На основу члана 53. став 3. тачка 3) Закона о спорту ( “Службени
гласник РС“, број 24/11), и члана 15. став 1. тачка 1) Статута Спортског
удружења „Специјална Олимпијада Србије“, Скупштина Специјалне
олимпијаде Србије на седници одржаној 17. октобра 2015. године, усвојила је
СТАТУТ
СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА „СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА СРБИЈЕ“
I

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Статутом уређује се:
- назив, седиште, делатност, печат и штамбиљ спортског удружења;
- циљеви и садржај активности на остваривању спортских циљева;
- органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање
мандата и начин одлучивања;
- поступак усвајања, односно измена и допуна Статута и других општих
аката;
- заступање спортског удружењеа;
- остваривање јавности рада;
- услови на начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање висине
чланарине, права, обавезе и одговорност чланова, посебно малолетних лица;
- начин стицања средстава за остваривање спортских циљева и
располагање средствима;
- начин одлучивања о статусним променама;
- поступање са имовином у случају престанка удружењеа;
- поступак усвајања финансијских и других извештаја;
- друга питања од значаја за спортски удружење, као и друга питања
утврђена законом.
Члан 2.
Спортско удружење „Специјална олимпијада Србије“ (у даљем тексту:
Специјална Олимпијада) је национални грански удружење удружених
спортских клубова особа са интелектуалном ометеношћу.
Специјална Олимпијада је у остваривању својих циљева и задатака
самостална спортска организација.
Специјална Олимпијада је члан међународне Специјалне Олимпијаде.
Специјална Олимпијада има свој знак-амблем чија су облик и обележја
утврђени међународним правилима Специјалне Олимпијаде, са правом
коришћења амблема у домаћем и међународном појављивању.
Члан 3.
Специјална Олимпијада Србије има својство правног лица у правном
промету. За своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Специјална Олимпијада се уписује у Регистар спортских удружења код
Агенције за привредне регистре.

Члан 4.
Претежна делатност Специјалне Олимпијаде је Остале спортске
делатности
Шифра делатности је 9319.
Специјална олимпијада може обављати и друге делатности укључујући
и спољнотрговинску делатност уколико за то испуњава услове предвиђене
законом.
I НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ
Члан 5.
Специјална Олимпијада Србије послује под називом: "Специјална
Олимпијада Србије".
Седиште Специјалне Олимпијаде је у Београду, ул. Војислава Илића 4а.
Скраћени назив је Специјална Олимпијада.
Члан 6.
Специјална Олимпијада може променити назив и седиште.
О променама назива одлучује Скупштина Специјалне Олимпијаде на
предлог Управног одбора.
О промени седишта одлучује Управни одбор на предлог председника
или директора Специјалне Олимпијаде.
Члан 7.
Специјална Олимпијада има печат и штамбиљ, у складу са законом.
Печат је округлог облика, у чијој средини је амблем Специјалне
Олимпијаде, пречника 32мм, са кружно исписаним текстом: " Специјална
Олимпијада Србије - Београд"
Специјална Олимпијада може има више печата, који се обележавају
бројевима.
Члан 8.
Специјална Олимпијада има штамбиљ са истим текстом као и печат, са
додатком простора за број деловодног протокола и датум, уз ознаку места и
адресе седишта.
Текст печата и штамбиља исписује се на српском језику, ћириличним
писмом.
Члан 9.
Директор Специјалне Олимпијаде уређује начин издавања, руковања,
задуживања, чувања и евиденције броја печата Специјалне Олимпијаде.
Запослени који рукује печатом и штамбиљом задужује се уз потпис и
лично је одговоран за њихову правилну употребу и чување.
Печат и штамбиљ после употребе чувају се закључани.

