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ПРАВИЛА СПОРТСКОГ КЛУБА 
„МАНАСИЈА“ ДЕСПОТОВАЦ 

I. ИМЕ, СЕДИШТЕ 

Чл. 1. 

Клуб се зове: Клуб „Манасија“ са седиштем у Деспотовцу 

 

II. ЗАДАТАК КЛУБА И СРЕДСТВА КОЈИМА СЕ ПОСТИЗАВА 

 

Чл. 2. 

Задатак клуба је да телесно и душевно подиже омладину гајењем свих врста спорта, па се 
према томе клуб дели на секције које образују Управни одбор клуба. Лоптачка секција одређује се 
овим правилима. 

Чл. 3. 

Материјална средства којима се задатак постизава, јесу: 

а/ уписнина; 

б/ чланарина; 

в/ добротворне уплате; 

г/ добровољни прилози;  

д/ приходи са утакмица и забава.  

 

III. УСТРОЈСТВО УПРАВЕ И НАЧИН КАКО СЕ ДОНОСЕ  
ПУНОВАЖНЕ ОДЛУКЕ КЛУБА 

 

Чл. 4. 

Органи клуба су: 

а/ скупштина; 

б/ управни одбор; 

в/ надзорни одбор; 

г/ секције 

А/ СКУПШТИНА 
устројство и делокруг 

 

Чл. 5. 

Скупштина је редовна или ванредна. 
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Чл. 6. 

Редовна скупштина састаје се сваке године једанпут и то у првом тромесечију. 

Ванредна скупштина сазива се кад то Управни одбор реши, а мора се сазвати, кад т о 
писменим путем затраже две трећине с назначењем дневног реда. 

Чл. 7. 

Свака скупштина као и дневни ред исте, мора се објавити најмање четрнајест дана раније 
преко огласне табле и у новинама 

Ако се скупштина због недовољног броја присутних чланова не буде могла да одржи у 
одређено време, одржаће се пола сата касније са истим дневним редом и на истом месту без обзира на 
број присутних чланова. 

Чл. 8. 

Да би скупштина могла да се одржи, потребно је да јој присуствује више од половине 
чланова. 

Скупштина, као и сви одбори, доносе одлуке већином гласова. Ако се гласови поделе 
одлучује председавајући осим код избора Управног одбора где одлучује коцка. Гласање је јавно. 

Скупштина решава о промени правила квалификованом већином од две трећине присутних 
чланова. 

Чл. 9. 

У делокругу редовне скупштине спада: 

Избор председавајућег, два записничара и два оверача записника; 

Извештај секретара, благајника, економа и Надзорног одбора;  

Давање разрешнице Управном и Надзорном одбору; 

Избор новог Управног и Надзорног одбора; 

Избор почасних чланова на предлог Управног одбора; са дискусијом; 

Решавање предлога и жалби свих чланова /предлози и жалбе/ имају се предати писмено 
секретару клуба најмање шест дана пре скупштине а изузетно чланови могу и на самој скупштини 
стављати примедбе ако то скупштина одобри; При решавању питања сваки члан може говорити по 
реду и несме упадати у реч другоме, председник има право да сваког говорника опомене на ред, а у 
поновном уступаљу, може му одузети реч и прећи даље на решавање. Ако се случај понови може га 
удаљити са скупштине. 

Измена ових правила и  

Решавање о престанку клуба. 

 

Б/ УПРАВНИ ОДБОР 

Устројство и делокруг 

 

Чл. 10. 

Управни одбор сачињавају: председник, први и други потпреседник, први и други секретар, 
вођа секције, благајник, економ и четири одборника. 

Чл. 11. 

Председник сазива са секретаром седнице Управбог одбора и председава им, одобрава 
исплату издатка, има право у свако доба да прегледа секретарске и благајничке књиге, а питање хитне 
и неодложне природе решава до седнице сам са секретаром уз накнадно одобрење Управног одбора. 

Чл. 12. 

Потпреседници замењују председника у његовом одсуству у свима дужностима и правима. 
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Чл. 13. 

Секретар води записник на седници. Води преписку клуба према упутству Управног одбора 
као и све остале канцеларијске послове и саставља годишњи извештај за скупштину. 

Чл. 14. 

