОСС и ОСВ. Њихов статус се ближе
уређује се одговарајућим правилником којег доноси Извршни одбор ОСВ.
Члан 29.
Територијални одбојкашки савези могу постати чланови ОСВ ако испуне критеријуме
који донесе председништво ОСВ. Испуњеност критеријума се проверава за сваку
такмичарску годину.
Члан 30.
Удружење одбојкашких клубова Војводине,Удружење одбојкашких тренера Војводине
и Удружење одбојкашких судија Војводине су чланови ОСВ и дужни су да своје прописе
ускладе са прописима ОСВ.
Члан 31.
Члан ОСВ има право и обавезу да:
- има представника-делегата у Скупштини у складу са овим Статутом
- износи сопствено мишљење и даје предлоге приликом доношења одлука у ОСВ;
- предлаже, бира и буде биран у органе, комисије и друга тела ОСВ;
- иницира, предлаже у одлучује о оснивању одговарајућих облика организовања
рада у ОСВ;
- учествује у утврђивању плана и програма рада ОСВ;
- равноправно са осталим члановима учествује у такмичењима и манифестацијама
које организује или спроводи ОСВ,
- користи стручну и друго помоћ као и услуге које врши ОСВ у оквиру своје
активности и делатности;
- чува спортски и друштвени углед и имовину ОСВ;
- да буде редовно информисан о раду и одлукама органа и тела ОСВ;
- да се стручно усавршава користећи ресурсе ОСВ у складу са одлукама органа
ОСВ;
- извршава пуноважне одлуке ОСВ и ОСС;
- се придржава одредби Статута;
- учествују у процесу измена и допуне Статута,
- се придржава Правилника ОСС и ОСВ;
- савесно ради у оквиру ОСВ;
- учествује у обезбеђивању средстава за рад ОСВ;
- редовно измирује обавезе прописане актима ОСВ;
- активно ради на спречавању допинга и насиља у спорту;
- чува службену и пословну тајну у складу са прописима;
- поштује усвојене кодексе понашања;
- се придржава свих општих и појединачних аката ОСВ и ОСС;
Чланови ОСВ су дисциплински и материјално одговори за свој рад у ОСВ у складу са
општим актом ОСВ који регулише такву одговорност. Уколико не постоји општи акт ОСВ

примењиваће се одговарајући акт ОСС.
Члан32
ОСВ и чланови ОСВ воде евиденције својих чланова (књига чланова) и друге базичне
евиденције, у складу са Законом о спорту.
ОСВ и чланови ОСВ су дужни да се упишу у националне евиденције, у складу са
Законом о спорту.
Одлуке органа ОСВ уносе се у књиге одлука коју води ОСВ, с тим да се одлуке могу
заводити и уписивати и у деловодни протокол.









Члан 33.
Својство члана ОСВ престаје:
на писмени захтев члана по претходно измиреним обавезама према ОСВ;
неплаћањем годишње чланарине, а по одлуци органа ОСВ;
неизвршавањем одлука ОСВ;
нарушавањем угледа одбојкашког спорта и ОСВ;
неизвршавањем преузетих обавеза, такмичарско-организационих и других обавеза
одређених овим статутом и другим актима на основу Статута ОСВ;
одлуком извршног одбора о искључењу члана, а по претходно спроведеном поступку;
престанком рада члана на основу правоснажне, односно коначне одлуке о брисању из
регистра.

Члан 34.
Престанком својства члана у ОСВ одбојкашком клубу односно престанком
испуњавања прописаних критеријума од стране територијалног савеза престаје и мандат
његовим представницима у Скупштини ОСВ и Извршном одбору ОСВ.
Престанком својства члана у ОСВ исти се не ослобађа својих обавеза које су настале у
време док је био члан ОСВ, нити исти полаже право на имовину ОСВ.

