
На основу члана 34. став 4. Статута Савеза спорт за све Војводине и
члана 12. Одлуке о броју, саставу и избору органа 12. Спортске олимпијаде
радника Војводине Олимпијски комитет за раднички спорт и организовање
12.  спортске олимпијаде радника Војводине, на седници одржаној 29. 12.
2015. године   д о н о с и  

ПРAВИЛА О РАДУ
ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА ЗА РАДНИЧКИ СПОРТ И

ОРГАНИЗОВАЊЕ 12. СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА
ВОЈВОДИНЕ

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим  правилима  се,  у  складу  са  Законом  о  спорту,  Статутом  Савеза
спорт  за  све  Војводине  и  Одлуком  Управног  одбора  Савеза  спорт  за  све
Војводине о броју,  саставу и избору органа 12. спортске олимпијаде радника
Војводине, ближе уређују надлежности Олимпијског комитета за раднички спорт
и организовање 12. спортске олимпијаде радника Војводине (у даљем тексту:
ОК за раднички спорт и 12. СОРВ), број, састав, делокруг рада, одговорност и
начин рада осталих органа и  радних тела 12.  Спортске олимпијаде радника
Војводине (у даљем тексту: 12. СОРВ). 

Члан 2. 

Саставни  део  ових  правила  су  следеће  одлуке  које  доноси  ОК  за
раднички спорт и 12.СОРВ:

1. Правилник о спортским такмичењима и рекреацији у систему радничког
спорта за 12. олимпијски циклус;

2. Пропозиције такмичења за спортске дисциплине из спортског програма
12. олимпијског циклуса;

3. Дисциплински правилник за 12. олимпијски циклус.

II  ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ ЗА РАДНИЧКИ СПОРТ И 12. СОРВ И
ИЗВРШНИ ОДБОР 

Члан 3. 
ОК за раднички спорт и 12. СОРВ има следеће надлежности,  односно

делокруг рада:
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1. доноси план и програм активности у систему радничког спорта Војводине
за 12. олимпијски циклус и за сваку годину посебно; 

2. доноси Пословник о свом раду и раду органа и радних тела у систему
радничког спорта и организовања 12. СОРВ; 

3. бира председника и потпредседника ОК за раднички спорт и 12. СОРВ,

4. именује чланове  Извршног одбора ОК за раднички спорт и 12.СОРВ,  у
складу са Одлуком  Управног одбора Савеза Спорт за све Војводине о
броју, саставу и избору органа 12. СОРВ, 

5. именује и разрешава чланове осталих органа и радних тела, у складу са
овим правилима;

6. доноси Правилник о поступку и начину избора града / општине домаћина
СОРВ; 

7. врши избор града домаћина 13. СОРВ;

8. у  сарадњи  са  Припремним  одбором  ствара  неопходне  услове  за
успешнио организовање 12. СОРВ,

9. доноси годишњи план рада;

10. усваја годишњи извештај о своме раду и упућује га Скупштини Савеза на
разматрање и одлучивање;

11. утврђује  предлог годишњег плана прихода и расхода ОК  за раднички
спорт и 12. СОРВ и упућује га Управном одбору Савеза; 

12. разматра и усваја информацију о материјално-финансијском пословању
ОК  за раднички спорт и 12. СОРВ; 

13. усваја Одлуку о наградама и признањима у току трајања 12. олимпијског
циклуса (2016 - 2019. година),

14. усваја  Протокол  о  отварању  и  затварању  спортских  такмичења  за
Првенство Војводине 2017. и 12. СОРВ 2019. године,

15. прати рад Извршног  одбора ОК 12.  СОРВ   и осталих органа и радних
тела  12.  СОРВ  и  предузима  потребне  мере  за  побољшање  њиховог
рада,

16. остварује потребну сарадњу са надлежним органима општина домаћина
Првенства Војводине 2017. и 12. СОРВ; 

17. на предлог Извршног одбора именује комесара за такмичење и заменика
комесара за такмичење,

18. у  својству  другостепеног  органа  одлучује  о  жалбама  и  приговорима
чланова у оквиру система радничког спорта;

19. у складу са Пропозицијама може да донесе одлуку о годишњој чланарини
учесника 12. СОРВ,

20. доноси друге одлуке, обавља друге послове и предузима потребне мере
у  циљу  успешне  реализације  програмских  активности  на  припреми  и
организовању 12. СОРВ и на развоју радничког спорта и рекреације у АП
Војводини.