Благајник наплаћује чланарину и улазнице на утакмицама и забавама, врши исплату издатака, 
води све благајничке књиге и подноси годишњи извештај скупштини, а дужан је у свако доба 
Председнику и Надзорном одбору да стави на расположење благајничке књиге ради прегледа. 

Издатке до 100 дин. може вршити сам, до 300 дин. са одобрењем председника, а преко ове 
суме са одобрењем управе клуба. 

Благајник је одговоран морално и материјално за неисправно вођење благајне. 

Чл. 15. 

Свака секција има свога вођу који се стара о раду секције. Вође секције, изузев лоптачке, бира 
Управни одбор. Вођи секције, у случају потребе, може Управни одбор одредити помоћника. 

Вођа лоптачке секције саставља тимове пре сваке утакмице и предлаже их Управном одбору. 

Сваки тим има право да изабере свога капитена који је у непосредној вези са вођом секције и 
ради по његовим упутствима. 

Чл. 16. 

Економ води инвентар клубске имовине. Надгледа је, чува и стара се да буде у исправном 
стању. Одговоран је Управном одбору, као и Надзорном а од Управног одбора тражи одобрење за 
набавку, оправке и расходовање клубског инвентара. 

Чл. 17. 

Управни одбор: 

Сазива скупштине; 

Подноси редовној скупштини извештај свом раду у прошлој години; 

Извршује скупштинске одлуке; 

Управља клубском имовином; 

Решава о издатцима клуба; 

Кооптира, у случају потребе, до скупштине чланове Управе, али кооптираних чланова не сме 
да буде више од пет, нити кооптирани члан може својим гласом одлучити код кооптације новог 
члана; 

Прима, кажњава и искључује чланове; 

Приређује утакмице, забаве и остале приредбе; 

Одређује према потреби разне одборе и 

Прописује клубске значке. 

Чл. 18. 

Управни одбор има право да казни сваког играча неиграњем у трајању од једне недеље до две 
године: 

Ако се огреши оо правилнике Југословенског ногометног савеза; 

Ако се не покорава наредбама Управног одбора, вође секције и капитена тима; 

Ако наговара играче да се побуне противу клубске дисциплине или сам покуша да то уради. 

Ако се непристојно понаша према члановима Управе или својим суиграчима у игри или ван 
ње; 

Ако заостане с плаћањем чланског улога; 

Ако закасни на тренинг или утакмицу; 

Ако не дође на тренинг или не наступи на утакмици; 

Ако изгра неозбиљно или буде немирно рђав. 
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Чл. 19. 

Ни један играч не може се казнити пре него се саслуша, изузев ако по позиву не дође на 
саслушање, а недолазак писмено не оправда. 

Чл. 20. 

Управни одбор састаје се по потреби, а најмање једанпут месечно. На ванредној седници 
чланови се позивају писмено. 

Одлука Управног одбора је пуноважна ако је на седници било присутно бар шест чланова. 

Сваки неоправдани изостанак са седнице кажњава се новчано. Висину казне одређује 
Управни одбор. 

Сваком члану управе који три пута без разлога узастопце изостане с редовне седнице може 
Управни одбор упразнити место. 

 

В/ НАДЗОРНИ ОДБОР 

Устројство и делокруг 

 

Чл. 21. 

Надзорни одбор састоји се од три члана, који међусобом бирају председника. 

Чл. 22. 

Надзорни одбор има право кад год хоће а на три месеца једанпут, да прегледа благајничке 
књиге и рад економа и да о нађеном стању извести Управни одбор. 

Надзорни одбор дужан је да поднесе свој извештај о редовној скупштини. 

 

Г/ СЕКЦИЈЕ 

Устројство и делокруг 

 

Чл. 23. 

Делокруг појединих секција Управни одбор одређује посебним правилником. 

 

IV. ОДРЕДБЕ О СТУПАЊУ У КЛУБ И О ИСТУПАЊУ ЧЛАНОВА КЛУБА 

 

Чл. 24. 

Чланови клуба јесу активни, помажући, добротвори и почасни и утемељивачи. 

Чл. 25. 

Активни члан клуба може да постане свако лице које се бави ма којом граном спорта из пуке 
забаве и не црпе одатле никакве материјалне користи. 

Активни чланови клуба не могу бити у исто време и чланови другог којег клуба с истом 
сврхом. 

Чл. 26. 

Помажући чланови и добротвори могу да постану непорочне особе, корпорације, друштва и т. 
д. 

