КОРФБОЛ САВЕЗ СРБИЈЕ

СТАТУТ
Усклађен са Закпнпм п сппрту Републике Србије
(“Сл. гласник РС”, брпј 24/2011 пд 4.04.2011. гпдине)

Бепград
2012

На пснпву шл. 38. ст. 2. и 3. и 53. ст. 3. таш. 1) Закпна п сппрту Републике Србије (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2011) и шлана 16. став 2. Статута Кпрфбпл савеза Србије, Скупщтина
Кпрфбпл савеза Србије на седници пдржанпј дана 04. марта 2012. гпдине усвпјила је

СТАТУТ
КОРФБОЛ САВЕЗА СРБИЈЕ
I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Кпрфбпл савез Србије (у даљем тексту: Савез) је дпбрпвпљна, невладина,
непплитишна и непрпфитна сппртска прганизација, пснпвана, кап удружеое, ради
прганизпванпг бављеоа кпрфбпл сппртпм.
1. Назив и седиште Савеза
Члан 2.
Назив Савеза је: Кпрфбпл савез Србије.
Скраћени назив Савеза је: КОСС.
Седищте Савеза је у Бепграду.
Адреса Савеза је: 11000 Бепград, Врашар, Крунска 7/I.
У ппслпвнпј кпресппнденцији и у јавнпм иступаоу Савез уз свпј назив навпди и
свпје седищте.
Назив и скраћени назив упптребљавају се у правнпм прпмету у пблику у кпјем
су уписани у надлежни Регистар.
Управни пдбпр Савеза пдређује адресу на кпјпј се налази седищте Клуба.

2. Ппдручје активнпсти
Члан 3.
Савез пбавља активнпсти на пствариваоу статутарних циљева на целпј
теритприји Републике Србије.
3. Правни статус
Члан 4.
Савез је сппртскп удружеое, пднпснп правнп лице са правима, пбавезама и
пдгпвпрнпстима утврђеним закпнпм и пвим Статутпм.

2

4. Печат, амблем, застава и бпја
Члан 5.
Савез има пешат пкруглпг пблика, прешника 30 mm, на кпјем су ћирилицпм
исписани назив и седищте Савеза.
Савез има щтамбиљ шетвртастпг пблика на кпме је исписан назив и седищте
Савеза и пстављенп местп за завпдни брпј и датум.
Савез има свпј амблем, знак, заставу, бпју и друге симбпле.
Симбпле Савеза и оихпву упптребу ближе регулище Управни пдбпр Савеза
ппсебним актпм.
5. Чланствп у другим удружеоима, друштвима и савезима
Члан 6.
Савез је шлан Сппртскпг савеза Србије и IKF – International Korfball Federation
(Међунарпдне кпрфбпл федерације).
Савез мпже да се ушлани у пдгпварајуће наципналне и међунарпдне сппртске
прганизације пд знашаја за пствариваое циљева Савеза.
6. Заступници - Заступаое и представљаое Савеза
Члан 7.
Савез представљају и заступају Председник Савеза и Генерални секретар
Савеза. Одлукпм Управнпг пдбпра мпгу се пдредити и друга лица с правима и
пбавезама у заступаоу Савеза, у границама датих пвлащћеоа.
7. Забрана дискриминације
Члан 8.
Забраоена је свака неппсредна и ппсредна дискриминација лица у
надлежнпсти Савеза, с пбзирпм на некп лишнп свпјствп, статус, ппредељеое или
увереое, у складу са закпнпм.
Одредбе ппщтих аката Савеза кпјима се утврђује или ствара дискриминација
лица у оихпвпј надлежнпсти – не примеоују се, а ппјединашна акта кпјима се врщи
дискриминација – нищтава су.
У Савезу није дппущтенп крщеое слпбпда и права шпвека и грађанина.
Савез је неутралан у питаоима пплитике и религије.
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II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНПСТИ САВЕЗА

1. Циљеви
Члан 9.
Циљ Савеза је да:
- свпјим делпваоем дппринпси развпју, афирмацији и прпмпцији
кпрфбпла у Републици Србији и ппвећаоу бављеоа кпрфбплпм у свим
сегментима станпвнищтва Србије (пмаспвљеое кпрфбпл сппрта);
- пбезбеђује услпве за развпј и унапређеое врхунских сппртских
резултата у кпрфбплу, у свим нивпима такмишеоа, у земљи и
инпстранству;
- прпмпвище пбразпвну и васпитну функцију сппрта, фер плеја,
разумеваоа, тплеранције и пдгпвпрнпсти крпз бављеое кпрфбплпм и
сппртпм уппщте;
- пбавља сппртске активнпсти и делатнпсти у складу са Закпнпм п сппрту,
пвим Статутпм, сппртским правилима Савеза и Стратегијпм развпја
сппрта у Републици Србији.

2. Садржај активнпсти
Члан 10.
Савез свпје циљеве пстварује крпз:
1) ствараое услпва за развпј кпрфбпл сппрта у Републици Србији;
2) прганизпваое и спрпвпђеое кпрфбпл манифестација и такмишеоа;
3) ушещће у наципналним сппртским манифестацијама, међунарпдним
сппртским такмишеоима и другим сппртским приредбама;
4) ппдрщку изградои и изградои и пдржаваоу сппртских пбјеката;
5) перманентнп струшнп пбразпваое и усаврщаваое сппртских струшоака и
струшоака у сппрту кпји су ангажпвани у Савезу;
6) ппдстицаое рада свпјих шланпва дпдељиваоем награда и признаоа за
изузетне сппртске резултате и за дппринпс развпју и унапређеоу кпрфбпл
сппрта;
7) ангажпваое у Сппртскпм савезу Србије, шији је шлан, Олимпијскпм кпмитету
Србије и сарадоу са другим прганизацијама у пбласти сппрта и српдним
прганизацијама у Републици Србији;
8) заступаое заједнишких интереса свпјих шланпва пред државним прганима
Републике Србије и пствариваое сарадое са јавним властима јединице
лпкалне сампуправе и прганима аутпнпмних ппкрајни;
9) издаваое сппствених публикација и ппдрщку излажеоа других публикација
пд знашаја за развпк кпрфбпл сппрта у Србији и унапређеое струшнпг рада у
кпрфбпл сппрту;
10) пствариваое међунарпдне сппртске сарадое у кпрфбпл сппрту и
унапређиваое међунарпднпг угледа наципналнпг сппрта уппщте;
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11) пппуларизацију кпрфбпла у медијима, пбразпвним институцијама и другим
прганизацијама;
12) предузимаое мера за спрешаваое негативних ппјава при прганизпваоу и
пдржаваоу сппртских такмишеоа у кпрфбплу и јашаое васпитне улпге
сппрта;
13) бригу п защтити здравља сппртиста;
14) ппдстицаое бављеоа кпрфбплпм у свим сегментима станпвнищтва;
15) стараое п телеснпм и духпвнпм пбликпваоу (фпрмираое) малплетних
шланпва;
16) активнпсти на јашаоу сппртскпг мпрала и сппртскпг духа кпд свпјих шланпва
и утврђиваое правила ппнащаоа у оихпвим међуспбним пднпсима;
17) пствариваое сарадое са привредним друщтвима, устанпвама и другим
правним и физишким лицима, пд знашаја за пствариваое циљева Савеза;
18) впђеое евиденција пд знашаја за рад и истприју Савеза;
19) праћеое да ли је рад шланпва Савеза у складу са закпнпм, Статутпм и
ппщтим актима Савеза и оихпвим статутпм и ппщтим актима и ппмагаое
шланпвима у птклаоаоу недпстатака у раду и рещаваоу сппрпва кпји
угрпжавају пствариваое функција и циљева шланпва Савеза;
20) друге активнпсти и мере кпје дппринпсе реализацији циљева Савеза и
пствариваоу пплпжаја утврђенпг Закпнпм п сппрту и сппртским правилима
Савеза;
Оствариваое циљева Савеза ближе се регулище пдгпварајућим ппщтим актима
кпје дпнпсе надлежни пргани Савеза у складу са пвим Статутпм.
Савез мпже ради пствариваоа активнпсти из става 1. пвпг шлана пснпвати
привредна друщтва, устанпве или други закпнпм утврђен пблик прганизпваоа, у
земљи и инпстранству, сампсталнп или са другим правним и физишким лицима у
складу са закпнпм.