II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ СПЕЦИЈАЛНЕ
ОЛИМПИЈАДЕ
Члан 10.
Специјална Олимпијада је невладина, нестраначка, неполитичка и
непрофитна спортска организација, која је основана и организована у облику
удружења на начелу добровољности и равноправности искључиво ради
остваривања заједничких циљева и интереса особа са посебним потребама.
Члан 11.
У реализацији својих циљева и задатака, Специјална Олимпијада
уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме
развоја конкретних спортова, организује такмичења за које је надлежна и
остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Специјалне Олимпијаде
и гранског удружења, на начин прописан законом и овим Статутом, и то:
- обезбеђује услове особама са интелектуалном ометеношћу да се баве
спортском активностима;
- заступа спортске интересе особа са интелектуалном ометеношћу ;
- обезбеђује стручну помоћ тренерима и спортистима у унапређењу
њиховог рада;
- организује унапређење знања кадрова у Специјалној Олимпијади,
посебно оних у непосредном раду са особама са интелектуалном ометеношћу;
- јача спортски дух и спортски морал својих чланова;
- обезбеђује услове за што масовније учешће особа са интелектуалном
ометеношћу на домаћим и међународним такмичењима;
- обезбеђује услове за едукацију тренера особа са интелектуалном
ометеношћу на међународним семинарима;
- и друге активности у интересу за спортске активности особа са
интелектуалном ометеношћу.
-организује Државна такмичења за особе са интелектуалном
ометеношћу.
Члан 12.
Стручни рад са особама са посебним потребама могу обављати
искључиво особе које су едуковане за такав рад и испуњавају услове прописане
законом, када је исти прописан посебним прописом.
III ОРГАНИ,ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, НАЧИН ИЗБОРА И
РАЗРЕШЕЊА
ТРАЈАЊЕ МАНДАТА, И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА
Члан 13.
Органи Специјалне Олимпијаде су:
1. Скупштина Специјалне Олимпијаде,
2. Управни одбор Специјалне Олимпијаде,
3. Председник Специјалне Олимпијаде,
4. Директор Специјалне Олимпијаде,

5. Спортски директор Специјалне олимпијаде,
6. Генерални секретар Специјалне Олимпијаде.
1. Скупштина
Члан 14.
Скупштина је највиши орган Специјалне Олимпијаде.
Скупштину сачињава по један представник чланова Специјалне Олимпијаде, са
једнаким правом гласа.
Мандат чланова скупштине траје четири године. Чланови скупштине
могу бити поново брани за члана скупштине.

Члан 15.
Скупштина одлучује о:
1) усвајању, односно изменама и допунама статута Специјалне
Олимпијаде;
2) усвајању финансијских извештаја;
3) избору, односно именовању и разрешењу председника, Директора,
Спортског Директора и генералног секретара Специјалне Олимпијаде, на
предлог Управног одбора;
4) избору, односно именовању и разрешењу чланова Управног одбора на
предлог директора Специјалне Олимпијаде;
5) удруживању у удружења;
6) статусним променама;
7) престанку Специјалне Олимпијаде;
8) располагању непокретностима;
9) усвајању пословника о свом раду;
10) именовању судија, посебних комисија и других радних тела;
11) другим питањима утврђеним законом и Статутом Специјалне
Олимпијаде.

Члан 16.
Скупштина Специјалне Олимпијаде сазива се по потреби, а најмање
једанпут годишње.
Скупштину сазива Председник Скупштине.
Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног одбора, Председника
Скупштине, Председника, Директора Специјалне Олимпијаде или најмање једне трећине
чланова Скупштине уз предлагање дневног реда.
Уколико Председник Скупштине не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати
они чланови који су тражили њено сазивање.
Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана подношења
уредног захтева лица из става 3. овог члана, за одржавање скупштине.
Члан 17.