ОК за раднички спорт и 12.СОРВ за свој рад одговара Управном одбору и
Скупштини Савеза Спорт за све Војводине.  
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Члан 4.

Чланови ОК за раднички спорт и 12.СОРВ имају једнака права и обавезе у
његовом раду. 

Члан ОК за раднички спорт и 12. СОРВ за свој рад одговара Олимпијском
комитету и oрганизацији која га је изабрала, односно именовала у Олимпијски
комитет. 

Чланови ОК за раднички спорт и 12. СОРВ не могу да буду бирани, односно
именовани у органе и радна тела које фомира Олимпијски комитет за раднички
спорт  и  12.  СОРВ,  осим  у  случају  чланства  у  органу  или  радном  телу  по
функцији.

Члану ОК за  раднички  спорт  и  12.  СОРВ мандат  може престати  личном
оставком, опозивом или разрешењем од стране организације коју представља,
или услед више силе (дуга тешка болест, смрт).

Члан 5. 

ОК за раднички спорт и 12. СОРВ врши избор председника из састава
представника репрезентативних синдиката у Олимпијском комитету.

Председник ОК за раднички спорт и 12. СОРВ:

- представља и заступа ОК за раднички спорт и 12.СОРВ,

- сазива и председава седницама ОК за раднички спорт и 12.СОРВ,

- предлаже  потпредседника  ОК  за  раднички  спорт  и  12.СОРВ,  по
правилу из реда чланова који у Олимпијском комитету представљају
регионе,

- стара се о извршавању одлука  ОК за раднички спорт и 12.СОРВ,

- потписује одлуке и друга акта ОК за раднички спорт и 12.СОРВ,

- остварује  сарадњу  са  другим  сродним  институцијама  спорта  у  АП
Војводини, 

- обавља  и  друге  послове  од  значаја  за  успешно  организовање  12.
СОРВ и у функцији афирмације, промоције и развоја радничког спорта
и рекреације у АП Војводини.  

Члан 6.

ОК  за  раднички  спорт  и  12.СОРВ  из  свог  састава,  на  предлог
председника,  бира  потпредседника  по  правилу  из  дела  чланова  који
представљају регионе. 

Потпредседник ОК за раднички спорт и 12.СОРВ замењује председника у
случају његове одсутности или спречености и обавља послове које му повере
ОК за раднички спорт и 12.СОРВ и председник. 

Члан 7.

Послове секретара ОК за раднички спорт и 12.СОРВ обавља генерални
секретар Савеза Спорт за све Војводине. 

Члан 8. 
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  Мандат председника, потпредседника, секретара ОК за раднички спорт и
12.СОРВ траје колико и мандат Олимпијског комитета.

Мандат председнику и потпредседнику ОК за раднички спорт и 12. СОРВ
може престати  и пре истека  рока на који је изабран: оставком на функцију,
опозивом са функције и услед више силе.

Предлог  за  опозив  са  функције  може  поднети  најмање  половина од
укупног броја чланова Олимпијског комитета или најмање четири Региона.

Предлог се подноси у писаној форми, са образложењем.

О предлогу одлучује ОК за раднички спорт и 12. СОРВ, најкасније 30 дана
од дана достављања предлога за опозив.

Да би предлог за опозив био прихваћен потребно је да се за њега изјасни
више од половине од укупног броја чланова ОК за раднички спорт и 12. СОРВ.

Члан 9.