3. Обављаое сппртских активнпсти и сппртских делатнпсти
Члан 11.
Савез и сви шланпви Савеза се у пбављаоу сппртских активнпсти и сппртских
делатнпсти нарпшитп ангажују на афирмацији духа плимпизма, ппдстицаоу фер плеја,
унапређеоу васпитнп-пбразпвнпг и струшнпг рада у сппрту, ппдстицаоу и афирмацији
дпбрпвпљнпг рада у сппрту, бпрби прптив лажираоа, сузбијаоу насиља и дппинга у
сппрту.
Савез и сви шланпви Савеза пстварују свпје циљеве и пбављају сппртске
активнпсти и делатнпсти у складу са закпнпм, сппртским правилима Савеза и свпјим
ппщтим актима, пптврђеним кпнвенцијама у пбласти сппрта и принципима утврђеним
у дпкументима међунарпдних прганизација шија је шланица Република Србија.
Органи Савеза су дужни да пбезбеде да бављеое сппртским активнпстима и
делатнпстима у пквиру Савеза буде хуманп, слпбпднп и дпбрпвпљнп, здравп и
безбеднп, у складу са прирпднпм срединпм и друщтвеним пкружеоем, фер,
тплерантнп, етишки прихватљивп, пдгпвпрнп, независнп пд злпупптреба и циљева кпји
су супрптни сппртскпм духу и дпступнп свим грађанима ппд једнаким услпвима без
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пбзира на узраст, нивп физишких сппспбнпсти, степен евентуалне инвалиднпсти, ппл и
другп лишнп свпјствп.
Савез усппставља пднпсе са сппртистима и сппртским струшоацима у складу са
Закпнпм п сппрту, пвим Статутпм и сппртским правилима Савеза.
Ппдрушје делпваоа Савеза је на теритприји Републике Србије.

4. Стручни рад
Члан 12.
Струшни рад у Савезу и кпд шланпва Савеза мпгу да пбављају искљушивп лица
кпја имају пдгпварајуће сппртскп зваое у складу са закпнпм (сппртски струшоаци и
струшоаци у сппрту).
Сппртски струшоаци из става 1. Овпг шлана пбавезни су да се струшнп
усаврщавају у складу са закпнпм и ппщтим актима Савеза.

5. Сппртисти
Члан 13.
Сппртиста мпже да се бави кпрфбплпм кап сппртскпм активнпщћу аматерски
(рекреативнп или такмишарски) или прпфесипналнп (такмишарски).
Прпфесипнални сппртиста је лице кпје се бави сппртпм кап јединим или
пснпвним занимаоем.
Савез и оегпви шланпви су у пбављаоу сппртских активнпсти пбавезни да
пбезбеде услпве за безбеднп бављеое сппртиста сппртским активнпстима и сппртске
струшоаке за впђеое струшнпг рада, планираое и евиденцију струшнпг рада.
У такмишеоима у кпјима ушествује клуб, за клуб мпгу да наступају самп
сппртисти кпјима је утврђена здравствена сппспбнпст у складу са Закпнпм п сппрту.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти сппртиста аматера уређују се закпнпм,
сппртским правилима Савеза и ппщтим актима клуба, а права, пбавезе и пдгпвпрнпсти
сппртиста такмишара аматера кпјима се пбезбеђује нпвшана накнада за бављеое
сппртпм — и угпвпрпм између сппртисте и клуба закљушеним у складу са Закпнпм п
сппрту.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти прпфесипналних сппртиста уређују се закпнпм,
сппртским правилима Савеза, кплективним угпвпрпм, правилникпм п раду клуба (кад
није закљушен ппјединашан кплективни угпвпр у клубу) и угпвпрпм п раду између
сппртисте и клуба.
Органи клуба и ушлаоени, пднпснп ангажпвани сппртисти пбавезни су да се
придржавају права и пбавеза утврђених актима из става 5. и 6. пвпг шлана.
Овлащћенп лице клуба дужнп је да пре закљушеоа угпвпра сппртисту пбавести
п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима из ст. 5. и 6. пвпг шлана.
Угпвпр између сппртисте и клуба закљушује се у писменпј фпрми и региструје
кпд Савеза.
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У слушају утврђиваоа нищтавпсти, ппнищтеоа, сппразумнпг раскида угпвпра
или раскида угпвпра између клуба и сппртисте збпг неиспуоеоа угпвпрних пбавеза,
пвлащћенп лице клуба дужнп је да п тпме без пдлагаоа пбавести Савез.
Клуб је дужан да закљуши угпвпр п псигураоу свпјих врхунских сппртиста пд
ппследица несрећнпг слушаја за време пбављаоа сппртских активнпсти, а на пснпву
утврђенпг рангираоа сппртиста и у складу са закпнпм.

6. Сппртска правила
Члан 14.
Савез утврђује сппртска правила у пбласти кпрфбпл сппрта (грани сппрта), а у
складу са међунарпднп утврђеним правилима.
Сппртским правилима из става 1. пвпг шлана утврђују се:
1) систем, прпппзиције, правила и календар такмишеоа;
2) правила за прганизпваое сппртских такмишеоа;
3) услпви и критеријуми за ушещће на сппртским такмишеоима и ппступак
утврђиваоа оихпве испуоенпсти, укљушујући и дпзвплу за сезпну;
4) нашин и ппступак регистрпваоа угпвпра између сппртисте и сппртске
прганизације;
5) услпви за прганизпваое и ушещће сппртских прганизација у такмишеоима
за ппдрушје вище држава или вище регипна разлишитих држава;
6) услпви и нашин регистрпваоа сппртиста и сппртских тренера за сппртску
прганизацију, укљушујући и регистрпваое страних сппртиста;
7) мере за спрешаваое негативних ппјава у сппрту (дппинг, насиље и
недплишнп ппнащаое, лажираое сппртских резултата, расизам и щпвинизам);
8) медицинска защтита сппртиста;
9) дисциплински ппступак и дисциплинске казне;
10) статус сппртиста и преласци сппртиста у дпмаће и инпстране сппртске
прганизације, укљушујући уступаое сппртиста између сппртских прганизација;
11) услпви за врщеое ппсредпваоа у преласцима сппртиста из једне у другу
сппртску прганизацију;
12) статус судија, суђеое на такмишеоима и статус других службених лица на
такмишеоима;
13) пбављаое струшнпг рада у сппртским прганизацијама;
14) услпви прганизпваоа припрема сппртиста и едукативних камппва за
сппртисте и сппртске струшоаке;
15) друга питаоа утврђена закпнпм.
7. Кпрфбпл такмичеоа
Члан 15.
Савез је прганизатпр или ппкрпвитељ кпрфбпл сппртских такмишеоа на
теритприји Републике Србије.
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Клубпви, сппртисти и друга лица са теритприји Републике Србије кпји нису
шланпви Савеза не мпгу ушествпвати на такмишеоима у прганизацији или ппд
ппкрпвитељствпм Савеза и не мпгу бити шланпви кпрфбпл репрезентације Србије.
Чланпви Савеза мпгу прганизпвати кпрфбпл такмишеоа самп уз сагласнпст
Управнпг пдбпра Савеза.
Управни пдбпр Савеза изузетнп мпже да прпгласи пдређенп кпрфбпл сппртскп
такмишеое за птвпренп (нема пгранишеоа у наступу везаних за шлански статус) када
ппстпји за тп ппсебан интерес Савеза.
Савез утврђује правила и услпве за прганизпваое свих кпрфбпл сппртских
такмишеоа на нивпу Републике Србије и ушещће на оима, за све узрасне категприје.
Управни пдбпр устанпвљава пптпун или делимишан систем лиценцираоа,
пднпснп регистрпваоа (клубпва, сппртиста, тренера, судија, и сл.), кап услпв за ушещће
на такмишеоима кпја се прганизују пд стране Савеза или ппд оеним
ппкрпвитељствпм.
Организатпр такмишеоа је дужан да псигура оегпвп несметанп и безбеднп
пдржаваое, и при прганизпваоу предузме мере прпписане закпнпм и правилима
Савеза.
На такмишеоима у ингеренцији Савеза мпгу да ушествују самп лица кпја
испуоавају услпве у складу са закпнпм и правилима Савеза.
8. Наципнална селекција
Члан 16.
Савез и оегпви шланпви пбавезни су да ствпре услпве за успещан рад кпрфбпл
наципналних селекција, са циљем ппстизаоа щтп је мпгуће бпљих сппртских
резултата и дпстпјнпг репрезентпваоа кпрфбпл сппрта Србије.
Изабрани шланпви наципналне селекције мпрају имати пдгпварајуће сппртске и
мпралне квалитете и дужни су да испуоавају све пбавезе према наципналнпј
селекцији.
III. ЧЛАНСТВП У САВЕЗУ
Члан 17.
Савез и оегпви шланпви функципнищу кап јединствени систем кпрфбпл сппрта у
Републици Србији.
Чланпви Савеза су једнаки у правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима у Савезу, у
складу са пвим Статутпм.
Чланпви Савеза свпја права у међунарпдним сппртским прганизацијама
пстварују искљушивп прекп Савеза.
Члан 18.
Чланпви Савеза у пствариваоу свпјих циљева и задатака сампсталнп уређују
свпју унутращоу прганизацију и рад, дпнпсе и реализују прпграме развпја и пстварују
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друге циљеве и задатке у пквирима надлежнпсти кпје су им дпдељене ппщтим актима
и пдлукама Савеза.
Чланпви Савеза су пбавезни да се ушлане у пдгпварајући теритпријални
сппртски савез, према свпм седищту.
Организација и рад шланпва Савеза уређује се оихпвим статутима, у складу са
закпнпм, пвим Статутпм и сппртским правилима Савеза.
Статут и друга ппщта акта Савеза, кап сппртска правила из шл. 3. ст. 1. таш. 20) и
шл. 5. ст. 2. Закпна п сппрту, неппсреднп се примеоују на сва лица кпја су, неппсреднп
или ппсреднп, пбухваћена надлежнпстима Савеза (неппсредни и ппсредни шланпви).
Статут и друга ппщта акта шлана Савеза мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм и
ппщтим актима Савеза, а у супрптнпм су неважећи.
У слушају несагласнпсти пдредбе статута и другпг ппщтег акта шлана Савеза са
пдредбпм Статута и ппщтег акта Савеза, неппсреднп се примеоује пдредба Статута,
пднпснп ппщтег акта Савеза.
Чланствп у Савезу не мпже се пренпсити.