Радом Скупштине руководи Председник Скупштине, а у његовом одсуству
председавајући, који је најстарији присутни члан скупштине.
Председник Скупштине се бира на првој конститутивној седници Скупштине.
Рад Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине Специјалне
Олимпијаде.
Члан 18.
Скупштина може да заседа и доноси пуноважне одлуке само ако је на седници
присутно више од половине њених чланова.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута или изменама и допунама
Статута, већином од укупног броја чланова, а одлуку о престанку рада Специјалне
Олимпијаде и статусним променама, двотрећинском већином од укупног броја чланова.
2. Управни одбор
Члан 19.
Управни одбор је орган управљања Специјалне Олимпијаде.
Управни одбор има пет чланова из редова истакнутих друштвено
спортских радника, спортских стручњака и спортиста.
Чланови Управног Одбора могу бити Председник, Директор
и
Генерални секретар Специјалне олимпијаде.
Чланови Управног одбора именују Скупштина на предлог директора
Специјалне Олимпијаде.
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу
бити реизабрани.
Члан 20.
Управни одбор Специјалне олимпијаде:
1) утврђује Предлог статут Специјалне Олимпијаде,
2) доноси друге опште акте које не доноси Скупштина у складу
са законом,
3) одлучује о пословању Специјалне Олимпијаде,
4) доноси Програм рада и развоја,
5) доноси финансијски план, план набавки и годишњи обрачун у
складу са законом,
6) усваја Предлог годишњег извештај о раду и пословању
Специјалне Олимпијаде и упућује га Скупштини на усвајање,
7) одлучује о коришћењу средстава Специјалне Олимпијаде која
нису у надлежности Скупштине, у складу са законом,
8) утврђује предлог за избор, односно именовање Председника,
Директора, Спортског директора и генералног секретара
Специјалне олимпијаде и предлаже их Скупштини,
9) додељује награде и признања,
10) доноси пословник о свом раду,
11) именује повремене комисије и друга радна тела,

12) врши и друге послове у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 21.
Управни Одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова
Управног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова
Управног Одбора.
Управни одбор бира свог председника на првој конститутивној седници
из својих редова.
Рад Управног одбора уређује се Пословником о раду Управног одбора
Специјалне Олимпијаде.
Члан 22.
Председник Управног одбора сазива седницу Управног одбора према
потреби.
Председник Управног одбора дужан је са сазове седницу на предлог:
1) председника Скупштине;
2) председника Специјалне Олимпијаде;
3) директора Специјалне Олимпијаде;
3) најмање два члана Управног одбора.
3. Председник и директор Специјалне Олимпијаде
Члан 23.
Председник и директор Специјалне Олимпијаде бирају се на четири године и
могу бити поново бирани на исту функцију.
Мандат председника и директора почиње тећи даном ступања на дужност.
Најкасније 30 дана пре истека мандата председнику и директору, Управни одбор
Специјалне Олимпијаде утврђује предлог за избор и именовање председника и
директора и исти доставља Скупштини.
Председник Скупштине, је дужан да у року од 15 дана од дана пријема предлога
из претходног става овог члана, закаже седницу Скупштине на којој ће се расправљати и
одлучивати о примљеном предлогу за избор Председника и директора Специјалне
Олимпијаде.
Члан 24.
Председник Специјалне Олимпијаде:
1) предлаже промену седишта Специјалне Олимпијаде;
2) предлаже одржавање седница Скупштине и Управног одбора са предлогом
тачака дневног реда;
3) представља, уз директора Специјалну Олимпијаду пред трећим лицима;
4) даје смернице за рад органима и лицима Специјалне Олимпијаде;
5) предлаже пријем нових чланова – клубова у Специјалну Олимпијаду:
6) обавља и друге послове у складу са законом и овим Стаутом.
Члан 25.
Директор Специјалне Олимпијаде:
1) организује и руководи процесом рада;

