КОРЕНИ

Мр Добривоје Јовановић
Историјски архив Јагодина

ПРАВИЛА
Јагодинског шаховског клуба
----------------------ИМЕ, СЕДИШТЕ И ЦИЉ УДРУЖЕЊА

Чл. 1
Удружење носи име „Јагодински шаховски клуб“ и седиште му је у Јагодини.
Удружењу је циљ да у граду Јагодини теоријски и практично негује игру шаха, приређује
међуградске, националне и интернационалне шаховске утакмице, као и да развија
дружељубље међу члановима.
СРЕДСТВА

Чл. 2
Средства Клуба помоћу којих ће постизавати свој задатак јесу.
а) члански улози;
б) улози помажућих чланова;
в) прилози великих добротвора и добротвора;
г) добровољни прилози и
д) приходи од клубских приредаба.
Чл. 3
Клуб има свој печат округлог облика са натписом „Шаховски клуб-Јагодина“.
ЧЛАНСТВО

Чл. 4
Чланови удружења могу бити :
а) редовни чланови;
б) помажући чланови;
в) добротвори;
г) велики добротвори;
д) почасни чланови.
Чланом може постати сваки грађанин-ка или установа у Јагодини. Редован члан може
постати сваки пунолетни грађанин-ка беспрекорног владања. За редовног члана јавља се
пријавом Управном одбору. О пријему решава Управни одбор апсолутном већином гласова.
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Помажући чланови могу бити лица, која испуњавају исте услове за редовне чланове.
Помажући чланови плаћају 50% редовне чланарине и уписнине. Они немају ни активно ни
пасивно право избора.
Добротвори су они чланови који једном за свагда положе Удружењу најмање 500
динара. Они тиме стичу сва права редовних чланова и ослобађају се плаћања редовног улога.
Велики добротвори су они чланови који једном за свагда положе Удружењу најмање
1000 динара. Они тиме стичу сва права редовних чланова и ослобађају се плаћања редовног
улога.
Почасне чланове бира редовна скупштина за заслуге у раду за овај клуб или за рад на
шаху уопште. Они су ослобођени плаћања улога.
Редовни чланови, добротвори, велики добротвори и почасни чланови имају активно и
пасивно право избора.
Чл. 5
Сваки редован члан плаћа одређен улог и уписнину, чију висину одређује Скупштина.
Чл. 6
Иступање из клуба бива писменом претставком.
Члан који три месеца не плати улог сматра се да је престао бити члан Клуба, али
остаје клубски дужник све док своју обавезу не испуни.
Управни одбор има права да искључи сваког члана који убија добар глас Удружења,
нарушава друштвени живот у Клубу, не покорава се наредбама Управног одбора или се не
придржава прописа о раду у клупском локалу. Противу решења Одбора искључени члан има
право жалбе Скупштини.
Чл. 7
Сваки члан има права да доводи госте у просторије Клуба. Гости се морају
покоравати одредбама о раду у клупским просторијама.
Чл. 8
Клупска година почиње 1 јануара и траје до 31 децембра сваке године.