Члан 19.
Савез има следеће врсте (категприје) шланпва:
1) сталне (редпвне) шланпве;
2) придружене шланпве;
3) ппмажуће шланпве;
4) ппшасне шланпве.

1. Услпви за учлаоеое
Члан 20.
Кпрфбпл сппртска прганизација (кпрфбпл клуб) мпже ппстати редпван шлан
Савеза акп испуоава ппщте и ппсебне услпве.
Опщти услпви:
- да је кпрфбпл клуб регистрпван у складу са закпнпм и да испуоава
услпве прпписане Закпнпм, ппдзакпнским актима и ппщтим актима Савеза за
пбављаое сппртске делатнпсти;
- да циљеви кпрфбпл клуба пдгпварају циљевима Савеза;
- да је статут кпрфбпл клуба у складу са ппщтим актима Савеза;
- да прихвати Статут и ппщте акте Савеза и надлежнпст Арбитраже за
рещаваое сппрпва кпји настану при пствариваоу права и испуоаваоу пбавеза
из шланства у Савезу;
- да има правп кприщћеоа прпстпра на кпјем се пдвија делатнпст
клуба, п шему је пптребнп дпставити пдгпварајући дпказ (угпвпр, пптврда и
слишнп).
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Кпрфбпл клуб ппред услпва наведених у ставу 1. пвпг шлана, за редпвнп
шланствп у Савезу треба да испуни ппсебне услпве и тп да:
- ппднесе прпграм рада кпји пбухвата најмаое 2 селекције у две узрасне
категприје (сенипри, јунипри, кадети или пипнири);
- има најмаое 20 сппртиста регистрпваних и ангажпваних у клубу у најмаое
две узрасне категприје (сенипри, јунипри, кадети или пипнири);
- има ангажпванпг најмаое једнпг сппртскпг струшоака кпји испуоава услпве
за рад са децпм;
- ушествује у систему наципналнпг такмишеоа у прганизацији Кпрфбпл савеза
Србије са бар 1 узраснпм селекцијпм;
Придружени шлан Савеза мпже ппстати друга прганизација у пбласти кпрфбпла,
ппд услпвима наведеним у ставу 2. пвпг шлана (ппщти услпви).
Придружени шлан кпји у једнпгпдищоем циклусу накпн пријема испуни
ппсебне услпве наведене у ставу 3. пвпг шлана, аутпматски ппстаје редпвни шлан
Савеза, са свим правима и пбавезама.
За ппшаснпг шлана мпже бити пдлукпм Управнпг пдбпра Савеза именпванп
свакп лице кпја има ппсебне заслуге за рад Савеза или шије шланствп у Савезу је пд
ппсебнпг интереса за пствариваое циљева Савеза акп прилпжи писану изјаву да у
пптпунпсти прихвата Статут и ппщте акте Савеза и надлежнпст Арбитражнпг суда за
рещаваое свих сппрпва у кпје је укљушенп, у складу са Статутпм Савеза
Ппмажући шлан мпже ппстати свака прганизација кпја је регистрпвана у складу
са закпнпм, кпја жели да ппмаже пствариваое циљева Савеза, акп прилпжи писану
изјаву да у пптпунпсти прихвата Статут и ппщте акте Савеза и надлежнпст Арбитражнпг
суда за кпнашнп рещаваое свих сппрпва у кпје је укљушена, у складу са Статутпм
Савеза.
Сппртисти, сппртски струшоаци и друга физишка лица су шланпви Савеза
(ппсреднп шланствп): прекп прганизација кпје су редпвни и придружени шланпви
Савеза у шију надлежнпст улазе; прекп шланства у прганима и радним телима Савеза
или шланпва Савеза; прекп заппслеоа, струшнпг ангажпваоа или врщеоа службених
дужнпсти у Савезу или шланпвима Савеза.
Сви неппсредни и ппсредни шланпви Савеза сматрају се лицима у надлежнпсти
Савеза у смислу пвпг Статута.
2. Начин учлаоиваоа
Члан 21.
Мплба за пријем у шланствп Савеза ппднпси се у писанпј фпрми Управнпм
пдбпру Савеза.
Уз мплбу за пријем у шланствп прилаже се: пдлука п удруживаоу у Савез, кппија
свпг статута, кппија рещеоа п упису у регистар кпд надлежнпг државнпг пргана,
пппуоен упитник за Коигу шланпва, изјава п надлежнпсти Арбитражнпг суда, изјава п
прихватаоу Статута и ппщтих аката Савеза, списак шланпва, дпкази п испуоенпсти
других услпва за пријем у шланствп у складу са пвим Статутпм.
О пријему у шланствп Савеза пдлушује Управни пдбпр Савеза, у рпку пд три
месеца пд дана ппднпщеоа уредне мплбе.
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Мплба за пријем у шланствп мпже се пдбити самп укпликп ппднпсилац мплбе
не испуоава услпве из шлана 20. пвпг Статута.
У слушају пдбијаоа мплбе за пријем у шланствп, ппднпсилац мплбе мпже
ппднети жалбу Сталнпм арбитражнпм суду, шија је пдлука кпнашна.
У слушају да је прихваћена мплба за пријем у шланствп, ппднпсилац мплбе је
дужан да уплати Савезу уписнину пдређену пдлукпм Управнпг пдбпра Савеза и
гпдищоу шланарину, у рпку пд 15 дана пд пријема пбавещтеоа п пријему у шланствп, а
у супрптнпм се сматра да је пдустап пд шланства у Савезу. Права шлана Савеза се
ппшиоу пстваривати пд дана уплате уписнине и шланарине.
Сваки неппсредни шлан Савеза и прган Савеза мпже дати иницијативу или
предлпг да се пдређенп лице именује за ппшаснпг шлана Савеза.
3. Права и пбавезе чланпва
Члан 22.
Члан има право да:
1) ппкреће и разматра сва питаоа везана за пствариваое циљева Савеза;
2) кпристи ппмпћ, ппдрщку и услуге Савеза, у мери кпја не щтети интересима
других шланпва Савеза;
3) пстварује увид у рад Савеза и оегпвих пргана;
4) ушествују у активнпстима Савеза;
5) дпбије инфпрмације пптребне за пствариваое шланских права;
6) управља ппслпвима Савеза (правп гласа) у складу са пвим Статутпм, акп је
редпвни шлан;
7) прекп свпјих представника у прганима Савеза даје свпје предлпге, сугестије
и мищљеоа ради дпнпщеоа пдгпварајућих пдлука, закљушака и др. и да
тражи интервенцију Савеза кпд надлежних сппртских и државних пргана
ради защтите интереса кпрфбпл сппрта у Србији;
Члан је дужан да:
1) сарађује са другим шланпвима Савеза и у пднпсима са оима ппщтује
сппртске и етишке принципе;
2) ушествује у активнпстима Савеза и раду пргана Савеза;
3) редпвнп измирује свпје финансијске пбавезе према Савезу;
4) дају Савезу ппдатке и инфпрмације кпје Савез пд оих тражи ради пбављаоа
Закпнпм и Сатутпм предвиђених ппслпва и задатака;
5) испуоава све пбавезе утврђене закпнпм, Статутпм Савеза и другим ппщтим
актима Савеза;
6) у пптпунпсти ппщтује сва свпја ппщта акта;
7) изврщава правнпснажне пдлуке пргана Савеза и Арбитраже;
8) шува сппртски дух и углед Савеза;
9) пбезбеди јавнпст свпг рада, у складу са закпнпм и свпјим статутпм;
10) усагласи свпј статут и друга ппщта акта са Статутпм и ппщтим актима Савеза;
11) без пдлагаоа (а најкасније у рпку пд седам дана пд дана усвајаоа, пднпснп
дпнпщеоа пдлуке) пбавести Савез п изменама свпг статута, уз дпстављаое
примерка статута, пдржанпј Скупщтини и избпру лица пвлащћенпг за
заступаое.
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Опщтим актима шланпва Савеза мпра бити пбезбеђенп правп на жалбу на
пдлуку пргана шланпва Савеза кпјпм је пдлушиванп п правима и пбавезама шланпва
Савеза, псим акп је за дпнпщеое пдлуке надлежан Арбитражни суд у складу са
Закпнпм п сппрту и пвим Статутпм.
4. Начин учествпваоа у раду и пдлучиваоу
Члан 23.
Члан ушествује у раду Савеза, а редпвни шлан и у пдлушиваоу у прганима Савеза
прекп свпјих представника.
Лице кпје представља шлана Савеза мпра да ппседује писменп пвлащћеое
пверенп пешатпм шлана Савеза и пптписанп пд стране лица пвлащћенпг за заступаое
шлана Савеза.
5. Коига чланпва и друге евиденције
Члан 24.
Савез и шланпви Савеза впде евиденције свпјих шланпва (коига шланпва), и
друге базишне евиденције, у складу са Закпнпм п сппрту.
Савез и шланпви Савеза су дужни да се упищу у матишне евиденције, у складу са
Закпнпм п сппрту.
Одлуке пргана Савеза и шланпва Свеза пбавезнп се унпсе у коиге пдлука кпје
впде ти пргани.
6. Престанак чланства
Члан 25.
Чланствп у Савезу гаси се престанкпм рада, иступаоем или искљушеоем.
Престанак рада шлана Савеза утврђује се на пснпву пдлуке надлежнпг државнпг
пргана кпјпм је шлан брисан из пдгпварајућег регистра.
Од ппкретаоа ппступка ликвидацији или стешаја па дп престанка рада, шлану
Савеза су суспендпвана права и пбавезе у Савезу.
Иступаое из Савеза мпгуће је самп на пснпву писмене изјаве шлана Савеза п
иступаоу из Савеза, дате на пснпву пунпважне пдлуке надлежнпг пргана шлана Савеза,
уз птказни рпк пд три месеца.
Окпншаоем шланства гасе се сви захтеви из шланскпг пднпса, псим захтева
Савеза на измиреое запсталих финансијских пбавеза.
Престанкпм свпјства шлана Савеза престаје и мандат представницима шлана у
прганима и радним телима Савеза.
Престанкпм свпјства шлана Савеза престаје и правп ушещћа у активнпстима у
прганизацији Савеза.
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Члан 26.
Искљушеое шлана Савеза мпгуће је акп:
1) свпјим активнпстима теже щтети угледу Савеза;
2) грубп ппступа супрптнп интересима Савеза или пдлукама пргана Савеза;
3) свпјим ппступцима и актима грубп или ппнпвљенп крщи Статут и друге
ппщте акте Савеза;
4) престане да испуоава услпве за пријем у шланствп.
У слушајевима из става 1. таш. 1) – 3) пвпг шлана, Управни пдбпр је дужан да
шлана Савеза уппзпри на ппстпјаое пкплнпсти збпг кпјих мпже бити искљушен из
шланства и да му пстави рпк пд најдуже два месеца за птклаоаое прппуста у раду.
Пре дпнпщеоа пдлуке п искљушеоу, Управни пдбпр је пбавезан да пстави
шлану Савеза рпк пд две недеље да се изјасни п пригпвприма на оегпв рад.
Одлуку п искљушеоу дпнпси Управни пдбпр Савеза већинпм пд укупнпг брпја
шланпва и писменп је саппщтава шлану Савеза.
Одлука п искљушеоу мпра бити пбразлпжена.
Прптив пдлуке п искљушеоу, шлан Савеза мпже ппднети жалбу Скупщтини
Савеза, шија пдлука је кпнашна.
Дп дпнпщеоа кпнашне пдлуке Скупщтине Савеза п искљушеоу, права шлана
Савеза су суспендпвана.
Редпвни шлан Савеза кпји престане да испуоава услпве из шл. 20. ст. 3. пвпг
Статута ппстаје придружени шлан, на пснпву пдлуке Управнпг пдбпра.
Укпликп шлан Савеза упркпс двпструкпј пппмени закасни са уплатпм гпдищое
шланарине и не измири пбавезе у рпку пд месец дана пд пријема друге пппмене,
истекпм пвпг рпка аутпматски се гаси оегпвп шланствп без пптребе дпнпщеоа пдлуке
п искљушеоу.
Организација кпја је искљушена из шланства Савеза мпже бити ппнпвнп
примљена у шланствп најраније ппсле две гпдине пд престанка шланства, укпликп су
престали разлпзи збпг кпјих је дпнета пдлука п искљушеоу.
7. Дисциплинска пдгпвпрнпст
Члан 27.
Лица у надлежнпсти Савеза кпја намернп или из нехата ппступе супрптнп
Статуту и другим ппщтим актима Савеза, пдлукама пргана или пвлащћених лица
Савеза или ппвреде углед Савеза мпгу дисциплински пдгпварати и бити кажоена:
1) пппменпм;
2) јавнпм пппменпм
3) суспензијпм;
4) забранпм пбављаоа дужнпсти у Савезу;
5) нпвшанпм казнпм;
6) искљушеоем из Савеза.
Управни пдбпр Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске
прекрщаје и дисциплински ппступак, у складу са пвим Статутпм.
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Члан 28.
Ниједан неппсредни и ппсредни шлан Савеза не мпже бити дисциплински
кажоен или снпсити друге негативне ппследице збпг кприщћеое свпјих права
утврђених закпнпм, ппщтим актима Савеза и ппщтим актима шлана Савеза.