2) утврђује начин чувања и руковања печатима и штамбиљима;
3) одговоран је за благовремено и квалитетно извршавање послова и
планова;
4) стара се о законитости рада Специјалне Олимпијаде и одговара за
законитост рада;
5) одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у
складу са законом;
6) одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада
Специјалне Олимпијаде, у складу са законом;
7) доноси акт о организацији и систематизацији послова у Специјалној
Олимпијади;
8) извршава судске одлуке, акте и налоге инспекцијских и другим
законом овлашћених органа;
9) брине о уредном вођењу и прописаних евиденција и пословних књига;
10) спроводи одлуке Скупштине и Управног одбора;
11) информише органе управљања о активностима и делатностима
Специјалне Олимпијаде и о њеном финансијском пословању;
12) врши и друге послове предвиђене законом и овим Статутом.
Члан 26.
Дужност председника и директора Специјалне Олимпијаде престаје
истеком мандата и разрешењем.
Скупштина Специјалне Олимпијаде, разрешиће председника и
директора пре истека мандата:
1) на лични захтев,
2) ако обавља функцију супротно одредбама закона,
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу
штету Специјалној олимпијади или тако занемарује и несвесно извршава своје
обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду Специјалне
Олимпијаде,
4) ако му надлежни орган изрекне меру забране обављања делатности, у
складу са законом,
5) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини
недостојним за обављање те функције, ако је правоснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање те функција,
6)
ако ненаменски употребљава или ако дозволи ненаменско
коришћење средстава Специјалне Олимпијаде,
7) из других разлога утврђених законом.
Члан 27.
Председник, чланови Скупштине Специјалне Олимпијаде, Председник,
чланови Управног одбора Специјалне Олимпијаде, председник, директор и
генерални секретар, запослени у Специјалној Олимпијади, као и њихови
сродници у првој линији без обзира на степен сродства, побочни сродници
закључно са другим степеном сродства, супружници и сродници по тазбини
закључно са првим степеном сродства, не смеју директно или преко трећег
физичког или правног лица директно или индиректно бити ангажовани у
конкурентној спортској организацији, о чему потписују изјаву ради спречавања
сукоба јавног и приватног интереса.

Члан 28.
У случају постојања сукоба интереса између Председника, директор
Специјалне Олимпијаде, спортског директора и Специјалне Олимпијаде,
заступање Специјалне Олимпијаде ће вршити генерални секретар Специјалне
Олимпијаде.
У случају да је и генерални секретар у сукобу интереса у истоветном
случају кад и председник, спортски директор и директор, Управни одбор ће
одредити лице које ће ad hoc заступати Специјалну Олимпијаду.
4. Спортски директор
Члан 29.
Спортски директор:
1) организује и прати стручни рад у Специјалној Олимпијади;
2) пружа и обезбеђује стручну помоћ (инструктажу) спортским
стручњацима у Специјалној Олимпијади у организацији стручног рада
и такмичења;
3) учествује у реализацији стручне сарадње Специјалне Олимпијаде са
другим спортским организацијама, друштвима и савезима;
4) информише спортске стручњаке о променама у спортским правилима.
Члан 30.
За спортског директора именује се лице из реда истакнутих спортских
стручњака Специјалне Олимпијаде.
Члан 31.
Спортски директор Специјалне олимпијаде се бира на четири године и може
бити поново биран на исту функцију. Спортског директора бира Скупштина
Специјалне Олимпијаде на предлог управног одбора.
5. Генерални секретар
Члан 32.
Генерални секретар:
1) организује и контролише обављање стручних послова у Специјалној
Олимпијади и предузима мере за унапређење тих послова,
2) обезбеђује стручно-техничке услове за рад органа управљања,
3) израђује писане одлуке донете на органима управљања и стара се о
њиховом благовременом достављању надлежним службама и органима,
4) мења директора у његовом одсуству и по његовом овлашћењу,
5) обавља и друге послове у складу са законом и овим Стаутом.
Члан 33.
Генерални секретар Специјалне Олимпијаде се бира на четири године и
може бити поново биран на исту функцију. Генералног секретара бира
скупштина Специјалне Олимпијаде на предлог управног одбора.