ОРГАНИ ОСВ
Члан 35.
Органи ОСВ су: Скупштина, Извршни одбор, Председништво, Председник и
Надзорни одбор.
Мандат органа ОСВ траје пет година.
У случају када је истекао мандат органа ОСВ, а нису изабрани нови органи, раније изабрани
органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа, ако законом
или овим Статутом није другачије утврђено.
Чланови председништва и Извршног одбора не могу бити следећа лица:
1) оснивачи, власници удела или акција, заступници, запослени или чланови спортске
организације која се такмичи у истом рангу такмичења;
2) чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена
лица организације у области спорта која управља спортском лигом;
3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке
странке;
4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској
кладионици;
5) спортски посредници у грани спорта одбојка;
6)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 и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и
стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или
јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;
7) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са
законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности;
У ОСВ не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је
власник или члан органа спортске кладионице.
Сви органи ОСВ могу у хитним случајевима да одржавају телефонске седница.
Ближи прописи о телефонским седницама се утврђују пословником о раду појединог
органа.
Члан 36
Чланови органa у ОСВ имају посебне дужности према ОСВ 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 ОСВ, односно заступника и ОСВ може да се закључи по
одобрењу Председништва ОСВ.
На посебне дужности према ОСВ 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 органа ОСВ нема право гласа на седници органа ОСВ кад се одлучује о:
1)
покретању спора или одустајању од спора против њега;
2)
одобравању послова између њега и ОСВ у случају сукоба интереса, односно
постојања личног интереса при одлучивању;
3)
његовој одговорности или разрешењу.
Члан органа ОСВ нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са
њим или на то да се спор између њега и ОСВ 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.
У раду Скупштине на позив Председника могу учествовати представници придружених и
почасних чланова ( по један представник ), као и представници других организација и
државних органа.

Скупштина ОСВ
Члан 37.
Скупштина је највиши орган ОСВ са правима и дужностима утврђеним овим
Статутом.
Скупштину чине представници чланова ОСВ (у даљем тексту делегати).
Скупштина броји онолико делегата колико има лиценцираних клубова за такмичарску
годину којој се одржава седница са додатком: по једног делегата за сваки градски, општински
или међуопштински савез (удружење), и по једног делегата из Удружења одбојкашких
клубова Војводине, Удружења одбојкашких тренера Војводине и Удружења одбојкашких
судија Војводине.
Ако један клуб има две лиценце (у складу са прописима ОСС) има право на два
делегата, у складу са прописима ОСВ.
Уколико се седница одржава почетком такмичарске године а пре завршетка рока за
лиценцирање клубова, број делегата ће се утврдити на основу претходне такмичарске године.

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна једна половина плус један
чланова-делегата Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова, осим у
случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.
Члан 38.
Седнице Скупштине су јавне и на њима се води записник.
Скупштина може бити редовна, ванредна и изборна.
Редовна скупштина одржава се једном годишње, ванредна по потреби а изборна сваке
5 године.
Члан 39.
Представник ( делегат ) члана ОСВ у Скупштини може бити његов заступник или
друго лице на основу писменог пуномоћја издатог од члана ОСВ, које је оверено печатом
члана ОСВ и потписано од стране заступника члана ОСВ .
Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине.
Члан 40.
Права представника (делегата) су:
 да учествују у одлучивању о питањима која су на дневном реду седнице Скупштине;
 да предлажу и траже разматрање појединих питања;
 да постављају питања из делокруга рада органа и тела ОСВ и да на та питања добијају
одговоре;
 да буду обавештени о раду органа и тела ОСВ;
 да добију потребне информације и документацију са којом располаже ОСВ а потребни
су им ради остваривања функције делегата;
 да бирају и буду бирани у комисије, радна тела и органе ОСВ;
 да остварују и друга права утврђена овим Статутом.
Члан 41.
Обавезе представника (делегата) су:
 да заступају ставове оних који су их делегирали;
 да присуствују седницама Скупштине и других органа ОСВ чији су чланови и да
учествују у њиховом раду;
 да поштују пословник о раду Скупштине,
 да обавештавају клубове или организације чији су представници о свим питањима,
донетим одлукама и закључцима Скупштине и да се старају о њиховом извршењу.
Делегат за свој рад одговара Скупштини, али и свом клубу односно организацији која
га је делегирала.
Уколико приликом одлучивања делегат не гласа у складу са ставом органа члана ОСВ
кога заступа, то не утиче на правну ваљаност одлуке.
Члан 42.
Скупштина ОСВ:
1) разматра, доноси и усваја:
а) Статут, измене и допуне Статута и аутентично тумачење Статута ОСВ;
б) Пословник о раду скупштине;
в) годишње извештаје, и извештаје о раду ОСВ;
д) одлуку о престанку рада ОСВ;
ђ) одлуку о статусним променама;
е) одлуку о програму рада и развоја ОСВ