Извршни одбор,  као извршно – оперативни орган ОК за раднички спорт и
12. СОРВ има следећа надлежности, односно делокруг рада:

1. припрема седнице ОК за раднички спорт и 12.СОРВ, 

2. припрема предлоге докумената и одлука које усваја ОК за раднички спорт
и 12.СОРВ,

3. извршава усвојене одлуке, закључке и ставове ОК за раднички спорт и
12.СОРВ,

4. усваја  Одлуку  о  минимуму  физичко-техничких  и  кадровских  услова  за
реализацију спортских на нивоу АП Војводине,

5. врши верификацију чланова Спортског одбора,

6. разматра и усваја предлоге Спортског одбора по питањима од значаја за
реализацију спортских такмичења и манифестација,

7. утврђује  предлог  за  именовање  комесара  за  такмичење  и  заменика
комесара за такмичење,

8. усваја Протокол о организацији такмичења на нивоу АП Војводине,

9. прати  рад  осталих  органа  и  радних  тела  ОК  за  раднички  спорт  и
12.СОРВ,  предузима  мере  за  побољшање  њиховог  рада  и  предлаже
Олимпијском комитету  доношење одлука из његове надлежности,

10. непосредно сарађује и координира  рад са надлежним органима општина
домаћина Првенства Војводине 2017. и 12. СОРВ 2019,

11. у  својству  првостепеног  органа  одлучује  о  жалбама  и  приговорима
чланова у оквиру система радничког спорта;

12. обезбеђује услове за рад органа и радних тела ОК за раднички спорт и
12.СОРВ,

13. ОК за раднички спорт и  12. СОРВ подноси годишњи извештај  о  свом
раду и раду осталих органа и радних тела,

14. доноси  и  друге  одлуке  и  обавља  и  друге  послове  у  циљу  успешне
реализације 12. спортске олимпијаде радника Војводине и афирмације и
развоја радничког спорта и рекреације у АП Војводини.
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Извршни одбор за свој  рад је  одговоран  ОК за раднички спорт и  12.
СОРВ. 

Члан 10.

Мандат Извршног одбора траје  колико и мандат ОК за раднички спорт и
12.СОРВ.

Чланови Извршног одбора не могу бити чланови других органа и тела у
систему Радничког спорта, изузев што могу обављати функцију по основу које
су стекли статус члана Извршног одбора.

Члану Извршног одбора мандат траје док обавља функцију по основу које
је тај статус стекао.

III  ОРГАНИ И РАДНА ТЕЛА ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА  ЗА РАДНИЧКИ
СПОРТ И 12.СОРВ

1) функција, састав и назив  органа и радних тела

Члан 11.

Органи и радна тела ОК за раднички спорт и  12. СОРВ обављају стручно
– оперативне послове који се односе на припрему, организацију и реализацију
програмских активности у систему радничког спорта Војводине и организовању
12. СОРВ.

Органи и радна тела могу имати статус сталног и привременог органа.

Статус сталног органа имају органи који се именују за период трајања 12.
олимпијског циклуса.

Статус  привременог  органа  имају  органи  који  се  именују  за  период
трајања  спортског  такмичења, односно  спортске  манифестације  за  које   су
именовани.

Стални органи Олимпијског комитета су:

- комесар за такмичење, 

- заменик комесара за такмичење, 

- Спортски одбор.

Комесар за такмичење и заменик комесара за такмичење

Члан 12. 
Комесар  за  такмичење је  спортски орган  Олимпијског  комитета у  чијој

надлежности су послови који се односе на припрему и практичну реализацију
спортских  такмичења  и  спортских  манифестација  у  оквиру  програмских
активности система Радничког спорта Војводине.

Комесар за такмичење  именује се  из реда спортских стручњака и
стручњака у спорту  који имају одговарајуће образовање и звање за обављање
те  врсте  послова  и искуство у организовању масовних спортских
манифестација.

Члан 13. 

Комесар за такмичење има следеће обавезе и права:
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1. припрема радне текстове  којима се одређује, обим, садржај, систем и
начин  реализације  спортских  такмичења  на  нивоу  АП  Војводине и
докумената  који  чине  личну  такмичарску  документацију  учесника  у
такмичењима,

2. остварује сарадњу са Регионима у смислу праћења њихових такмичења
која имају квалификациони карактер,

3. прати техничке и организационе припреме домаћина такмичења која
имају покрајински карактер и предлаже мере за благовремено и
квалитетно извршавање тих задатака,

4. организује и спроводи припремне радње техничког карактера које
предходе Првенству Војводине, односно Олимпијади а које се односе на
такмичење,  

5. израђује упутства за рад и поступање органа који учествују у реализацији
спортских такмичења на Првенству Војводине и Олимпијади,