IV ПОСТУПАК УСВАЈАЊА, ОДНОСНО ИЗМЕНА И ДОПУНА
СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА
Члан 34.
Најважнији правни акт Специјалне Олимпијаде је Статут.
Члан 35.
У Специјалној Слимпијади, поред Статута, доносе се и следећи општи
акти којим се уређује:
1) радни односи - Правилник о раду, односно Појединачни
Колективни уговор,
2) организација и систематизацији послова - Правилник о
унутрашњој
организацији и Систематизацији радних места,
3) архивска грађа - Правилник о регистратурском материјалу и
архивској грађи са роковима чувања,
4) правила понашања - Кодекс понашања,
5) начин рада скупштине - Пословник о раду скупштине,
6) начин рада управног одбора - Пословник о раду управног
одбора.
У Специјалној олимпијади доносе се и други општи акти у складу са
законом.
Члан 36.
Иницијативу за доношење, измену допуну Статута Специјалне
Олимпијаде, могу покренути:
1) једна трећина чланова Скупштине;
2) Управни одбор;
3) председник и/или директор Специјалне Олимпјаде.
Иницијатива из става 1. овог члана подноси се Управном одбору,
уколико управни одбор није сам иницијатор.
О својој одлуци Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе у
року од 15 дана од дана њеног пријема.
Члан 37.
Измена и допуна Статута, односно другог општег акта, врши се на начин
и по поступку по коме је акт и донет.

V ЗАСТУПАЊЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ОЛИМПИЈАДЕ
Члан 38.
Директор Специјалне олимпијаде је статутарни заступник Специјалне
Олимпијаде, са правима и обавезама директора из Закона о привредним друштвима и
законом у области рада.
Председник и директор
Специјалне Олимпијаде заступапају
и
представљају Специјалну Олимпијаду у земљи и ностранству.

Члан 39.
Правни послови које директор Специјалне олимпијаде закључи у име и
за рачун Специјалне Олимпијаде обавезују Специјалну Олимпијаду.
Закључени правни послови из претходног става овог члана, обавезују
Специјалну олимпијаду и ако нису у оквиру циљева Специјалне Олимпијаде,
осим ако Специјална Олимпијада докаже да је треће лице знало да је тај посао
изван циљева Специјалне Олимпијаде или је према околностима случаја могло
знати.

VI ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 40.
О свом раду Специјална олимпијада обавештава јавност, у складу са
законом.
Информисање јавности о раду Специјалне Олимпијаде врши председник
и/или директор или лице које они овласте.
Специјална Олимпијада може искључити или ограничити јавност на
седницама када се разматрају подаци и/или документи који садрже пословну
и/или неку другу тајну.
Члан 41.
У циљу информисања јавности и својих чланова о раду, Специјална
Олимпијада може издавати свој интерни лист (публикације) и објављивати
разна обавештења у средствима јавног информисања и/или огласној табли.

VII УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНАК
ЧЛАНСТВА, ЧЛАНАРИНИ, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ЧЛАНОВА, ПОСЕБНО МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА
Члан 42.
Чланови Специјалне Олимпијаде су Спортски клубови заособе са
интелектуалном ометеношћу.
Чланови Специјалне Олимпијаде имају права и обавезе утврђене овим
Статутом и другим спортским правилима и пропиима.

Члан 43.
Чланови Специјалне Олимпијаде се деле на: редовне, помажуће и
почасне.
Редовни чланови имају права да бирају и буду бирани у органима
управе.
Помажући чланови су физичка и правна лица који имају право
учествовања у раду скупштине ради изношења свог мишљења и става.
Члан 44.
Редовни чланови Специјалне Олимпијаде су лица активно регистована,
баве се спортским активностима, ангажовани стручњаци, лица изабрана у
органима управљања и лица запослена у Специјалној олимпијади.
Члан 45.
За почасног члана Специјалне Олимпијаде може се примити лице које је
својим радом допринело раду и развоју Специјалне Олимпијаде, као и лице
које које има знатне заслуге за унапређење бављења спортом особа са
интелектуалном ометеношћу.