ж) одлуку о удруживању у савезе;
и) одлуке и питања која су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом;
ј) одлуке, закључке и ставове поводом других питања која се ставе на дневни ред.
2) бира и разрешава:
а) Председника ОСВ који је истовремено и председник Скупштине ОСВ, председник
Председништва ОСВ и председник Извршног одбора ОСВ;
б) чланове Надзорног одбора;
в) чланове радних тела Скупштине.
Скупштина на свакој седници гласањем верификује мандате делегата чланова у
Скупштини ОСВ и одлучује о другим питањима у складу са законом и овим статутом.
Члан 43.
Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње.
Председник ОСВ може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то
интереси ОСВ захтевају уз достављање писменог позива члановима Скупштине најкасније 7
( седам ) дана пре одржавања седнице.
Када постоје оправдани разлози овај рок може бити и краћи.
Председник ОСВ је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено
тражи, уз навођење сврхе и разлога и дневног реда, Извршни одбор, Председништво,
Надзорни одбор или најмање трећина чланова ОСВ који имају право на делегата у тренутку
упућивања захтева.
Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног
захтева за одржавање скупштине Савеза, с тим да између подношења уредног захтева и
дневног реда за одржавање скупштине и одржавања скупштине Савеза не сме да протекне
више од 30 дана, а само изузетно, из разлога болести или службене одсутности у
иностранству Председавајућег Скупштине, рокови за сазивање и одржавање скупштине могу
бити и двоструко дужи.
Ако Председник ОСВ не сазове ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати онај
орган ОСВ, односно они чланови ОСВ који су тражили њено сазивање, а Скупштина може да
ради и одлучује ако је присутна половина изабраних делегата чланова који имају право гласа
у тренутку сазивања, а за одлуку гласа већина присутних.
Ванредна седница Скупштине ОСВ има сва овлашћења као и редовна седница
Скупштине.
Члан 44
Постојећи органи ОСВ, радна тела и именована лица настављају са радом до истека мандата
на који су бирани, односно именовани.
Председништво ОСВ
Члан 45.
Чланове Председништва бира Председник ОСВ.
Чланови председништва не морају бити делегати на Скупштини ОСВ.
Председништво има 5 чланова: председника, потпредседника и три члана.
Потпредседника бира председништво из својих редова а на предлог председника.
Мандат чланова председништва траје 5 година, а може престати и пре подношењем
оставке или опозивом од стране председника.
Председништво се састаје према програму и потребама, а одлуке доноси већином
гласова под условом да је присутна већина чланова председништва.