6. утврђује систем лиценцирања учесника у такмичењу и исти спроводи,

7. активно  учествује  у  припреми  и  реализацији  жреба  за  спортска
такмичења која имају покрајински карактер,

8. предлаже распоред такмичења на Првенству Војводине и Олимпијади,

9. утврђује и саопштава поступак идентификације учесника у такмичењу и
утврђивања права наступа са аспекта Пропозиција такмичења,

10. остварује сарадњу са гранским спортским савезима у смислу њихове
стручне асистенције за реализацију спортских такмичења,

11. предлаже листу службених лица за такмичења која  имају  покрајински
карактер, 

12. врши едукацију службених лица одређених за Првенство Војводине и
Олимпијаду,

13. пружа стручну помоћ регионалним друштвима за раднички спорт и
њиховим органима у сфери организације и реализације спортских
такмичења,  увек када они ту помоћ затраже,

14. присуствује седницама и учествује у раду ОК  за  раднички  спорт  и
12.СОРВ, његових органа и тела када се расправља и одлучује о
питањима из домена организације и реализације спортских такмичења,
по позиву,  без права одлучивања,

15. за потребе ОК за раднички спорт и 12.СОРВ и његових органа и тела,
израђује извештаје о свом раду, прегледе и статистику са одржаних
спортских такмичења и друге информације о стању у радничком спорту
Војводине на захтев надлежног органа,

16. комуницира са средствима информисања по питањима из домена свога
рада,

17. по захтеву ОК за раднички спорт и 12.СОРВ, обавља и друге послове који
су у интересу доброг функционисања система такмичења у оквиру 12.
олимпијског циклуса.

Члан 14.
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ОК за раднички спорт и 12.СОРВ, по истом поступку по којем именује
комесара за такмичење, именује и заменика комесара за такмичење.

Заменик  комесара  за  такмичење обавља улогу  комесара, у  складу са
чланом  13.  ових  правила,  у  времену  када  је  комесар  из  било  ког  разлога
спречен да обавља своју дужност.

Током трајања олимпијског циклуса заменик комесара обавља послове из
надлежности  комесара  које  му  он  повери,  нарочито  у  периоду  припреме  и
реализације спортских такмичења која имају покрајински карактер.

Члан 15. 

Комесар за такмичење и заменик комесара за такмичење су за свој рад
одговорни председнику ОК за раднички спорт и 12.СОРВ, Извршном одбору и
Олимпијском комитету.

Мандат комесара за такмичење и заменика комесара за такмичење траје
колико и мандат ОК за раднички спорт и 12.СОРВ.

Члан 16.

Мандат  комесару и  заменику  комесара за такмичење може престати и
пре  његовог  редовног  завршетка у  следећим случајевима:  личном оставком,
опозивом са функције или услед више силе.

Предлог за опозив  комесара и  заменика  комесара за такмичење може
поднети: председник ОК за раднички спорт и 12.СОРВ, Извршни одбор, најмање
једна трећина чланова Олимпијског комитета или најмање четири региона.

Предлог за опозив подноси се ОК за раднички спорт и 12.СОРВ у писаној
форми са образложењем.

О  предлогу  за  опозив  одлучује  ОК  за  раднички  спорт  и  12.СОРВ
најкасније 30 дана од дана достављања предлога за опозив.

Да би одлука о опозиву била донета потребно је да се за предлог изјасни
више од половине од укупног броја чланова ОК за раднички спорт и 12.СОРВ.

Спортски одбор

Члан 17.

Спортски  одбор је стручно-оперативни спортски орган ОК  за  раднички
спорт и 12.СОРВ.

Спортски одбор броји седам  чланова  и  чини га по  један представник
сваког региона.   

Верификацију  именовања  чланова  Спортског  одбора  врши  Извршни
одбор ОК за раднички спорт и 12.СОРВ.

Спортски одбор из свог састава бира председника.
 За  чланове  Спортског  одбора именују  се,  по  правилу,  спортски

стручњаци и стручњаци у спорту који  имају  одговарајуће  образовање  и
искуство у раду у области радничког спорта и рекреације.  

Члан 18.