Члан 46.
Права и обавезе чланова су да:
1) у оквиру Специјалне олимпијаде покрећу и разматрају сва питања из
делокруга рада Специјалне Олимпијаде у циљу унапређења рада,
2) непосредно или посредно преко својих представника у органима
управљања Специјалне олимпијаде дају предлоге, сугестије, мишљења ради
доношења одговарајућих одлука,
3) иницирају оснивање различитих облика организивања и рада,
4)користе стручну и другу помоћ, као и услуге које пружа Специјална
Олимпијада,
5) бирају и буду бирани у органима управљања Специјалне Олимпијаде,
6) учествују у стручним активностима,
7) поштују спортски морал и спортски дух,
8) извршавају одлуке органа управе,
9) испуњавају и друге обавезе које проистичу из чланства у Специјалној
Олимпијади, а приостичу из закона и овог Статута.
Чланови Специјалне Олимпијаде не плаћају чланарину.
Члан 47.
За редовног члана Специјалне Олимпијаде може бити примљен клуб и
примљено физичко и/или правно лице, уколико:
1) у Специјалној Олимпијади постоје услови и потреба за пријем таквог
члана,
2) физичко и/или правно лице које се прима потпише изјаву о
прихватању Статута и других аката Специјалне Олимпијаде.

Одлуку о пријему у чланство Специјалне олимпијаде доноси Управни
одбор на предлог председника и/или директора.
Члан 48.
Члану Специјалне олимпијаде може се изрећи мера:
- опомене,
- искључења.
Својство члана Специјалне Олимпијаде престаје:
- смрћу физичког лица,
- брисањем из регистра правног лица,
- на писмени захтев члана.
Члан 49.
Члан Специјане олимпијаде одговара за обавезе које има према
Специјалној Олимпијади које су настале пре престанка својства члана.
Престанком чланства у Специјалној Олимпијади престаје и мандат
члану у органима управљања и радним телима.
Члан 50.
Специјална Олимпијада обезбеђује особама са интелектуалном
ометеношћу услове за безбедно бављење спортским активностима.
Спортистима се најмање два пута годишње обезбеђује лекарски преглед
ради утврђивање опште и посебне способности за бављење спортом.

Члан 51.
Физичко лице може бити члан Специјалне олимпијаде независно од
година. Изјаву о приступању, односно у учлањењу за малолетно лице које није
навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност
родитеља, односно старатеља.
Особе са интелектуалном ометеношћу заступа њихов законски
заступник или орган старатељства.
VIII НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА И РАСПОЛАГАЊЕ
Члан 52.
Специјална олимпијада стиче имовину, материјална и финансијска
средства под условима, на начин и у складу са прописима.
Чланови не уносе своју имовину у имовину Специјалне Олимпијаде.
Члан 53.
За остваривање својих циљева и задатака Специјална Олимпијада
остварује материјална и финансијска средства:
1. организовањем маркетиншких економско-пропагандних и других
делатности (реклама, спонзорство, донације и сл.),
2. од дародаваца, покровитеља и добровољних прилога, поклона и завештања,
3. из буџета,

4. од фондова и фондација чији је оснивач,
Специјална Олимпијада може остварити приходе, када је то дозвољено
законом који регулише ове области, и од:
1. од продаје телевизијских права, израде и продаје сувенира,
2. организовањем игара на срећу, наградних и квиз игара у складу са
прописима,
3. од имовине и улагања капитала, камата и дивиденде,
4. из других извора у складу са прописима.
Специјална олимпијада остварује приходе и од правних лица чији је
оснивач у складу са законом или којима повери обављање појединих
комерцијалних послова.
Специјална Олимпијада може стицати средства непосредним
обављањем привредне или ванпривредне делатности у складу са одлуком
УПРАВНОГ ОДБОРА и законом који ту област регулише.
Члан 54.
Приходи и расходи Специјалне Олимпијаде утврђују се годишњим
финансијским планом.
Специјална Олимпијада одговара за своје обавезе свим својим
средствима.
Пословни резултат исказује се и утврђује у складу са прописима.
О распоређивању добити и начину покрића евентуалног губитка
одлучује Управни одбор у складу са прописима.