IV. УПРАВЉАОЕ И РУКПВПЂЕОЕ

Члан 29.
Савезпм управљају редпвни шланпви, неппсреднп или прекп свпјих изабраних
представника у прганима Савеза, на нашин пдређен пвим Статутпм.
Члан 30.
Органи Савеза су:
1) Скупщтина;
2) Управни пдбпр;
3) Надзпрни пдбпр;
4) Председник Савеза;
5) Генерални секретар;
6) Дисциплински суд и дисциплински тужилац.
Мандат шланпва пргана Савеза траје шетири гпдине, акп пвим Статутпм није
другашије пдређенп.
У слушају када је истекап мандат пргана Савеза, а нису изабрани нпви пргани,
раније изабрани пргани врще дужнпст дп преузимаоа дужнпсти пд стране
нпвпизабраних пргана.
Лица кпја су правпснажнп псуђена за кривишна дела прптив привреде, импвине
и службене дужнпсти, кап и за следећа кривишна дела: тещкп убиствп; тещка крађа,
разбпјнишка крађа, разбпјнищтвп, утаја, превара, непснпванп кприщћеое кредита и
друге ппгпднпсти, изнуда, уцена и зеленащтвп, кап и за кривишна дела прпписана
закпнпм кпји се пднпси на спрешаваое насиља и недплишнпг ппнащаоа на сппртским
приредбама, не мпгу врщити функције Председника Савеза, Генералнпг секретара,
ликвидатпра или шланпва пргана Савеза, дпк трају правне ппследице псуде.
Члан пграна Клуба мпже бити самп лице: кпје има свпјствп шлана Клуба у складу
са пвим Статутпм, кпје има најмаое 18 гпдина, и кпје није шлан пргана нити активнп
ангажпванп у кпнкурентскпј сппртскпј прганизацији.
Лицу из става 4. пвпг шлана данпм правнпснажнпсти пресуде престаје шланствп
у пргану Клуба у кпји је именпван, пднпснп престаје функција пргана Клуба на кпју је
именпван.
Члан пргана Савеза мпже бити самп лице кпје је пбухваћенп ингеренцијама
Савеза и шланпва Савеза.
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Члан 31.
На седницама пргана Клуба пбавезнп се впди записник кпји се трајнп шува у
архиви Клуба, са следећпм минималнпм садржинпм: име пргана, датум и местп
седнице, време ппшетка и заврщетка седнице, имена присутних и пдсутних, дневни
ред, ташан текст пдлука, пптпис председавајућег и записнишара.
Члан 32.
Чланпви пргана Савеза пдгпварају сплидарнп за щтету кпју свпјпм пдлукпм
прпузрпкују Савезу, акп такву пдлуку дпнесу намернп или крајопм непажопм. За
щтету не пдгпварају шланпви кпји су били прптив дпнпщеоа щтетне пдлуке или су се
уздржали пд гласаоа.
Члан пргана Савеза нема правп гласа на седници пргана Савеза кад се пдлушује
п:
1) ппкретаоу сппра или пдустајаоу пд сппра прптив оега;
2) пдпбраваоу ппслпва између оега и Савеза у слушају сукпба интереса,
пднпснп ппстпјаоа лишнпг интереса при пдлушиваоу;
3) оегпвпј пдгпвпрнпсти или разрещеоу.
Члан пргана Савеза нема правп гласа акп се пдлука пднпси на закљушеое
правнпг ппсла са оим или на тп да се сппр између оега и Савеза ппведе или пкпнша,
или акп се пдлушује п импвинским питаоима кпја су ппвезана са оегпвим брашним
другпм или рпђакпм дп другпг степена српдства у правпј линији или се пднпсе на некп
правнп лице над кпјим пн има кпнтрплу или екпнпмски интерес.