Спортски одбор има следеће надлежности:

1. утврђује предлог спортског програма за целокупан 12. олимпијски циклус,
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односно за сваку годину олимпијског циклуса, као  и  предлог  његових
измена и допуна, 

2. утврђује предлог пропозиција такмичења, као и предлог одлуке о
њиховим изменама и допунама,

3. утврђује предлог свих одлука које се односе на спортска такмичења,

4. организује и руководи реализацијом жреба за спортска такмичења која
имају покрајински карактер, 

5. утврђује  распоред  такмичења  за  спортска  такмичења  која  имају
покрајински карактер,

6. врши надзор над реализацијом спортских такмичења  која  имају
покрајински карактер, 

7. утврђује предлог дисциплинског правилника, као и предлог  измена и
допуна правилника,

8. утврђује предлог одлуке о минимуму услова за одржавање такмичења
која имају покрајински карактер,

9. именује такмичарску комисију за конкретна такмичења која  имају
покрајински карактер  и доноси упутство о њеном раду,

10. путем такмичарске комисије, у складу са Пропозицијама такмичења,
другим одлукама и закључцима који се односе на спортска такмичења,
правилима игре за спортске дисциплине из такмичарског програма,
постојећим правилницима и упутствима, спроводи и непосредно руководи
спортским такмичењима која имају покрајински карактер,

11. путем такмичарске комисије, у другом степену решава по жалбама и
захтевима учесника у такмичењу која се односе непосредно на
такмичење, његов ток и резултате,

12. путем такмичарске комисије, доноси одлуке о свим питањима која се
односе на такмичење и која представљају сметњу за нормалан ток
такмичења (прекиди такмичења/утакмица, настанак више силе током
такмичења и др.),

13. путем такмичарске комисије, своје одлуке саопштава на начин доступан
странкама у поступку као и свим учесницима спортске манифестације и
спортске јавности,

14. путем такмичарске комисије, израђује и доставља, полудневне, дневне и
завршне информације о току такмичења, 

15. путем такмичарске комисије по сопственој и  иницијативи комесара за
такмичење, обавља и друге послове који су у интересу квалитетне и
правилне реализације спортског такмичења којим руководи,

16. предлаже састав комисије за жалбе и дисциплинске комисије,

17. утврђује предлог одлуке о висини трошкова  за такмичење и таксе на
жалбу на спортским такмичењима која имају покрајински карактер,

18. утврђује  предлог  за  територијалну  организацију  и  уређење  система
Радничког спорта Војводине, 

19. утврђује предлог правилника о такмичењу и рекреацији,

20. даје тумачење одредби Правилника  о  такмичењу  и  рекреацији  и
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Пропозиција такмичења, увек када за то постоји писани захтев,

21. утврђује предлог Одлуке о праву наступа у такмичењима у систему
радничког спорта Војводине,

22. утврђује предлог Одлуке о наградама и признањима у систему
такмичења радничког спорта Војводине,

23. утврђује предлог Одлуке о неопходној такмичарској документацији на
такмичењима, њеном изледу и садржају,

24. одлучује о обнови поступка и ванредном ублажавању казне настале у
вези са спортским такмичењима,

25. по захтеву ОК за раднички спорт и 12.СОРВ, односно Извршног одбора
ОК 12. СОРВ, обавља и друге поверене послове.

Члан 19.

Мандат чланова Спортског одбора траје колико и мандат ОК за раднички
спорт и 12.СОРВ. 

Члану Спортског одбора мандат може престати и пре истека периода на
који је биран личном оставком, опозивом од стране региона који га је именовао
или услед више силе (тешка дуготрајна болест, смрт).

Спортски одбор за свој рад одговора Извршном одбору ОК  за раднички
спорт и 12. СОРВ. 

Члан 20.

Привремени органи ОК за раднички спорт и 12.СОРВ су:

- дисциплинска комисија и

- комисија за жалбе.

Дисциплинска комисија

Члан 21.

Дисциплинска комисија је стручно-оперативни првостепени дисциплински
орган ОК за раднички спорт и 12.СОРВ. 

Дисциплинска комисија броји три  члана, од којих је  најмање један
дипломирани правник.

Чланове  дисциплинске  комисије,  као и  једног  заменика члана именује
Извршни одбор ОК за раднички спорт и 12. СОРВ на  предлог Спортског одбора.