Члан 55.
Из остварене пословне добити Специјална Олимпијада може формирати
фонд обавезне резерве ради покрића губитака и других потреба.
Специјална Олимпијада може формирати и друге фондове у складу са
законом.
О формирању фондова одлуку доноси Управни одбор.
Одлуком о формирању фонда ближе се уређују извори средстава за
фонд, као и услови и начин располагања средствима фонда.
Члан 56.
Ради прибављања средстава потребних за остваривање својих спортских
циљева, Специјална Олимпијада може основати привредно друштво или друго
правно лице.

IX НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА
Члан 57.
Под статусним променама се подразумева реогранизација Специјалне
Олимпијаде тако што се на друго спортско удружење преноси имовина и
обавезе у целини или у делу.
Статусне промене су: припајање, спајање, подела и издвајање, чија је
садржина регулисана одредбама Закона о привредним друштвина и другим
законима.
Члан 58.
Иницијативу за статусним променама могу поднети: једна трећина
чланова Скупштине, Управни одбор, председник и директор Специјалне
Олимпијаде.
Иницијатива мора бити образложена, садржати елаборат о економској
оправданости спровођења статусних промена и подноси се Управном одбору,
уколико сам није иницијатор статусних промена у ком случају иницијативу
непосредно подноси Скупштини.
Члан 59.
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од пријема иницијативе из
претходног члана, донесе одлуку о прихватању или одбијању исте и о томе
обавести подносиоца иницијативе и Скупштину.
У случају да Управни одбор не донесе одлуку о поднетој иницијативи у
року из става 1. овог члана, подносилац иницијативе има право да исту упути
непосредно Скупштини.
Члан 60.
У случају да Скупштина, предвиђеном већином из члана 18. овог
Статута, прихвати предлог Управног одбора за спровођење статусних промена,
дужна је да ангажује овлашћеног ревизира ради добијања мишљења о нацрту
уговора којим се уговара статусна промена.
Скупштина Спортске олимпијаде, на основу извештаја ревизора из става
1. овог члана, доноси одлуку о (не) прихватању закључења уговора о статусним
променама.
X ПОСТУПАК СА ИМОВИНОМ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА
СПЕЦИЈАЛНЕ ОЛИМПИЈАДЕ
Члан 61.
У случају престанка рада Специјалне Олимпијаде, Скупштина доноси
одлуку о преносу имовине без накнаде.
Прималац имовине може бити само домаћа недобитна организација у
области спорта.
Члан 62.
Изузетно, уколико Специјална Олимпијада не може поступити на начин
из претходног члана, имовина постаје државна, у складу са законом.

XI УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ И ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА
Члан 63.
Специјална Олимпијада води пословне књиге и подноси финансијске
извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Члан 64.
Специјална Олимпијада може ангажовати независног ревизора.
По прибављању мишљења независног ревизора, Управни одбор подноси
Скупштини финансијске извештаје ради усвајања
XII ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД СПЕЦИЈАЛНЕ
ОЛИМПИЈАДЕ
1. Стручне службе
Члан 65.
За обављање стручних, административних и помоћних послова
Специјална Олимпијада може имати Стручну службу.
За обављање одређених послова, Специјална Олимпијада може
ангажовати специјализоване организације и стручне појединце.
Члан 66.
У Стручној служби обезбеђује се вођење базичних евиденција чланова
Специјалне Олимпијаде, спортских објеката, спортиста, спортских стручњака и
спортских резултата, као и вођење других евиденција у складу са прописима
односно посебним одлукама органа Специјалне Олимпијаде.
О стручном раду у Специјалној Олимпијади воде се прописане
евиденције у складу са прописима и општим актима.