Члан 46.
За вршење одређених послова из своје надлежности Председништво може образовати
комисије и радна тела или именовати поједина лица.
Одлуком о образовању комисије или радног тела, односно именовању лица утврђује се
њихов делокруг рада, односно састав.
Члан 47.
Председништво ОСВ:
- спроводи одлуке скупштине ОСВ;
- доноси одлуке о финансијском плану и завршном рачуну и стара се о
обезбеђивању прихода;
- именује и разрешава делегате у скупштини ОСС, спортском савезу Војводине и
осталим организацијама у којима је ОСВ члан;
- доноси пословиник о свом раду;
- доноси правилник о раду стручне службе;
- оснива комисије и одређује овлашћења и делокруг њиховог рада;
- доноси планове развоја;
- утврђује основе и смернице спортске сарадње и такмичења у земљи, а у
иностранству уз претходну сагласност ОСС, и прати остваривање истих;
- предлаже Скупштини финансијске извештаје;
- разматра поднете годишње извештаје о раду ОСВ и његових органа и служби;
- усваја општа акта ОСВ потребна за остваривање циљева ОСВ, која нису у
изричитој надлежности Скупштине;
- доноси одлуке о одржавању спортске приредбе у организацији ОСВ која није у
редовном годишњем календару, или о вршење одређених послова у организацији
спортске приредбе другом правном или физичком лицу;
- бира и разрешава из својих редова Потпредседника ОСВ;
- поставља и разрешава директора привредног друштва (привредног предузећа);
- поставља и реазрешава директора службе маркетинга ОСВ;
- усваја извештај службе маркетинга;
- доноси правилник о раду службе маркетинга ОСВ;
- извршава одлуке и закључке Скупштине;
- утврђује организациону шему и систематизацију радних места у ОСВ на предлог
Председника ОСВ;
- утврђује зараде запослених у ОСВ, на предлог Председника ОСВ;
- припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине
ОСВ;
- одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту обављања,
делатности и заступнику;
- утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима;
- одобрава правне послове у случају сукоба интереса;
- одлучује о покретању спора или одустајању од њега;
- обавља све друге активности везане за остваривање циљева ОСВ које су на основу
овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, у
изричитој надлежности других органа ОСВ.
Нека питања из своје надлежности Председништво може пренети другом органу или
лицу из ОСВ,
Председник ОСВ
Члан 48.
Председник ОСВ обавља следеће дужности:








сазива и председава седницама Скупштине;
сазива и председава седницама Председништва ОСВ и Извршног одбора ОСВ
заступа ОСВ;
координира рад на остваривању одлука, закључака и ставова свих органа ОСВ;
у сарадњи са стручном службом припрема седнице Скупштине;
предлаже дневни ред за сва органе и тела којима председава;
Члан 49.

Председник ОСВ је уједно председник Председништва и председник Извршног
одбора.
Председника ОСВ бира Скупштина на период од 5 година, уз могућност поновног
избора, из реда истакнутих спортских радника, спортиста и спортских стручњака.
Кандидата за председника ОСВ може писмено да предложи најмање десет чланова
ОСВ, с тим да један члан ОСВ може да предложи само једног кандидата за председника.
Кандидатура за председника ОСВ се доставља стручној служби најкасније три дана
пре одржавања седнице Скупштине ОСВ, и она мора да садржи печате и потписе заступника
чланова ОСВ који подржавају кандидатуру.
Председник ОСВ за свој рад одговара Скупштини ОСВ.
Председнику ОСВ престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком
или разрешењем.
Уколико Председник ОСВ поднесе оставку, његове послове преузима потпредседник
ОСВ који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати најкасније три
месеца од дана подношења оставке.
Оставка заступника региструје се у складу са законом којим је уређен поступак
регистрације у Агенцији.
У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран, мандат престаје
свим члановима Председништва и Извршног одбора с даном прве седнице Скупштине на
којој се бира нови Председник, у складу са овим Статутом.
Члан 50.
Председник ОСВ обавља следеће послове:
1) заступа ОСВ;
2) одговара за законитост рада ОСВ;
3) организује и контролише обављање стручних послова у ОСВ и предузима мере за
унапређење тих послова;
4) закључује појединачне уговоре о раду у складу са законом;
5) сазива седнице и руководи радом скупштине, председништва, и извршног одбора и
брине о извршавању програма, планова, одлука органа којим руководи:
6) брине о извршавању одлука и других аката тих органа;
7) стара се о остваривању циљева ОСВ и права и обавеза чланова ОСВ и предузима
потребне мере;
8) потписује одлуке и друга акта које доносе органи којим руководи;
9) подноси Скупштини годишњи извештај о раду ОСВ;
10) у сарадњи са стручном службом припрема седнице органа којим преседава;
11) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Председништво и Извршни
одбор;
12) налогодавац за реализацију финансијског плана ОСВ;
13) одобрава службена путовања у земљи и иностранству;
14) организује, усмерава и врши кординацију сарадње са надлежним државним органима
и другим организацијама;
15) предлаже потпредседника, генералног секретара ОСВ и четири члана Извршног
одбора;
16) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима ОСВ.