Одлуком  о  именовању  дисциплинске  комисије  Извршни  одбор  ОК  за
раднички спорт и 12. СОРВ именује и председника Комисије.

Чланови дисциплинске комисије именују се из реда  спортских стручњака
и стручњака у спорту који имају одговарајуће образовање и звање за обављање
те врсте послова који су се својим радом доказали и при томе испољили смисао
за реално и правично расуђивање. 

Члан 22.

Дисциплинска комисија  на основу писане пријаве, у складу са
Дисциплинским правилником, Пропозицијама такмичења, другим одлукама и
закључцима који се односе на спортска такмичења, правилима игре за спортске
дисциплине из такмичарског програма, постојећим правилницима и упутствима
и расположивом документацијом, спроводи поступак и изриче дисциплинске
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мере учесницима у спортским такмичењима у оквиру Првенства Војводине и
Олимпијаде, за прекршаје које су починили у вези са такмичењем.

Дисциплинска  комисија  своје одлуке саопштава на начин доступан
странкама у поступку, као и свим учесницима спортске манифестације и
спортске јавности. 

Члан 23. 

Мандат дисциплинске комисије траје за  период  трајања  спортског
такмичења у сврху којег је именована.

Дисциплинска  комисија  је  за  свој  рад  одговорна  Спортском одбору и
Извршном одбору ОК раднички спорт и 12. СОРВ.  

Комисија за жалбе

Члан 24.

Комисија за жалбе је стручно-оперативни другостепени  дисциплински
орган ОК за раднички спорт и 12.СОРВ.

Комисија  за  жалбе  броји три  члана, од којих је  најмање један члан
дипломирани правник.

Чланове  комисије  за  жалбе,  као  и  једног  заменика члана именује
Извршни одбор ОК за раднички спорт и 12.СОРВ на  предлог Спортског одбора.

Одлуком  о  именовању  комисије  за  жалбе  Извршни  одбор  именује  и
председника комисије.

Чланови комисије за жалбе именују се  из реда  спортских стручњака и
стручњака у спорту који имају одговарајуће образовање и звање за обављање
те врсте послова који су се својим радом доказали и при томе испољили смисао
за реално и правично расуђивање.   

Члан 25.

Комисија за жалбе на основу приспеле жалбе, а у складу са
Дисциплинским правилником, Пропозицијама такмичења, другим одлукама и
закључцима који се односе на спортска такмичења, правилима игре за спортске
дисциплине из такмичарског програма, постојећим правилницима и упутствима
и расположивом документацијом, спроводи поступак и доноси одлуку по
жалбама учесника у спортским такмичењима у оквиру Првенства Војводине и
Олимпијаде, које се односе на одлуке првостепеног органа; 

Комисија за жалбе своје одлуке саопштава на начин доступан странкама
у поступку, као и свим учесницима спортске манифестације и спортске јавности.

Одлуке комисије за жалбе имају карактер и снагу другостепеног органа и
коначне су.

Члан 26.

Мандат комисије за жалбе траје за период трајања спортског такмичења у
сврху којег је именована.

Комисија  за  жалбе  је  за  свој  рад  одговорна  Спортском  одбору  и
Извршном одбору Извршном одбору ОК раднички спорт и 12. СОРВ.  
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3) Назив, улога и састав колективних учесника у систему
Радничког спорта Војводине

 .
Регионална друштва за раднички спорт

Члан 27.
Регионална друштва  за  раднички  спорт   су  самосталне  спортске

организације  основане за потребе  региона,  у  сврху реализације  програмских
активности у систему радничког спорта Војводине и организовања 12. СОРВ. и
устројена су у складу са територијалном организацијом поменутог система.

У састав  региона (регионалног  друштва)  улази одређени број  општина
које  у  региону  представљају  и  заступају  спортске  организације  које на
територији  општине реализују  програмске  активности  из  система  радничког
спорта Војводине и 12. СОРВ.

Регионална друштва, односно њихови органи, имају различит број
чланова што је условљено бројем општина које припадају конкретном региону. 

У органима одлучивања сваког регионалног друштва мора  да  буде
заступљена свака општина –  чланица региона,  најмање  са  по  једним
представником. 