Члан 67.
Права обавезе и одговорности из радног односа радника стручних
служби остварују се на основу прописа, и општих аката Специјалне
Олимпијаде.
О појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа,
одлучује Директор Специјалне Олимпијаде, уколико законом или актом
Специјалне Олимпијаде није предвиђена искључива надлежност другог органа.
У остваривању својих овлашћења из претходног става, Директор
Специјалне Олимпијаде има сва овлашћења прописана и утврђена законом и
општим колективним уговором за директора предузећа.

Члан 68.
Делокруг Стручне службе и број извршилаца послова и задатака уређују
се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
Директор Специјалне Олимпијаде је руководилац Стручне службе у
смислу прописа о радним односима према запосленима има правни положај
послодавца.

2. Суд Специјалне олимпијаде
Члан 69.
Суд Специјалне Олимпијаде је орган који обезбеђује законито деловање
Специјалне олимпијаде и органа Специјалне Олимпијаде, те у том циљу суди
и одлучује у складу са пословним актима :
- о спорним односима унутар Специјалне Олимпијаде,
- у дисциплинским предметима из своје надлежности,
- у предметима арбитраже,
- о захтеву за заштиту законитости,
- о спорним односима између органа и тела Специјалне Олимпијаде, клубова,
клубова и играча, клубова, тренера, судија и других стручних лица,
- у случају вођења поступка против чланова органа и тела.
Суд врши перманентну контролу законитости у спровођењу нормативних аката и одлука органа и тела Специјалне Олимпијаде. Рад Суда регулисан је
Пословником о раду Суда.
Члан 70.
Доношењем овог Статута сви чланови Специјалне Олимпијаде
прихватају искључиву надлежност суда у делокругу из овог Статута, те се по
истим питањима неће обраћати редовним судовима.

Члан 71.
Управи одбор, по прибављеним предлозима од чланова Специјалне
Олимпијаде, предлаже Скупштини пет судија Суда. Приликом именовања
судија, Скупштина међу предложеним члановима Суда именује Председника
Суда.
Судија Суда мора бити дипломирани правник.
Судије Суда не могу бити чланови органа и тела Специјалне
Олимпијаде.

Члан 72.
Суд суди у већу које чини Председник суда и двојица судија које
одреди Председник суда за сваки конкретан случај.
Одлука већа доноси се већином гласова чланова већа.

Положај Председника суда не искључује рад председника као судије Суда
у већу.
Против одлуге суда може се у року од 15 дана од дана пријема
уложити жалба.
Жалба се подноси Скупштини, а преко Суда.
Одлуке Скупштине по жалби је коначна.

Члан 73.
Суд спроводи арбитражни поступак у већу од три члана где свака
заинтересована страна у арбитражном поступку бира једног судију из редова
судија Суда, а председник арбитражног већа је Председник суда. Уколико
заинтересована страна не одреди свог арбитра, њега одређује Председник суда.
У случају да је страна у спору Специјална Олимпијада, трећег члана
бирају изабрани чланови.
Арбитражно веће одлуке доноси већином гласова и исте се не могу
побијати пред судским органима.
Одлука Арбитражног већа је коначна.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут од
03.06.2012. године.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Специјалне олимпијаде.
Члан 75.
Избор и именовање органа управе прописаних овим Статутом извршиће
се најдаље у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Статута.
Општи акти Специјалне олимпијаде и чланова усагласиће се са одредбама
овог Статута у року од три месеци од дана ступања овог Статута на снагу.

Члан 76.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку како је предвиђено
овим Статутом.
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ОЛИМПИЈАДЕ
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