ОДЛУКA
О ВИСИНИ НАКНАДЕ И ПОСТУПКУ ЗАКУПА ЧАМАЦА
ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Цена закупа чамаца за сезону износи 30.000,00 динара за мали чамац и 40.000,00 динара за
стандардни чамац.
У цену закупа улази и припадајући број весала и прслука, а не улази осигурање нити
транспорт чамаца и опреме.
Закуп чамаца плаћа се у складу са Уговором о закупу чамаца.
Члан 2.
За закуп два или више чамаца цена је прогресивна:
• за први закупљени чамац цена је као у члану 1 ове Одлуке (за мали 30.000,00
динара, a за стандардни 40.000,00 динара)
• за други закупљени чамац - основна цена +20% (за мали је 36.000,00 динара, a за
стандардни 48.000,00 динара)
• за трећи закупљени чамац - основна цена +50% (за мали 45.000,00 динара, a за
стандардни 60.000,00 динара).
Члан 3.
Подношење захтева за закуп наредне године се обавља у периоду од 01. децембра до 20.
децембра текуће године. УО СДБС је у обавези да донесе одлуку до 31. децебра текуће године за
наредну годину.
У захтеву спортска организација одвојено назначава примарни чамац који жели да закупи,
као и друге чамце које би желела да закупи у складу са потребама својих чланова.
Члан 4.
УО одлучује по следећим принципима:
1. Прво се разматрају захтеви редовних чланова Савеза за примарни жељени чамац.
Ако за одређени примарни жељени чамац има више заинтересованих спортских
организација, примењује се правилo да предност за закуп одређеног чамца има спортска
организација која наставља текући закуп тог чамца.
2. У случају неиспуњења услова из тачке 1, примењује се правило да предност има спортска
организација који у тренутку разматрања захтева има значајно више (бројкама: 20%
више) регистрованих такмичара од друге спортске организације.
3. У случају неиспуњења услова из тачке 2, примењује се правило да предност има спортска
организација која је била боља на последњем државном првенству (злато=3, сребро=2,
бронза=1 поен), збирно у свим категоријама.
Ако након додељивања примарних жељених чамаца преостане незакупљених чамаца,
разматрају се захтеви свих спортских организација чланова Савеза да ли и колико преосталих
чамаца желе да закупе.

Члан 5.
СДБС слободне чамце може понудити и на дневни закуп по следећим ценама:
А) закуп до 3 дана: стандардни чамац 4.000,00 динара, мали 3.000,00 динара,
Б) закуп дуже од 3 дана: стандардни чамац 2.000,00 динара дневно, мали 1.000,00 динара дневно.
Члан 6.
На почетку сваке године или пре закупа, комисија изабрана од стране УО утврђује стање у
коме се чамац/ци налазе. Чамац се закупљује у виђеном стању, а саставни део уговора је записник о
стању чамца који је саставила комисија.
Савез задржава право на периодичне прегледе стања изнајмљене опреме, најављене 15
дана раније, или по позиву од стране клуба.
Све спортске организације – клубови који закупљују опрему по било ком основу (сезонски
или дневни закуп), у обавези су да:
• уплате Савезу депозит за случају мањег оштећења (ДСМО) у износу од 24.000,00
РСД и
• изврше осигурање изнајмљених чамаца о сопственом трошку или доставе бланко
потписану сопствену меницу на име законског заступника клуба-удружења.
У случају да се констатује оштећење изнајмљеног чамца и/или опреме, издаје се писмено
упозорење клубу да оштећење санира о сопственом трошку са роком од 45 дана. Уколико се
оштећење не санира у предвиђеном року, Савез организује поправку и то:
• у случају мањег оштећења користећи уплаћени ДСМО,
• а у случају значајне штете активирањем средства осигурања односно менице.
Члан 7.
Закупац чамца се обавезује да о свом трошку чамац стави на располагање Савезу на
локацију Ада Циганлија за сва домаћа или међународна такмичења о чему закупац мора бити
обавештен најкасније месец дана пре тог такмичења.
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