Сва друга питања и специфичности региона уређују се статутом
регионалног друштва  или посебном одлуком скупштине тога друштва.

Уколико  у  одређеном  региону  није  основано  друштво  у  смислу  овог
члана, послове из  његовог  делокруга рада обавља   удружење „Спорт за све“
регистровано за општину,  односно град који је седиште региона, у складу са
посебном одлуком ОК за раднички спорт и 12. СОРВ). 

Члан 28.

Регионално друштво има следеће обавезе:

1. извршава одлуке и закључке ОК  за  раднички  спорт  и  12.СОРВ,
односно других надлежних органа и радних тела, 

2. именује чланове органа и радних тела са територије свога региона у
складу са  посебном одлуком ОК за раднички спорт и 12.СОРВ или
Изршног одбора,

3. стара се о извршавању послова које му одлуком повери ОК  за
раднички спорт и 12.СОРВ, Извршни одбор или други надлежни орган,
односно радно тело ОК за раднички спорт и 12.СОРВ,

4. реализује такмичења која су квалификациона за спортска
такмичењапокрајинског карактера  или друге спортске манифестације
за коју се одреди одржавање квалификационих такмичења на нивоу
региона,

5. подноси Извршном одбору извештај о свом раду, план и програм рада
и финансијски план  у роковима који су унапред утврђени, а најмање
за календарску годину,

6. подноси извештај  за  правдање финансијских  средстава која за свој
рад добије од Савеза Спорт за све Војводине, у утврђеним роковима,

7. води евиденцију о чланству у региону у коме делује – књигу чланова, 

8. доноси друге одлуке, обавља друге послове и предузима потребне
мере у циљу афирмације и развоја радничког спорта на територији
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региона и реализације програмских активности током 12. олимпијског
циклуса,

9. поштује Статут Савеза спорт за све Војводине и доследно спроводи
ова правила и одлуке ОК за раднички спорт и 12.СОРВ.

Члан 29.

Регионално друштво има следећа права:

1. да  буде  заступљено  у  ОК  за  раднички  спорт  и  12.СОРВ,  осталим
органима и радним телима, у складу са овим правилима и одлукама ОК
за раднички спорт и 12.СОРВ и Извршног одбора,

2. да активно учествује у креирању програмских садржаја активности које се
односе  на  успешну  припрему  и  одржавање  спортских  такмичења  и
манифестација које имају покрајински карактер и укупни развој радничког
спорта и рекреације у АП Војводини, 

3. да  учествује  у  активностима,  спортским  манифестацијама  и
рекреативним  приредбама  које  организује  ОК  за  раднички  спорт  и
12.СОРВ,

4. да остварује  средства од Савеза спорт за  све Војводине,  у  складу са
Правилником  о  материјално-финасијском  пословању,  годишњим
финансијским планом Савеза и одлуком Управног одбора Савеза,

5. да  буде  домаћин  и  технички  организатор  спортских  манифестација  и
рекреативних  приредби које се организују на покрајинском нивоу,

6. да остварује и сва друга права у складу са Статутом Савеза спорт за све
Војводине и одлукама и нормативима  ОК за раднички спорт и 12.СОРВ.

Члан 30.

Регионална друштва су самостална у свом раду и одлучивању у
пословима које самостално креирају и реализују.

 У  делу послова  који  се  односе  на  12.  олимпијски  циклус  регионална
друштва су у саставу система којим руководи ОК за раднички спорт и 12.СОРВ. 

Регионална друштва  у делу послова које им је поверио ОК за раднички
спорт и 12.СОРВ одговарају  Олимпијском комитету.  

Члан 31.

Регионална друштва раде и одлучују на начин утврђен њиховим
статутима и пословницима о раду.

Статути, пословници о раду и друге одлуке регионалних друштава морају
да  буду усклађене  са  Законом о  спорту,  Статутом Асоцијације  спорт  за  све
Србије и Статутом Савеза спорт за све Војводине.  

.
Општинска удружења спорт за све – општински одбори за раднички спорт

     Члан 32.  