1. Скупштина
1.1 Састав
Члан 33.
Скупщтина је највищи прган Савеза.
Скупщтину сашиоава пп један представник редпвних шланпва Савеза (шланпви
Скупщтине). Правп ушещћа у раду Скупщтине утврђује се на пснпву писменпг
пунпмпћја издатпг пд шлана Савеза, кпје је пверенп пешатпм шлана Савеза и пптписанп
пд стране заступника шлана Савеза. Пунпмпћје се издаје за сваку седницу Скупщтине.
Ппред представника редпвнпг шлана Савеза са правпм гласа, у раду Скупщтине
мпгу да ушествују јпщ пп два лица из свакпг редпвнпг шлана, кап оихпви представници
без права гласа и без статуса шлана Скупщтине.
У раду Скупщтине мпгу ушествпвати представници придружених, ппшасних и
ппмажућих шланпва, а пп ппзиву Председника Савеза и представници и других
прганизација и државних пргана.
Чланпви Скупщтине имају дужнпст да се на седницама Скупщтине придржавају
закпна, Статута, сппртских правила Савеза, Ппслпвникпм п раду Скупщтине и других
ппщтих аката Савеза и да се ппнащају у складу са угледпм Савеза.
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1.2. Редпвна Скупштина
Члан 34.
Редпвна седница Скупщтине сазива се најмаое једанпут гпдищое, најкасније у
марту месецу.
Редпвнпм шлану Савеза щаље се писмени ппзив за седницу Скупщтине, са
дневним редпм, пп правилу, најмаое 3 недеље пре пдржаваоа Скупщтине. Ппзив за
седницу се щаље преппрушеним писмпм на ппследоу ппзнату ппщтанску адресу, и рпк
пд 3 недеље се рашуна пд датума пзнашенпг на ппщтанскпм щтамбиљу. Члан Савеза
мпже се писменп сагласити да се ппзиви за седницу щаљу електрпнскпм ппщтпм.
Члан Савеза мпже дати предлпг за измену дневнпг реда Скупщтине, писменим
ппднескпм са пбразлпжеоем, најкасније недељу дана пре пдржаваоа Скупщтине.
Председник Савеза најкасније три дана пре седнице Скупщтине утврђује
дефинитивни дневни ред Скупщтине и пбјављује га на пгласнпј табли и на интернет
сајту Савеза. Дневни ред се не мпже меоати нити дппуоавати на сампј седници
Скупщтине.
О раду седнице Скупщтине впди се записник кпји пптписују Председник Савеза
и записнишар.
На ппшетку седнице Скупщтине, Председник Савеза утврђује да ли ппстпји
квпрум за рад и пдлушиваое и да ли је Скупщтина сазвана у складу са пвим Статутпм.
Избпрна редпвна седница Скупщтине се сазива сваке шетири гпдине.
О тпку рада Скупщтине впди се записник кпји пптписују председавајући и
записнишар. Записник се дпставља свим шланпвима Савеза и усваја се на нареднпј
седници Скупщтине.
Рад Скупщтине Савеза ближе се уређује Ппслпвникпм п раду.

1.3. Ванредна Скупштина
Члан 35.
Председник Савеза мпже у свакп дпба сазвати ванредну седницу Скупщтине
акп тп интереси Савеза захтевају.
Председник Савеза је пбавезан да сазпве ванредну седницу Скупщтине акп тп
писменп тражи, уз навпђеое сврхе и разлпга и дневнпг реда, Управни пдбпр,
Надзпрни пдбпр или једна трећина шланпва Савеза. Скупщтина се мпра сазвати
најкасније у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа уреднпг захтева. Акп председник
Савеза не сазпве ванредну седницу Скупщтине, оу мпже сазвати пнај прган Савеза,
пднпснп пни шланпви Савеза кпји су тражилу оенп сазиваое. Између ппднпщеоа
уреднпг захтева за пдржаваое ванредне скупщтине и ванредне седнице Скупщтине не
сме прптећи вище пд 90 дана.
Ппзив за ванредну Скупщтину са предлпгпм дневнпг реда мпра бити упућен
шланпвима Савеза са правпм гласа најкасније седам дана пре термина за пдржаваое
седнице скупщтине.
На дневнпм реду Скупщтине из става 2. пвпг шлана мпгу бити самп питаоа кпја
су наведена у захтеву за сазиваое ванредне Скупщтине.
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Акп је на ванреднпј Скупщтини гласанп п ппвереоу, пднпснп разрещеоу пргана
Савеза и предлпг не буде прихваћен, сазиваое нпве ванредне Скупщтине се не мпже
тражити из истих разлпга следећих гпдину дана.
На сазиваое ванредне седнице Скупщтине схпднп се примеоују пдредбе пвпг
Статута п редпвнпј Скупщтини и Ппслпвника п раду Скупщтине.
Ванредна Скупщтина Савеза има сва пвлащћеоа кап и редпвна Скупщтина.

1. 4. Надлежнпсти Скупштине
Члан 36.
Скупщтина:
1) разматра, дпнпси и усваја:
a) Статут, измене и дппуне Статута, и аутентишнп тумашеое Статута Савеза;
б) гпдищое извещтаје п раду Савеза и оегпвих пргана;
в) финансијске извещтаје;
г) пдлуку п престанку рада Савеза;
д) пдлуку п статусним прпменама;
ђ) пдлуку п прпграму рада и развпја Савеза;
е) кпдекс ппнащаоа шланпва Савеза;
ж) пдлуку п удруживаоу у савезе;
з) пдлуке пп жалбама на пдлуке других пргана Савеза, укпликп за
рещаваое пп жалби није надлежна Арбитража у складу са пвим Статутпм;
и) пдлуке кпје су јпј изришитп стављене у надлежнпст пвим Статутпм.
2) бира и разрешава
a) Председника Савеза,
б) шланпве Управнпг пдбпра,
в) шланпве Надзпрнпг пдбпра.
За врщеое пдређених ппслпва Скупщтина мпже пбразпвати кпмисије. Одлукпм
п пбразпваоу кпмисије утврђује се оен делпкруг и састав.

1. 5. Одлучиваое Скупштине
Члан 37.
Скупщтина мпже да ради и пдлушује акп је присутна већина шланпва Скупщтине,
а пдлуке дпнпси већинпм присутних шланпва, псим у слушајевима када је закпнпм или
пвим Статутпм другашије пдређенп.
Укпликп при избпру Председника Савеза и шланпва пргана Савеза у првпм кругу
гласаоа није изабран председник, пднпснп пптребан брпј шланпва, приступа се другпм
кругу гласаоа, за све кандидате кпји нису имали дпвпљан брпј гласпва. Укпликп ни у
другпм гласаоу није изабран председник, пднпснп пптребан брпј шланпва,
кандидпваое се ппнавља.
О питаоима кпја нису наведена у дневнпм реду Скупщтине, а ппјаве се тпкпм
седнице Скупщтине, мпже се дпнпсити пдлука самп акп се Скупщтина са тиме сагласи
двптрећинскпм већинпм присутних делегата.
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Чланпви других пргана Савеза не мпгу бити шланпви Скупщтине.
Чланпви Скупщтине пдлушује јавнп дизаоем руку, псим акп Скупщтина већинпм
пптребнпм за рад и пдлушиваое не пдлуши да се гласаое пбави тајнп.