За вршење одређених послова из своје надлежности Председник ОСВ може писменим
путем овластити друго лице из ОСВ.
Члан 51.
У одсуству председника ОСВ у свим правима и обавезама замењује га потпредседник
савеза.
Члан 52.
ИЗВРШНИ ОДБОР
Извршни одбор броји 9 чланова:
Извршни одбор чини пет чланова председништва а остала четири члана бира
председништво на предлог Председника ОСВ, и то међу представницима Удружења
одбојкашких клубова Војводине, Удружења одбојкашких тренера Војводине, Удружења
одбојкашких судија Војводине, представника клуба из првог или другог степена такмичења и
службе маркетинга ОСВ.
Члан 53.
Извршни одбор доноси одлуке већином гласова под условом да је присутна већина
чланова одбора.
Члан 54.
Извршни одбор обавља следеће послове:
-поставља генералног секретара из редова запослених у ОСВ на предлог Председника
ОСВ;
- доноси Правилнике и друга општа акта која су дата у надлежност овим Статуом или
одлуком неког другог органа ОСВ;
- доноси Пословник о свом раду;
- доноси правилник о дисциплинској и материјалног одговорности чланова ОСВ;
- одлучује о критеријумима које мора да испуни територијални савез да би био члан
ОСВ;
- усваја план годишњих маркетиншких активности,
- одлучује о поверавању лигашких такмичења или делова такмичења УОКВ и
територијалним савезима.
- доноси препоруке у вези са организацијом манифестација и промотивних
такмичења и активности;
- разматра жалбу на одлуку комесара такмичења ОСВ;
- даје савете и мишљења председништву ОСВ;
- доноси одлуку о организовању кампа ОСВ;
- утврђује предлог одлуке о промени Статута;
- утврђује предлог одлуке о статусним променама;
- доноси Правилник о правима и обавезама почасних чланова ОСВ
- доноси одлуку о пријему у чланство почасног члана;
-утврђује мере и врши надзор за спречавање насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама;
- одлучује и доноси коначна решења у другом степену;
- утврђује систем такмичења у оквиру својих надлежности;
- у случају потребе одлучује о календару такмичења у складу са прописима ОСС;
-утврђује висину чланарине;
- бира и разрешава Дисциплинског судију;
-утврђује награде и признања ОСВ организацијама и појединцима за заслуге и
резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања;