Општинска  удружења  спорт  за  све  су  основни  носиоци  послова  и
задатака у систему радничког спорта Војводине за територију општине за коју су
основани (у даљем тексту: општинска удружења).
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У општинама у којима није основано и регистровано  удружење спорт за
све, послове и задатке обављају општински одбори за раднички спорт који раде
у  оквиру  спортске  организације  те  општине  основане  за  потребе  спорта  у
целини.

У зависности од развијености радничког спорта у општини, општински
одбори броје од 3 до 7 чланова. 

Члан 33. 

Општинско удружење има следеће надлежности, односно делокруг рада:

1. одлучује о свим питањима из области радничког спорта на територији
општине,

2. реализује спортске активности на територији општине,

3. води евиденцију о чланству на територији општине– књигу чланова,

4. спроводи одлуке и закључке надлежног  органа  регионалног  друштва
којем припада и ОК за раднички спорт и 12.СОРВ, 

5. доноси одлуке о заступљености своје општине на регионалним
такмичењима, 

6. врши избор чланова органа регионалног друштва коме припада са
територије своје општине,

7. подноси извештај регионалном  друштву и  Олимпијском  комитету  за
раднички спорт и 12.  СОРВ  о свом раду и стању радничког спорта на
територији општине,

8. врши правдање средстава добијених на име помоћи у раду од
регионалног друштва,  односно  од  Савеза  Спорт  за  све  Војводине,  у
утврђеним роковима,

9. доноси друге одлуке, обавља друге послове и предузима потребне мере
у циљу афирмације и развоја радничког спорта  на територији  општине и
реализације програмских активности током олимпијског циклуса 12.
СОРВ.

Члан 34. 
Општинско удружење, односно општински одбор за свој рад је одговоран

управном одбору  регионалниог друштва коме  припада, у делу поверених
послова, а у делу послова који су карактеристика и специфичност општине у
којој ради, спортској организацији у општини која је задужена за послове спорта.

Члан 35. 

Општинско  удружење  ради  по  одредбама   сопственог  статута  и
пословника о раду.

Општински одбори раде и одлучују на начин утврђен статутима и
пословницима о раду општинских организација за раднички спорт чији су
саставни део.

4. Начин рада ОК за раднички спорт и 12.СОРВ
и осталих органа и радних тела

Члан 36.

Начин  рада,  одлучивања  и  функционисања  ОК  за  раднички  спорт  и
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12.СОРВ и осталих органа и радних тела, као и права и обавезе чланова органа
и радних тела  уређују се Пословником о раду ОК за раднички спорт и 12.СОРВ.

Пословником о раду прецизирају се питања која се обавезно разматрају
на  пленарним  седницама  и  питања  о  којима  се  може  одлучивати  и  на
електронским седницама.  

5. Финансирање активности ОК за раднички спорт и 12.СОРВ,
осталих органа и радних тела

Члан 37.

Савез Спорт за све Војводине, у складу са Програмом 12. олимпијског
циклуса, финансира рад ОК за раднички спорт и 12.СОРВ, осталих органа и
радних тела и сноси трошкове организације и реализације спортских такмичења
на покрајинском нивоу и завршне манифестације 12. СОРВ.  

Финансирање рада и трошкова из става 1 овог члана врши се у складу са
Правилником  о  материјално-финансијском  пословању  Савеза,  Годишњим
финансијским планом Савеза и одлукама Управног одбора Савеза, а на основу
Предлога  плана  прихода  и  расхода  који  утврђује  ОК  за  раднички  спорт  и
12.СОРВ.  

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Укупна организација рада и функционисања радничког  спорта  и  12.
олимпијског циклуса ускладиће се са одредбама ових правила најкасније до 31.
марта 2016. године.

Члан 39.

Ступањем на снагу ових правила  престају да важе Правила о раду на
реализацији циклуса 11. спортске олимпијаде радника Војводине од 12. априла
2012. године, са Одлуком о изменама и допунама Правила, од 25. марта 2014.
године.

Члан 40.
Тумачење ових  правила  је у надлежности Извршног одбора ОК за

раднички спорт и 12. СОРВ. 

Члан 41.

Ова правила ступају на снагу даном доношења.    

ПРЕДСЕДНИК

ОК ЗА РАДНИЧКИ СПОРТ И 12.СОРВ

Горан Милић
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