2. Управни пдбпр
2.1. Састав
Члан 38.
Управни пдбпр шине:
1) председник;
2) пптпредседник;
3) 3 шлана.
Председник Савеза је уједнп пп функцији и председник Управнпг пдбпра.
Генерални секретар је уједнп пп функцији и пптпредседник Управнпг пдбпра
Савеза ушествује у раду Управнпг пдбпра са правпм гласа.
Чланпве Управнпг пдбпра бира и разрещава Скупщтина Савеза, на предлпг
Председника Савеза, на перипд пд шетири гпдине, такп да структура шланпва Управнпг
пдбпра пбезбеђује заступљенпг свих пбласти сппрта у Савезу и пдгпвара структури
шланства Савеза.
Истп лице мпже бити ппнпвп биранп у Управни пдбпр Савеза.
Најмаое једна петина шланпва Управнпг пдбпра мпрају бити жене.
Чланпви Управнпг пдбпра не мпгу бити из истпг клуба.
Члану Управнпг пдбпра мандат престаје: смрћу, пставкпм, разрещеоем и
престанкпм шланства у Савезу шлана Савеза шијпм надлежнпщћу је бип пбухваћен у
тренутку избпра. Управни пдбпр кпнстатује испуоенпст услпва за престанак шланства у
Управнпм пдбпру.
Председник Савеза пдређује свакпм шлану Управнпг пдбпра кпнкретнп
задужеое.
Укпликп превременп престане мандат вище пд трећине шланпва Управнпг
пдбпра, услед смрти, пставке или престанка шланства у Савезу, пбавезнп се сазива без
пдлагаоа ванредна седница Скупщтине.
Скупщтина Савеза мпже превременп разрещити шлана Управнпг пдбпра и на
оегпвп местп изабрати другп лице. Мандат нпвпизабранпг шлана Управнпг пдбпра
траје кпликп и мандат псталих раније изабраних шланпва.
Председник Савеза (председник УО) мпже између две седнице Скупщтине
Савеза изврщити привремену замену ппјединпг шлана Управнпг пдбпра кпји не врщи
и/или није у стаоу да врщи свпје дужнпсти, највище дп 1/3 шланпва и тп пних кпје сам
предлаже кап свпј тим при сппственпм избпру, а кпнашну пдлуку дпнпси Скупщтина на
првпј нареднпј седници.

2.2. Надлежнпсти Управнпг Одбпра
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Члан 39.
Управни пдбпр:
1) впди текуће ппслпве Савеза;
2) предлаже Скупщтини финансијске извещтаје;
3) разматра ппднете гпдищои извещтаје п раду Савеза и оегпвих пргана;
4) усваја финансијски план;
5) усваја ппщта акта Савеза пптребна за пствариваое циљева Савеза, кпја
нису у изришитпј надлежнпсти Скупщтине;
6) утврђује предлпг прпмена Статута;
7) утврђује предлпг пдлуке п статусним прпменама;
8) управља импвинпм Савеза;
9) утврђује висину шланарине;
10) изврщава пдлуке и закљушке Скупщтине;
11) утврђује прганизаципну щему и систематизацију радних места у Савезу,
на предлпг Генералнпг секретара;
12) утврђује зараде заппслених у Савезу, на предлпг Генералнпг секретара;
13) пбезбеђује средства за рад Савеза;
14) припрема и утврђује предлпге ппщтих аката и пдлука из надлежнпсти
Скупщтине Савеза;
15) именује представнике Савеза у другим прганизацијама;
16) утврђује награде и признаоа Савеза прганизацијама и ппјединцима за
заслуге и резултате у развпју и унапређеоу сппрта и пдлушује п дпдели
награда и признаоа;
17) пдлушује п пбразпваоу пгранака (секција, ппдружница), оихпвпм месту
пбављаоа активнпсти и делатнпсти и заступнику;
18) утврђује ппсебне прпграме бриге п перспективним сппртистима;
19) пдпбрава правне ппслпве у слушају сукпба интереса;
20) пдлушује п ппкретаоу сппра или пдустајаоу пд оега;
21) пдлушује фпрмираоу кампа за све узрасне категприје и класе, плану,
нашину рада и пбезбеђиваоу средстава;
22) на предлпг Селектпра наципналних селекција (сенипри, јунипри и
кадети) предлаже министарству надлежнпм за ппслпве сппрта
Републике Србије прпграме кпјима се утврђују међунарпдна сппртска
такмишеоа за шију прганизацију се пбезбеђују средства из бучета
Републике Србије;
23) именује Генералнпг секретара Савеза на предлпг Председника;
24) дпнпси пдлуку п пријему у шланствп и престанку шланства у Савезу;
25) пбавља све друге активнпсти везане за пствариваое циљева Савеза кпје
су на пснпву пвпг Статута у оегпвпј надлежнпсти или кпје нису, на пснпву
пвпг Статута, у изришитпј надлежнпсти других пргана Савеза.
За врщеое пдређених ппслпва из свпје надлежнпсти Управни пдбпр мпже
пбразпвати кпмисије и радна тела или именпвати ппједина лица. Одлукпм п
пбразпваоу кпмисије или раднпг тела, пднпснп именпваоу лица утврђује се оихпв
делпкруг рада, пднпснп састав.
Управни пдбпр мпже већинпм пд укупнпг брпја шланпва пбразпвати Одбпр за
хитна питаоа и из свпг састава именпвати шланпве тпг пдбпра. Одбпр за хитна питаоа
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рещаваоа хитна питаоа из надлежнпсти Управнпг пдбпра између две седнице, с тим
да се пдлуке ппднпсе првпј нареднпј седници Управнпг пдбпра на пптврду.
Рад Управнпг пдбпра и Одбпра за хитна питаоа ближе се регулище
Ппслпвникпм п раду.

2.3. Седнице Управнпг пдбпра

Члан 40.
Управни пдбпр заседа и пдлушује у седницама кпје сазива Председник, а у
слушају оегпве спрешенпсти пптпредседник (Генерални секретар) кпга пвласти
Председник или најстарији шлан Управнпг пдбпра.
Седнице Управнпг пдбпра пдржавају се, пп правилу, најмаое једнпм у шетири
месеца.
Управни пдбпр мпже да пдлушује акп је присутнп вище пд пплпвине укупнпг
брпја шланпва. У слушају да Управни пдбпр нема квпрум пптребан за пдлушиваое,
Председник, пднпснп пптпредседник ће, у хитним слушајевима, сазвати најкасније у
рпку пд три дана нпву седницу са истим дневним редпм. Управни пдбпр на
ппнпвљенпј седници мпже да пдлушује већинпм гласпва присутних шланпва.
Управни пдбпр пдлушује прпстпм већинпм гласпва присутних шланпва, акп пвим
Статутпм није другашије пдређенп. У слушају ппделе гласпва пдлушује глас
Председника.
Одлука Управнпг пдбпра п птуђеоу неппкретне импвине Савеза пунпважна је
самп уз сагласнпст Скупщтине Савеза.
Чланпви Управнпг пдбпра приликпм пдлушиваоа нису везани пбавезама према
свпјим прганизацијама нити мпгу примати пд оих упутства, и дужни су да щтите
интересе Савеза кап целине и заступају пдлуке Скупщтине и Управнпг пдбпра Савеза.
Управни пдбпр мпже, у складу са ппслпвникпм да пдлушује у хитним питаоима,
псим усвајаоа ппщтих аката, и на седници пдржанпј уз кприщћеое електрпнских
средстава кпмуникација (тзв. електрпнска седница).
Управни пдбпр мпже, у складу са ппслпвникпм, на писмени предлпг
Председника да пдлушује и писменим изјащоеоем шланпва ван седнице, псим
усвајаоа ппщтих аката. Укпликп шлан Управнпг пдбпра не пдгпвпри на предлпг пдлуке
Председника у пстављенпм рпку, сматраће се да је дап сагласнпст.
3. Надзпрни пдбпр
Члан 41.
Надзпрни пдбпр је надзпрни прган Савеза кпји врщи кпнтрплу финансијскпг
ппслпваоа Савеза и гпдищоег заврщнпг рашуна.
Надзпрни пдбпр има три шлана.
Надзпрни пдбпр бира из свпг састава председника Надзпрнпг пдбпра.
Надзпрни пдбпр пбавезнп ппднпси Скупщтини извещтај п питаоима из свпг
делпкруга приликпм усвајаоа извещтаја п раду.
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Члан 42.
Надзпрни пдбпр дпнпси пдлуке већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва
Надзпрнпг пдбпра.
Чланпви надзпрнпг пдбпра мпгу бити ппнпвп изабрани самп јпщ у једнпм
мандату.
Рад Надзпрнпг пдбпра уређује се Ппслпвникпм п раду.

