У складу са одредбама чл. 10, 11, и 12 Закона о удружењима (Сл. Гласник РС бр. 51/2009,
и 99/2011) на скупштини одржаној 01.11.2016. године, усвојен је следећи

СТАТУТ
КЛУБА ДРУШТВЕНИХ ИГАРА
“ГОБЛИН” - НИШ

Члан 1.
Овим Статутом Клуб Друштвених Игара “ГОБЛИН” - Ниш (у даљем тексту Клуб) прописује:
- назив и седиште
- простор на којем овај Клуб реализује своју делатност
- карактер, циљеве и задатке Клуба
- унутрашњу организацију Клуба
- начин и услове за учлањавање и престанак чланства
- права, обавезе и одговорност чланова
- органе и начин избора органа Клуба
- трајање мандата и надлежност органа Клуба
- начин доношења одлуке о престанку рада
- поступак располагања средствима Клуба у случају престанка рада
- поступак у процесу доношења одлуке о изменама и допунама Статута
Члан 2.
Клуб Друштвених Игара “ГОБЛИН” - Ниш је самостална организација љубитеља
друштвених игара, који су показали интересовање за удруживањем ради унапређења
међусобне комуникације, размене знања, и информација које би допринеле популаризацији
ових игара у јавности, како код одраслих, тако и код омладине.
Седиште Клуба је у Нишу.
Члан 3.
Клуб има својство правног лица са свим правима, обавезама и одговорностима прописаним
Уставом, Законом и овим Статутом.
У правном промету са трећим лицима Клуб иступа у своје име и за свој рачун. За преузете

обавезе Клуб одговара имовином којом располаже. Својство правног лица Клуб стиче уписом
у регистар код надлежног органа.
Члан 4.
Клуб представља и заступа председник Клуба. У одређеним условима, поред председника и
секретара, Клуб могу заступати друга лица у границама овлашћења Управног одбора.
Члан 5.
Клуб има свој печат, и жиро-рачун.
Печат је округлог облика 30 мм. У спољњем кружном реду уписан је текст: КЛУБ
ДРУШТВЕНИХ ИГАРА ГОБЛИН НИШ. У средишњем делу печата уписан је знак Клуба.
Знак клуба је упроштена верзија логотипа Клуба.
Члан 6.
Клуб је основан као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана, са циљем да
оснажи и подржи стварање јаке мреже љубитеља друштвених игара, а са намером да
међусобно повезивање допринесе популаризацији друштвених игара код одраслих и
омладине.
Организациони облик Клуба Друштвених Игара “ГОБЛИН” - Ниш је удружење грађана.
Задаци Клуба :
- Клуб ће настојати да за потребе својих чланова организује базу података о члановима Клуба
и пружи им све потребне информације на једном месту, у складу са Законом о заштити
података о личности;
- Клуб ће настојати да за потребе својих чланова прикупља и обрађује информације из
области друштвених игара;
- Клуб ће настојати да за потребе својих чланова успостави сарадње са сличним удружењима
у Србији, Европи и свету;
- Клуб ће настојати да за организује догађаје на којима ће јавност моћи да се упозна са радом
Клуба, и друштвеним играма уопште;
- Клуб ће настојати да за потребе својих чланова организује повремене турнире у игрању
друштвених игара у просторијама Клуба;
- Клуб ће настојати да за потребе својих чланова организује (самостално или у заједници са
другим организацијама) скупове, презентације, сајмове и манифестације, фестивале и
кампање у циљу промоције друштвених игара;
- Клуб ће настојати да повремено организује Хуманитарне турнире, где ће сав приход
поменутих турнира ићи у хуманитарне сврхе.