ОРГАНИ КЛУБА

УПРАВНИ ОДБОР

Чл. 9
Друштвеним пословима управља Управни одбор од 7 чланова, и то: претседник,
потпреседник, секретар, благајник, домаћин и два одборника.
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Чл. 10
Претседник представља Клуб, сазива, претседава и управља седницама Управног
одбора и потписује са секретаром целокупну клупслу преписку.
Ако је претседник отсутан или је спречен пословима замењује га потпреседник са
истим правима и дужностима.
Секретар води записник седница, клупску преписку и потписује акта која излазе из
Клуба. Он је редитељ свих утакмица и других клупских приредаба. Ако је у томе спречен
одређује, споразумно са претседником, себи заменика. Он саставља извештај за Скупштину и
води њен записник; води листу чланова и о свакој промени извештава благајника.
Благајник рукује благајном Клуба, на време прикупља чланске улоге, извештава
Управни одбор о свима новчаним стварима и саставља биланс прихода и расхода за
Скупштину.
Домаћин се стара о клупском инвентару, предлаже Управном одбору потребне
набавке и стара се о одржавању реда у клупском локалу.
Чл. 11
Управни одбор бира Главна скупштина. Стари Управни одбор функционише до
разрешења од стране Скупштине. Сваке године мења се цео Управни одбор. Смењени
чланови могу се поново бирати.
Чл. 12
Ако се у току године упразни које место у Управном одбору, Одбор је дужан да
попуни упражњена места другим редовним члановима. Ако број упражњених места буде
већи од три, Управни одбор мора сазвати Ванредну скупштину, која ће изабрати нове
чланове.
Чл. 13
Ако једна трећина чланова буде незадовољна радом Управног одбора, има права да
тражи сазив ванредне скупштине. Незадовољни чланови ће поднети Управном одбору
писмени захтев са потписом свих незадовољних чланова, а ова је дужан, најдаље у року од
месец дана од пријема претставке, да сазове ванредну скупштину. Ако Управни одбор не
сазове Скупштину у горњем року, могу је сазвати и сами незадовоци. Одлуке ове скупштине
обавезне су за све чланове Клуба.
Чл. 14
Управни одбор доноси одлуке о свему што служи постизавању друштвеног циља, а у
духу ових Правила и скупштинских одлука; одлучује о пријему нових чланова, сем
почасних, за које подноси Скупштина предлог; одлучује о искључењу чланова и прописује
клупски правилник.
Чл. 15
Управни одбор управља друштвеном имовином, саставља буџет, али у обавезе веће од
прихода последње друштвене године може се упуштати само по одобрењу Скупштине.
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Чл. 16
Претседник или његов заменик сазива седнице Управног одбора када нађе да је то
потребно или кад то захтевају најмање два члана Управе. Ако претседник не би сазвао
седницу сазивају је та два члана. На седницу се позивају сви чланови Управе писмено.
Седнице се морају држати најмање једанпут месечно.
Чл. 17
Седнице су пуноважне ако присуствује најмање 4 члана. Одлуке се доносе већином
гласова присутних чланова. Код једнаког броја одлучује глас претседавајућег.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чл. 18
Надзорни одбор се састоји из три члана изабрана на годишњој скупштини, а дужност
му је да контролише целокупан рад Управног одбора и да бар једанпут годишње прегледа
имовину Клуба.
На основу извештаја Надзорног одбора Годишња скупштина даје разрешницу
Управном одбору.
СУД ЧАСТИ

Чл. 19
Несугласице између чланова у клупском локалу решава Суд части састављен од три
члана које бира Годишња скупштина. Суд части доноси пресуду према Правилнику о
опхођењу и понашању чланова у Клубу. Одлуке Суда части су извршне.
СКУПШТИНА

Чл. 20
Скупштину сазива Управни одбор. Сазив се врши објавом у клупском локалу на десет
дана раније. На објави мора бити назначен дневни ред Скупштине.
Чл. 21
Редовна скупштина се састаје сваке године у фебруару
Чл. 22
Решења Скупштине су пуноважна ако је присутно најмање једна трећина чланова.
Ако за први сазив не дође довољан број чланова идућа Скупштина се обавља седам дана
доцније, на истом месту, са истим дневним редом и пуноважно решава са бројем присутних
чланова.
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Чл. 23
Редовна Скупштина расправља оследећим питањима:
а) прима или одбија извештај Управног и Надзорног одбора, одобрава буџет и
завршне рачуне, па даје разрешницу;
б) бира нови Управни и Надзорни одбор, Суд части и почасне чланове на предлог
Управног одбора;
в) решава жалбе против решења Управног и надзорног одбора;
г) тумачи и мења клупска Правила, ако за то постоји предлог;
д) доноси одлуке по свима предлозима Управног одбора и клупских чланова.
Чл. 24
О предлозима чланова Скупштине може само онда решавати, ако су поднесени
писмено Управном одбору најдаље недељу дана раније. Предлози који се тичу измене
Правила морају се поднети писмено Управном одбору у месецу јануару.
Чл. 25
Одлуке о измени Правила пуноважне су ако за њих гласају најмање две трећине
чланова. За остале одлуке довољна је апсолутна већина пеисутних чланова.
ПРЕСТАНАК КЛУБА

Чл. 26
Ако би Управни одбор дошао до убеђења да Клуб не може више постојати, дужан је
сазвати ванредну Скупштину, којој мора присуствовати најмање половина редовних чланова.
Одлука о престанку Клуба може се донети са најмање две трећине присутних чланова.
Управни одбор је дужан овом приликом да поднесе тачан инвентар друштвене имовине и
завршне рачуне.
Чл. 27
У случају престанка Клуба сва његова имовина предаће се Соколском друштву у
Јагодини.

15. децембра 1931. год.
у Јагодини

Оснивачи:
Цветко Ђ. Поповић, проф.
Душан Ј. Стокић, бравар
Др. Стевановић Милан
Милорад Стевановић
Синиша Васић, студент права

(АЈ, МУД, 14/61)

Рад удружења по овим правилима одобрен је 31. децембра 1931. године, што може да
се сматра даном оснивања Шаховског клуба у Јагодини.
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