Члан 43.
Управни пдбпр мпже именпвати ревизпра са надзпрним пвлащћеоима
утврђеним у складу са прпписима п рашунпвпдству и ревизији

4. Председник савеза

Члан 44.
Председник Савеза је председник Скупщтине и председник Управнпг пдбпра
Савеза пп функцији.
Председника Савеза бира Скупщтина на перипд пд 4 гпдине, уз мпгућнпст
ппнпвнпг избпра, из реда истакнутих сппртских радника, сппртиста и сппртских
струшоака.
Кандидата за председника Савеза мпра да предлпжи најмаое три редпвна
шлана савеза, с тим да један (редпван) шлан савеза мпже да предлпжи самп једнпг
кандидата за председника. Кандидатура се ппднпси најкасније 20 дана накпн пријема
ппзива за дпстављаое предлпга.
Кандидати за Председника Савеза дужни су да најмаое седам дана пре
седници избпрне Скупщтине Савеза дпставе Савезу свпј прпграм рада, кпји се
пбјављује на интернет сајту Савеза.
Председник Савеза за свпј рад пдгпвара Скупщтини Савеза.
У слушају да Скупщтина Савеза не усвпји гпдищои извещтај п раду Савеза,
приступа гласаоу п ппвереоу (разрещеоу) Председника Савеза.
Председнику Савеза престаје функција пре истека времена на кпју је изабран
пставкпм или разрещеоем.
Укпликп Председник Савеза ппднесе пставку, оегпве ппслпве преузима
Генерални секретар кпји је дужан да сазпве ванредну избпрну скупщтину, кпја ће се
пдржати најкасније три месеца пд дана ппднпщеоа пставке.
У слушају престанка мандата Председнику пре рпка на кпји је изабран, мандат
престаје свим шланпвима Управнпг пдбпра с данпм прве седнице Скупщтине на кпјпј
се бира нпви Председник у складу са пвим Статутпм.

Члан 45.
Председник Савеза пбавља следеће ппслпве:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

представља и заступа Савез;
сазива и председава седницама Скупщтине;
сазива седнице и рукпвпди радпм Управнпг пдбпра;
брине п изврщаваоу прпграма, планпва, пдлука и закљушака Скупщтине;
брине п изврщаваоу пдлука и закљушака пргана Савеза;
пптписује пдлуке и друга акта кпје дпнпси Скупщтина;
ппднпси Скупщтини гпдищои извещтај п раду Савеза, кпји пбухвата и оегпв
рад и рад Управнпг пдбпра;
8) припрема седнице Скупщтине и Управнпг пдбпра;
9) утврђује предлпге ппщтих аката и пдлука кпје дпнпси Управни пдбпр Савеза;
10) пдгпвара за закпнитпст рада Савеза;
11) финансијски је налпгпдавац за реализацију финансијскпг плана Савеза;
12) пдлушује п ппјединашни правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених у
Савезу;
13) пдпбрава службена путпваоа инпстранству, у складу са пдлукама Управнпг
пдбпра;
14) предлаже ппщти акт п унутращопј прганизацији и систематизацији радни
места у Савезу;
15) именује и пдређује накнаду струшним саветницима Савеза;
16) пбавља друге ппслпве пдређене закпнпм за заступника Савеза, пвим
Статутпм и ппщтим актима Савеза.
Председник мпже деп свпјих пвлащћеоа и дужнпсти пренети на Генералнпг
секретара или шлана Управнпг пдбпра.
У врщеоу надзпра над закпнитпщћу рада Савеза, Председник има пвлащћеоа
кпја на пснпву закпна има директпр привреднпг друщтва.

Члан 46.
Председник Савеза је дужан да инфпрмище пргане Савеза п активнпстима и
делатнпстима Савеза и оегпвпм финансијскпм ппслпваоу.
Укпликп прган Савеза, пднпснп најмаое 5 шланпва Савеза тп захтева, уз
навпђеое разлпга, дпбијаое ппдатака из става 1. пвпг шлана, Генерални секретар је
дужан да им такве инфпрмације саппщти најкасније у рпку пд 15 дана пд дана
ппднпщеоа захтева.

Члан 47.
Лица кпја су свпјим радпм у сппрту Републике Србије тп заслужили Скупщтина
мпже прпгласити ппшасним председникпм.
Ппшасни председник Савеза мпже да ушествује у раду, без права гласа,
Скупщтине и Управнпг пдбпра Савеза.
5. Генерални секретар
Члан 48.
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Генерални секретар Савеза:
1) заступа и представља Савез;
2) прганизује и кпнтрплище пбављаое струшних ппслпва у Савезу и
предузима мере за унапређеое тих ппслпва;
3) стара се п припремама седница пргана Савеза и п изврщаваоу пдлука и
других аката тих пргана;
4) стара се п прганизацији впђеоа записника са седница пргана Савеза;
5) финансијски је налпгпдавац за реализацију финансијскпг плана Савеза;
пдпбрава службена путпваоа у земљи;
6) пбавља ппслпве кпје на оега пренесу Председник Савеза и Управни
пдбпр Савеза;
7) ушествује у раду пргана Савеза;
8) пбавља друге ппслпве у складу са пвим Статутпм и ппщтим актима
Савеза.
Генерални секретар пбавља свпју функцију пп правилу аматерски
(вплпнтерски), али мпже, у слушају пптребе, и заснпвати радни пднпс са Савезпм за
време трајаоа мандата.
Генерални секретар за свпј рад пдгпвара Скупщтини, Управнпм пдбпру и
Председнику Савеза.
Генерални секретар се именује на перипд пд 4 гпдине, уз мпгућнпст ппнпвнпг
именпваоа.
Генерални секретар мпже пдређене ппслпве из свпг делпкруга пренети на
друга рукпвпдећа лица, уз сагласнпст Председника.
Генерални секретар именује се из реда лица кпја имају вищу или виспку струшну
спрему, дпказане струшне и прганизаципне сппспбнпсти, дпбрп ппзнаваое стаоа у
кпрфбплу и сппрту Србије.
У слушају пдсутнпсти или спрешенпсти Генералнпг секретара, замеоује га
Председник или лице кпје пдреди Управни пдбпр.
6. Дисциплински суд и дисциплински тужилац
Члан 49.
Дисциплински суд Савеза је независни, казнени прган савеза кпји пдлушује п
прекрщајима утврђеним Дисциплинским правилникпм и другим ппщтим актима
Савеза, пд стране лица у надлежнпсти Савеза.
Члан 50.
Дисциплински суд шине председник и двпјица судија, кпје бира и разрещава
Управни пдбпр на перипд пд 4 гпдине, већинпм пд укупнпг брпја шланпва.
За дисциплинскпг судију мпже бити изабранп лице кпје је диплпмирани
правник и кпје није делегат у Скупщтини, шлан Управнпг пдбпра или арбитар
Арбитражнпг суда.
Укпликп дисциплински судија буде изабран на неку пд претхпднп наведених
функција, функција дисциплинскпг судије му престаје данпм избпра.
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Члан 51.
Дисциплински суд пдлушује искљушивп на пснпву Дисциплинскпг правилника и
других ппщтих аката Савеза.
Дисциплински суд свпје пдлуке дпнпси већинпм гласпва пд укупнпг брпја
судија. Дисциплинска пдлука дпнпси се у писменпј фпрми и мпра бити пбразлпжена.
Прптив пдлука Дисциплинскпг суда дппущтена је жалба Арбитражнпм суду у
рпку пд 15 дана пд дана урушеоа пдлуке.
У ппступку пред Дисциплинским судпм, у принципу, јавнпст је искљушена.
Организација и рад Дисциплинскпг суда ближе се уређује Дисциплинским
правилникпм Савеза.
Дисциплински суд ппкреће дисциплински ппступак на пснпву дисциплинске
тужбе кпју мпгу ппднети дисциплински тужилац и лица у надлежнпсти Савеза.
При ппднпщеоу дисциплинске тужбе плаћа се такса у висини утврђенпј
пдлукпм Управнпг пдбпра Савеза. Такса се не плаћа када дисциплинску тужбу ппднпси
дисциплински тужилац.

Члан 52.
Дисциплински тужилац је прган савеза надлежан за ппднпщеое дисциплинских
тужби, пп службенпј дужнпсти, Дисциплинскпм суду прптив лица у надлежнпсти
Савеза кпја су нашинила дисциплински прекрщај.
За дисциплинскпг тужипца мпже бити именпванп лице кпје испуоава услпве
утврђене за дисциплинскпг судију.
Дисциплински тужилац ппднпси дисциплинску тужбу на сппствену иницијативу
или на пснпву дисциплинске пријаве некпг лица у надлежнпсти Савеза.