- доноси коначна решења у другом степену услед жалбе на одлуке својих органа
-- разматра предлоге, мишљења и рад комисија
- по потреби оснива комисије за питања из своје надлежности;
-разматра питања и доноси одлуке у пословима који му пренесе неки други орган
ОСВ;
Извршни одбор може посебном одлуком питања из своје надлежности поверити
генералном секретару или стручној служби.
Члан 55.
Послове из своје надлежности, генерални секретар обавља у сарадњи са стручном
службом ОСВ.
За поједине послове из своје надлежности генерални секретар може овластити
стручну службу.
У случају одсутности или спречености генералног секретара, замењује га лице које
овласти председништво.
Надзорни одбор
Члан 56.
Надзорни одбор је самостални орган ОСВ.
Надзорни одбор има 3 члана са мандатом од 5 година, којег бира Скупштина ОСВ.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови управе и Скупштине ОСВ
Надзорни одбор бира председника из својих редова.
Надзорни одбор врши надзор финансијског пословања ОСВ и годишњег завршног
рачуна и води рачуна о поштовању Статута и других аката и спровођењу одлука органа ОСВ.
Надзорни одбор је овлашћен да од свих органа и тела ОСВ затражи одговарајуће
податке и у вези са својом функцијом, доноси своје закључке са којима упознаје надлежне
органе ОСВ, органе које врше надзор над радом ОСВ, а по потреби и надлежне државне
органе.
Седнице Надзорног одбора сазива председник одбора по својој иницијативи, а одлуке
се доносе већином гласова чланова одбора.
Надозорни одбор доноси пословник о свом раду.
Мандат Надзорног одбора се поклапа са мандатом органа који га је изабрао.
Генерални секретар ОСВ
Члан 57.
Генерални секретар је лице из редова запослених кога предлаже Председник ОСВ и
поставља Извршни одбор ОСВ.
Генерални Секретар за свој рад одговара председништву, председнику ОСВ и
Извршном одбору и:
1) стара се о припремама седница органа ОСВ и извршавању одлука и других општих
аката ОСВ;
2) обавља послове за које га овласти Председник ОСВ;
3) координира и учествује у раду свих органа и комисија ОСВ без права одлучивања;
4) стара се о реализацији финансијског плана, спроводи одлуке органа ОСВ и поштује
финансијски план ОСВ;
5) у сарадњи са председником ОСВ организује, усмерава и врши кординацију сарадње са

надлежним државним органима и другим организацијама;
6) генерални секретар руководи пословима стручне службе и одговаран је органима ОСВ
у складу са Статутом;
7) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима ОСВ;
8) стара се о развоју одбојке на целој територији АП Војводине, иницира и помаже
оснивање нових клубова, помаже рад територијалних савеза и предлаже програме и
мере извршном одбору у том смислу;
9) стара се о образовању и развијању тренерског кадра у оквиру ОСВ и у том смислу
сарађује са клубовима, Удружењем клубова и Удружењем тренера;
10) стара се о припреми документације ради конкурисања код министарства задуженог за
спорт и покрајинског секретаријата за спорт у складу са прописаним роковима ;
11) информише извршни одбор о испуњеним условима за добијање средстава из
међународних фондова Европске уније и предузима мере и радње у складу са
одлукама извршног одбора;
12) по овлашћењу председника представља савез у контактима са Покрајинским
секретаријатом задуженим за спорт и осталим државним органима, органима локалне
самоуправе и спортским организацијама у остваривању циљева ОСВ, а у оквиру
послова за које је задужен;
13) израђује годишње и периодичне извештаје и планове за органе АПВ и друге
институције у складу са прописима;
14) прати развој и евидентира талентоване дечаке и девојчице у области одбојкашког
спорта, сарађује са клубовима и Удружењем тренера у том циљу, и све потребне
евиденције доставља Покрајинском секретаријату задуженом за спорт и Спортском
савезу Војводине,
15) предлаже и непосредно организује у званичне кампове ОСВ;
16) стара се о оперативном спровођењу одлука и закључака Скупштине и других органа
ОСВ;
17) по овлашћењу председника контактира са медијима;
18) предлаже оснивање потребних комисија и координира рад истих;
19) по службеној дужности пази да одлуке и радње свих органа ОСВ и комисија буду
складу са законским прописима, прописима ОСВ и ОСС;
20) подноси извештај о раду председнику, председништву и извршном одбору у складу
са Статутом ОСВ, ОСС и законским прописима;
Дисциплински судија
Члан 58.
Дисциплински судија је првостепени дисциплински орган.
Дисциплинског судију именује Извршни одбор са мандатом од 5 година.
Дисциплински судија обавља своје задатке примењујући одредбе Дисциплинског
правилника ОСВ. Уколико није усвојен Дисциплински правилник ОСВ, примењиваће се
Дисциплински правилник ОСС.
Дисциплински судија је самостални у свом раду а за свој рад одговора Извршном
одбору ОСВ.
За дисциплинског судију може бити искључиво изабрано лице са звањем
дипломираног правника.
Другостепени орган у дисциплинском поступку је Извршни одбор ОСВ.
Мандат Дисциплинског судије се поклапа са мандатом органа који га је изабрао.
Члан 59.
У циљу развоја и популаризације одбојкашког спорта, председништво ОСВ може
образовати покрајинске селекције за учешће на спортским манифестацијама.
За учешће на таквим спортским манифестацијама неопходна је сагласност ОСС.