Чл. 27. 

Почасни члан клуба постаје онај кога скупштина због нарочитих заслуга за клуб или спорт 
уопште, за таквог изабере. 
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Чл. 28. 

Чланом клуба може постати свако лице, али га Управа може по оцени моралних 
квалификација искључити са образложењем таквог свог поступка. 

 

V ПРАВА И ДУЖНОСТ ЧЛАНОВА 

 

Чл. 29. 

Сви чланови имају права да посећују клубске просторије и игралиште, док активни чланови 
имају права да се служе на игралишту клубским стварима према прописима секције којој припадају. 

Чл. 30. 

На скупштинама имају право гласа активни и помажући чланови, ако нису у заостатку с 
чланарином и добротвори. 

Чланови испод 18 година немају право гласа на скупштинама. 

Чл. 31. 

Клубске знаке набављају чланови о свом трошку. 

Чл. 32. 

Сваки члан је дужан подвргавати се клубској дисциплини и клубским правилима, затим 
одлукама Управног одбора и своје секције, као и строго водити рачуна о угледу и интересима 
клубским. 

Чл. 33. 

Активни и помажући чланови дужни су, приликом ступања у клуб да плате уписницу 5 
динара и да плаћају месечну чланарину: активни 2 динара, помажући 5 динара. 

У случају иступања из клуба, сваки члан је дужан да измири сву чланарину за ону годину у 
којој је пријавио своје иступање. 

Плаћање чланарине ослобађају се само они који су сиромашног стања и то по молби. Велики 
добротвори плаћају једном за свагда 500 динара, добротвори плаћају једном за свагда 250 динара а 
почасни не плаћају а утемељивачи 100 динара. 

 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

 

Чланство престаје: 

а/ својевољни иступ из клуба који се мора писмено пријавити Управном одбору клуба који 
дотичном издаје исказницу ако не постоје никакве сметње и 

б/ искључењем и то: 

1/ Ако ради на штету клуба; 

2/ Ако се одлукама скупштине и Управног одбора не покорава и непристојно се влада; 

3/ Ако с плаћањем чланарине заостао три месеца и 

4/ Ако у друштвеном животу постане порочан. 

Активни члан може се, осим тога, искључити ако у пркост по новој опомени без оправданих 
разлога изостане с тренинга или са утакмице. 

Чл. 35. 

Све чланове, осим почасних, искључује Управни одбор, док почасне искључује скупштина на 
предлог Управног одбора. 
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VI. ЗАСТУПАЊЕ КЛУБА 

 

Чл. 36. 

Председник Управног одбора, или његов заменик, заступа клуб пред свим властима и 
осталима. 

 

VII. ДРУШТВЕНИ ЗНАКОВИ, ПЕЧАТ И ОДЕЋА 

 

а/ ЗНАК 

Чл. 37. 

Клубски знак је зелено беле боје на коме стоји исписано: „С. К. Манасија“ 

б/ ПЕЧАТ 

Чл. 38. 

Клубски печат је округао са натписом: Спортски клуб „Манасија“ Деспотовац. 

в/ ОДЕЋА 

Чл. 39. 

Клубске одеће за игру су зелено беле боје. 

 

VIII. НАМЕНА ИМОВИНЕ УДРУЖЕЊА ЗА СЛУЧАЈ ЊЕГОВОГ ПРЕСТАНКА 

 

Чл. 40. 

Клуб престаје: 

Ако то реши скупштина којој је присуствовало бар три четвртине чланова, а за предлог 
гласало бар четри петине присутних чланова и 

Ако га власт распусти. 

Чл. 41. 

У случају да се клуб растури, или га власт распусти, целокупна имовина има да се преда 
подручном Подсавезу који ће исту чувати пет година и ако се за то време не образује поново, 
поделити је између свих спортских клубова на подручју жупе. 

 

Управа и оснивачи 

 

Др Миослав Новаковић, лекар из Деспотовца, Данило Николић, трговац из Деспотовца, 
Душан Ристић, шеф пореске управе, Милан Гајић,…Драгић Јовановић, Љубомир Стојковић, Илија 
Радосављевић, Војилсав…Пет. Жугић, срески пољопривредни референт, Живорад…Петар Драгишић. 

 

(АЈ, Министарство унутрашњих дела КЈ, ф 61) 