Циљеви које је потребно остварити су: постизање што веће популарности друштвених игара,
и јачање мреже чланова у граду и региону.
Вредности за које ће се залагати Клуб су:
Подстицање дружења уз игру, и развијање социјалних вештина код омладине.
Члан 7.
Чланство у Клубу је добровољно.
Члан Клуба може бити свако физичко лице старије од 14 година, које прихвата циљеве Клуба
и Статут.
Пријем у чланство остварује се потписивањем приступнице.
Учествовање у играма дозвољено је само члановима који имају плаћену чланарину за текући
месец.
Члан 8.
Права и обавезе чланова Клуба су:
- Да активно учествују у раду и облицима деловања Клуба,
- Да бирају и да буду бирани у органе и друга тела Клуба,
- Да дају предлоге и примедбе на рад Клуба,
- Да учествују у извршавању заједничких договорених задатака које преузму,
- Да плаћају чланарину (уколико Управни одбор одлучи и у износу у којем буде
одређена на основу одлуке Управног одбора),
- Да активно воде рачуна о имовини Клуба.
О чланству се води уредна евиденција.
Члан има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Клуба;
2) непосредно учествује у одлучивању на скупштини, као и преко органа Клуба;
3) бира и буде биран у органе Клуба;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Клуба.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Клуба;
2) учествује, у складу са интересовањем и у активностима Клуба;
3) да својим активностима не наноси штету Клубу;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Клуб ће водити бригу о својим члановима у складу са овим Статутом и помагаће њихов рад
на остваривању поверених задатака.
Члан може иступити из Клуба давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Клубу не престаје дужом неактивношћу члана.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на предлог Управног одбора.
До искључења из чланства долази у случајевима када чланови Клуба не поштују одредбе
оснивацких аката Клуба а посебно када чланови поступају супротно циљевима и задацима
Клуба наведеним у Статуту.
Управни одбор доноси одлуку о искључењу већином гласова, а на основу предлога најмање
три члана Управног одбора.
Члан 9.
Органи Удружења су:
- Скупштина
- Управни одбор
- Председник
Члан 10.
Скупштина је највиши орган Клуба
Скупштину чине сви чланови Клуба.
Члан 11.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се
заказати на образложени предлог Управног одбора и Председника као и на писмену
иницијативу најмање једне трећине чланства.
Члан 12.
Скупштина доноси и усваја:
1) доноси план и програм рада Клуба;
2) доноси и усваја Статут, као и одлуке о изменама и допунама Статута Клуба;
3) разматра и усваја извештај Управног одбора најмање једном годишње,;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
6) разматра и усваја финансисјски план и извештај;
7) доноси пословник о раду Скупштине Клуба и друга општа акта

8) доноси одлуку о ступању у савезе организација, као и о приступању међународним
организацијама и о томе обавештава надлежни државни орган у законом прописаном року;
9) одлучује о престанку рада Клуба,.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање 3 члана.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина гласова
присутних чланова.
За вршење одређених послова, Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању
комисије утврђује се њен делокруг и састав.
Члан 13.
Акта које доноси Скупштина потписује председник клуба.
Члан 14.
Управни одбор је орган управљања Клуба.
Управни одбор броји 5 члана, и у овај број су урачунати чланови управног одбора који
чланство остварују по функцији (председник Клуба).
Чланове управног одбора, укључујући председника Управног обдора, бира Скупштина на
предлог председника Клуба.
Председник Клуба не може бити и председник Управног одбора Клуба.
Управни одбор је одговоран за свој рад Скупштини Клуба.
Чланови управног одбора бирају се на време од годину дана и могу се поново бирати.
Мандат члана Управног одбора Клуба престаје пре истека времена за које је избран:
1. ако поднесе оставку
2. ако га опозве скупштина због непридржавања Статута и других општих аката Клуба,
односно због неуредног присуствовања седницама Управног одбора.
Члан 15.
Управни одбор обавља следеће послове:
–

Спроводи одлуке Скупштине

–

Руководи радом Клуба између седница Скупштине

–

Сазива Скупштину Клуба и предлажу дневни ред

–

Стара се о законитости и спровођењу активности Клуба.

–

Одлучује о формирању организационих јединица Клуба, а посебно Информационодокумантационој активности.

–

Управни одбор координира задацима Клуба, одлучује о учествовању чланова на
семинарима, студијским боравцима и конференцијама у земљи и иностранству и прати
извођење појединачних програма и пројеката.

–

Управни одбор пуноважно одлучује у присуству већине чланова.

–

Управни одбор доноси одлуке већином.присутних чланова

–

Управни одбор за свој рад одговара Скупстини Клуба и подноси Годишњи известај о
активностима који усваја Скупштина.
Члан 16.