СПОРТСКА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 60.
За ангажовање и развој одбојкашког спорта и за резултате постигнуте на
такмичарском плану, на омасовљавању и унапређењу одбојке, ОСВ може додељивати
спортска признања и награде.
Критеријуми за додељивање појединих спортских признања и награда и поступак
предлагања и додељивања, утврђује се Правилником о спортским признањима и наградама
који доноси Извршни одбор ОСВ.
ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА И ОРГАНА ОСВ
Члан 61.
Председник и чланови председништва и извршног одбора могу бити разрешени и пре истека
мандата на који су изабрани:
 ако не извршавају или онемогућавају извршење основних задатака ОСВ у делу својих
непосредних овлашћења и одговорности;
 ако својим незаконитим и неодговорним радом нанесу штету ОСВ или удруженим
члановима ОСВ.
Члан 62.
Чланови органа управе одговарају солидарно за штету коју својим одлукама
проузрокују ОСВ 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 преузрокована штета ОСВ.
Члан 63.
Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун ОСВ подићи Скупштина, орган управе,
заступник, надзорни одбор или чланови који чине 10 % од укупног броја чланова ОСВ, ОСС,
а ако ОСВ користи средства у друштвеној или јавној својини и надлежни јавни
првобранилац.
Остварена накнада штете припада ОСВ , а лице које јеподнело тужбу има право на накнаду
трошкова вођења спора.
Општим актима или одлукама органа ОСВ не може се условити или забранити могућност
подношења тужбе за накнаду штете.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на радње заступника, заступника огранка Савеза,
ликвидационог управника и стечајног управника којима је проузрокована штета Савезу.
ЈАВНОСТ РАДА У ОСВ
Члан 64.
Рад ОСВ заснива се на начелу потпуне јавности што се остварује:
 отвореношћу рада органа и тела ОСВ;
 издавањем гласила ОСВ;

 организованом сарадњом са средствима јавног информисања, путем дневне и
периодичне штампе, радија и телевизије;
 објавиљивањем одлука и вести на интернет презентацији,
 на други одговарајући начин уобичајен у пракси спортских организација.
За јавност рада ОСВ и обавештавање чланова ОСВ о текућим збивањима
председништво, односно његова одговарајућа тела и органи.
Јавност рада ОСВ и његових органа може се искључити једино када се разматрају
питања која представљају пословну тајну у раду ОСВ, о чему појединачно доноси одлуку
орган пред којим се разматра питање о коме се расправља.
ОСВ има огласну таблу и ннтернет сајт на којој се објављују информације о Савезу,
његово раду, одлукама и општим актима.
Огласна табла и интернет сајт ОСВ је службено гласило ОСВ.
АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 65.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у
спорту Републике Србије.
Председништво ОСВ усваја анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању
допинга у спорту.
Сви непосредни и посредни чланови ОСВ су обавезни да поштују обавезе из Закона о
спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила ОСВ .
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са
Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима ОСВ.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о
спречавању допинга у спорту.
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗБИРКИ ПОДАТАКА
Члан 66.
Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања
докумената, ОСВ остварује заштиту података о личности и приватности у складу са
одредбама Закона о спорту и закона којим се уређује заштита података о личности.
Генерални секретар ОСВ обавезан је да се стара о томе да подаци о личности не буду
достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података уколико
организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података.
Обрада нарочито осетљивим података о личности, као и података који се обрађују на
основу спортских правила надлежних међународних спортских савеза, условљена је
пристанком лица чији се подаци обрађују, у складу са законом.
ОСВ прикупља податке из става 1.овог члана од својих чланова.
Подаци из става 1.овог члана чувају се десет година.
Члан 67.
СЛУЖБА МАРКЕТИНГА
Служба маркетинга је посебна служба која води маркетиншке послове ОСВ.
Служба из првог става овог члана координира и усмерава све маркетиншке активности
свих чланова ОСВ.
Циљеве, организацију рада, права и обавезе службе маркетинга прописују се
правилником који доноси председништво.

СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 68.
Стручне, органзационо-техничке и административне послове за потребе ОСВ врши
стручна служба. Стручном службом руководи Генерални секретар ОСВ.
Стручна служба обавља и такмичарске, регистрационе, правне и друге послове у
складу са Статутом и прописима ОСВ.
Радно-правни статус као права обавезе запослених у стручној служби ОСВ регулишу
се уговором о раду и одговарајућим правилником, а на запослене се примењује Закон о раду.
За поједине послове ОСВ може ангажовати и лица која нису запослена у ОСВ у складу
са законом.
Уговоре са запосленима потписује законски заступник ОСВ.
СРЕДСТВА ОСВ
Члан 69.










За остваривање својих циљева и задатака ОСВ остварује средства:
из буџета АП Војводине;
конкурисањем за средства код државних институција.
конкурисањем за средства у код међународних организација
учешћем и доприносом чланова ОСВ;
донацијама и спонзорстивима од привредних и других субјеката;
од прихода од организовања спортских приредби;
од привредне делатности предузећа ОСВ;
од маркетиншких активности;
од других законом дозвољених активностима

За остваривање својих циљева ОСВ може стицати ствари, новчана средства и
материјална права.
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 70.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина ОСВ, на
предлог Извршног одбора и две трећине делегата од укупног броја чланова Скупштине.
ПРЕСТАНАК РАДА ОСВ
Члан 71.
ОСВ престаје са радом на основу одлуке Скупштине ОСВ и под условима
предвиђеним законом.
У случају престанка рада ОСВ, имовина ОСВ преноси се на домаћу непрофитну
организацију у области спорта у складу са Законом.
О престанку рада ОСВ, извештава се надлежни орган који је извршио регистрацију
ОСВ.

АКТИ ОРГАНА ОСВ
Члан 72.
Сваки орган ОСВ у складу овим Статутом са пословником о свом раду може да
доноси о општа и појединачна акта.
Општа акта су овај Статут, правилници, одлуке и закључци који на општин начин
уређују одређена питања.
Појединачна акта су одлуке, закључци и решења којима се уређује појединачно
конкретно питање.
У случају потребе органи могу донети и став или мишљење поводом одређених
питања.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
На подручју деловања ОСВ у организовању одбојкашких организација и спровођењу
такмичења, примењује се поред овог Статута и других општих аката ОСВ, Закон о спорту, и
други одговарајући закони, Правилник о такмичењу ОСС, Правилник о регистрацију
одбојкашких клубова ОСС, Правилник о регистрацији играча ОСС, Дисциплински
правилник ОСС и други општи акти ОСС.
Члан 74.
Овај Статут и сви акти органа ОСВ и чланова ОСВ, морају бити у сагласности са
општим актима ОСС, Законом о спорту и другим важећим прописима.
На питања који нису дефинисана овим Статутом примењивање се Статут ОСС и
Статут Спортског савеза Србије.
Члан 75.
Акти чланова ОСВ морају бити у сагласности са актима ОСВ и ОСС.
У случају несагласности аката, непосредно се примењују акти ОСВ и ОСС.
Члан 76.
Измена и допуна Статута ОСВ врши се на начин прописан овим Статутом и законом.
У случају формалних недостака овлашћује се заступник ОСВ да у сарадњи са
стручном службом исправи недостатке овог Статута и изврши потребне радње ради уписа у
регистар код надлежне агенције.
Члан 77.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања, а од тог дана престаје да важи
Статут ОСВ који је усвојила Скупштина ОСВ 27.03.2012. године.

Нови Сад, 23.11.2016.

МП
Председник ОСВ
Петар Богуновић, проф.