За вршење одређених послова Управни одбор може образовати комисије. Одлуком о
образовању комисије, утврђује се њен делокруг и састав.
Члан 17.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби.
Управни одбор сазива председник Клуба и председава седницама.
Управни одбор може бити сазван на захтев најмање три члана Управног одбора, или
Председника Клуба.
Члан 18.
Управни одбор може пуноважно радити, ако седници присуствује већина његових чланова.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Изузетно, у циљу целисходности одлучивања, Управни одбор може усвојити одлуку путем
писмене сагласности већине чланова Управног одбора, која се кроз записник верификује на
наредној седници Управног одбора.
Члан 19.
О повезивању у асоцијације са другим сличним организацијама у земљи и иностранству, а на
предлог једног од чланова управног одбора, разматра и доноси одлуку Управни одбор.
Одлуку доноси тако што се: задаци, циљеви и мисија других удружења са којима се жели
остварити повезаност (сарадња), морају се слагати са интересима, задацима, циљевима и
мисији Клуба и не сме нарушити углед Клуба. Уколико је ово задовољено, свечани акт
повезивања (међусобне сарадње два удружења) потписује председник Клубаа и председник
(другог) удружења са којим се остварује сарадња.

Члан 20.
Председник Клуба:
1. Представља и заступа Клуб
2. Одговоран је за законитост рада Клуба
3. Подписује службена акта и документе Клуба
4. Руководи радом Клуба и усклађује рад и активност Клуба и његових органа
5. Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни Одбор Клуба
6. Организује, усмерава и врши координацију сарадње органа у Клубу
7. Остварује сарадњу са другим удружењима у земљи и иностранству
8. Предлаже именовање и разрешење генералног секретара Клуба
9. Врши и друге задатке и послове утврђене овим статутом и одлуком скупштине.

Члан 21.
Клуб стиче средства на различите начине:
–

добровољним прилозима

–

поклонима, донацијом, и спонзорством

–

преко пројеката

–

од доприноса својих чланова који желе да помогну Клубу

–

од чланарине

–

издавањем простора

–

на друге начине дозвољене законом и актима Клуба.
Члан 22.

Одлуке о располагању финансијско-материјалним средствима Клуба доноси Управни одбор
Клуба у складу са критеријумима прописаним Правилником о финансиском пословању.
Контролу материјално-финансијског пословања обавља Управни одбор Клуба.
Правилник о финансијском пословању доноси Управни одбор Клуба.

Члан 23.
Седнице Скупштине и Управног одбора Клуба су јавне.
Седницама могу присуствовати без права одлучивања и друга лица уз сагласност
председника Клуба.
Обавештења јавности о раду Клуба врше се у извештајима о раду, публикованим радовима,
часописима као и трибинама, скуповима и јавним средствима информисања, као и
постављањем обавештења на сајту и форуму Клуба.
Члан 24.
Клуб престаје са радом у следећим случајевима:
- ако не остварује циљеве ради којих је основано
- када скупштина Клуба донесе такву одлуку, а на предлог Управног одбора Клуба
- Клуб престаје са радом и ако се број чланова Клуба смањи испод броја који је потребан за
оснивање Клуба.
Члан 25.
Средства и имовина која преостану после престанка рада Клуба, Скупштина ће својом
одлуком пренети на неку организацију хуманитарног карактера или им наћи неку нову
намену.
Члан 26.
Клуб може основати сопствено предузеће у складу са законом ради обављања стручних и
техничких услова или те послове може поверити правним и физичким лицима.
Члан 27.
Статут Клуба Друштвених Игара “ГОБЛИН” - Ниш ступа на снагу даном доношења на
Оснивачкој Скупштини овог Клуба.
Сваки члан Клуба има право да поднесе предлог за измену или допуну Статута.
Предлог за измену или допуну Статута подноси се Управном одбору Клуба, који већином
гласова одобрава или одбацује предлог.
Уколико Управни одбор одобри предлог за измену и допуну Статута сазива се Скупштина
Клуба у року од 15 дана.
Скупштина Клуба о предлогу за измену и допуну Статута одлучује већином гласова.

Члан 28.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о удружењима
Председавајући Скупштине Клуба
______________________________
Марко Радуловић
Ниш, 01. новембар 2016. године.