Члан 53.
Члану Савеза мпгу се изрећи дисциплинске санкције у складу са закпнпм,
Статутпм и ппщтим актима Савеза, с тим да му не мпже бити изрешена казна за
дисциплински прекрщај за кпји није крив и кпји пре негп щтп је ушиоен није бип
ппщтим актпм Савеза утврђен кап дисциплински прекрщај и за кпји није била
прпписана казна, акп закпнпм није друкшије пдређенп.
Члан Савеза има у дисциплинскпм ппступку правп на: впђеое ппступка без
пдугпвлашеоа и са щтп маое трпщкпва; независнпст, струшнпст и непристраснпст
пргана кпји пдлушује п пдгпвпрнпсти; бранипца п лишнпм трпщку; изјащоеое и
извпђеое дпказа; писмену и пбразлпжену пдлуку и жалбу.

7. Сукпб интереса и забрана кпнкуренције
Члан 54.
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Председник, Генерални секретар и шланпви пргана Савеза дужни су да
ппступају савеснп, пажљивп и пдгпвпрнп према Савезу, у складу са закпнпм и ппщтим
актима Савеза.
Лица из става 1. пвпг шлана кпја имају лишни интерес не смеју кпристити Савез
за лишнп бпгаћеое, пднпснп лишне пптребе.
Председник, Генерални секретар, заппслени и шланпви пргана Савеза не мпгу
директнп или индиректнп бити ангажпвани у кпнкурентскпј прганизацији у пбласти
сппрта.
Сукпб интереса у смислу става 2. пвпг шлана ппстпји акп је шлан пргана Савеза,
пднпснп Председник, Генерални секретар или шлан оегпве ппрпдице (супружник,
крвни српдник у правпј линији и у ппбпшнпј линији дп другпг степена српдства,
усвпјитељ и усвпјеник, српдник пп тазбини дп првпг степена српдства):
1) угпвпрна страна у правнпм ппслу са Савезпм;
2) власник или на други нашин у ппслпвнпм пднпсу са лицем из правнпг ппсла
или радое кпје закљушује угпвпр са Савезпм или кпје има финансијске интересе у тпм
ппслу или радои, пп пснпву кпјих се разумнп мпже пшекивати да утишу на ппступаое
шлана пргана Савеза, пднпснп Председника, Генералнпг секретара, супрптнп интересу
Савеза;
3) ппд кпнтрплним утицајем стране из правнпг ппсла или радое или лица кпје
има финансијски интерес у правнпм ппслу или радои, такп да се пснпванп мпже
пшекивати да тп утише на ппступаое шлана пргана Савеза, пднпснп Председника,
Генералнпг секретара, супрптнп интересу Савеза.
Угпвпр између Генералнпг секретара и Савеза мпже да се закљуши пп пдпбреоу
Управнпг пдбпра Савеза. Угпвпр са Генералним секретарпм пптписује Председник
Савеза.
Ппвреда сукпба интереса и забране кпнкуренције из ст. 2. и 3. пвпг шлана даје
Савезу правп на накнаду щтете и правп да се ппслпви кпје лице изврщи за свпј рашун
признају кап ппслпви изврщени за рашун Савеза.
У слушају сукпба интереса између Савеза и Генералнпг секретара, Савез заступа
Председник Савеза.
Члан 55.
Чланпви пргана Савеза пдгпварају сплидарнп за щтету кпју су гласаоем за
пдређену пдлуку прпузрпкпвали Савезу акп је та пдлука дпнесена грубпм непажопм
или с намерпм да се щтета прпузрпкује.
Ппступак за накнаду щтете ппкреће се на пснпву пдлуке Скупщтине Савеза,
Управнпг пдбпра Савеза или најмаое пет редпвних шланпва Савеза.
Одредбе става 1. и 2. пвпг шлана схпднп се примеоују и на пдлуке Председника
и Генералнпг секретара Савеза.

V. ПБЛИЦИ ПРГАНИЗПВАОА И РАДА
Члан 56.
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Облици прганизпваоа и рада у Савезу су савети, кпмисије, селектпри, пдбпри,
секције, канцеларије, специјализпвани сервиси и др.
Делпкруг, надлежнпсти, састав и нашин рада ппјединих прганизаципних делпва
и пблика рада у Савезу уређује се пдгпварајућим ппщтим актима, кпја дпнпси Управни
пдбпр.
Члан 57.
Савез има следеће сталне кпмисије:
Такмишарска кпмисија;
Судијска кпмисија
Надлежнпсти и рад кпмисија ближе се уређују пдгпварајућим ппщтим актима
Савеза и пдлукама Управнпг пдбпра.

Члан 58.
Кпмисије шине, акп пвим Статутпм није другашије пдређенп:
председник кпмисије кпга именује и разрещава Управни пдбпр Савеза,
два дп шетири шлана кпмисије кпје именује и разрещава Управни пдбпр
Савеза на предлпг Председника кпмисије.
Мандат председника и шланпва кпмисије траје шетири гпдине.

1. Такмичарска комисија
Члан 59.
Такмишарска кпмисија је сталнп струшнп телп кпје је за свпј рад пдгпвпрнп
Управнпм пдбпру.
Такмишарску кпмисију шини председник шетири шлана кпмисије.
Председника и шланпве кпмисије именује Управни пдбпр Савеза из редпва
активних такмишара у сенипрскпј категприји и/или активних тренера.

Члан 60.
Такмишарска кпмисија ради у седници и заузима ставпве и дпнпси пдлуке из
свпг делпкруга већинпм присутних шланпва.
Председник такмишарске кпмисије мпра ппседпвати активнп знаое енглескпг
језика, кап званишнпг језика Међунарпдне кпрфбпл федерације, уз знаое упптребе
електрпнске кпмуникације.
Такмишарску кпмисију сазива председник такмишарске кпмисије пп свпм
нахпђеоу или на захтев Председника Савеза и Генералнпг секретара.
Мандат председника и шланпва Такмишарске кпмисије је шетири гпдине са
правпм ппнпвнпг избпра.
Члан 61.
Такмишарска кпмисија:
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Сашиоава Предлпг система такмишеоа и стара се п оегпвпм спрпвпђеоу;
Саставља и предлаже правилнике везане за прганизацију такмишеоа;
Стара се п регистрацији и пререгистрацији такмишара;
Саставља предлпг календара такмишеоа;
Стара се п ташнпј евиденцији резултата такмишеоа;
Врщи рангираое такмишеоа из календара и пцеоиваое пдржаних такмишеоа;
Саставља и предлаже пстале правилнике везане за кпрфбпл сппрт;
Даје мищљеое Управнпм пдбпру п реализацији клупских међунарпдних
прпграма.

2. Судијска комисија
Члан 62.
Судијску кпмисију сашиоавају све у Савезу регистрпване судије.
Збпр судија разматра питаоа из свпг делпкруга рада и даје предлпге за
ппбпљщаое услпва рада судија на такмишеоима.
Судије међуспбнп бирају председника Судијске кпмисије већинпм гласпва, на
мандатни перипд пд шетири гпдине, са правпм ппнпвнпг избпра.
Председник Судијске кпмисије мпра ппседпвати активнп знаое енглескпг
језика кап званишнпг језика Међунарпдне кпрфбпл федерације, уз знаое упптребе
електрпнске кпмуникације.
Судијска кпмисија ради на седницама.
Председник Судијске кпмисије пп свпм нахпђеоу или на захтев Управнпг
пдбпра Савеза сазива седнице.
Седница Судијске кпмисије је другпстепени прган свакпг прптеста и/или жалбе
на суђеое, улпжене на такмишеоима кпје на републишкпм нивпу прганизује Савез или
шлан Савеза. Одлуке Судијске кпмисије се дпнпсе већинпм гласпва присутних судија.
На пдлуку Судијске кпмисије кап другпстепенпг пргана нема се правп жалбе.

3. Селектори националних тимова (сениори, јуниори и кадети)
Члан 63.
Селектпре наципналних тимпва у свим такмишарским узрасним категпријама
ппставља и разрещава Управни пдбпр на предлпг Такмишарске кпмисије. За свпј рад
селектпри су пдгпвпрни Председнику, Генералнпм секретару и Управнпм пдбпру.
Селектпри наципналних тимпва мпрају ппседпвати активнп знаое енглескпг
језика кап званишнпг језика Међунарпдне кпрфбпл федерације, уз знаое упптребе
електрпнске кпмуникације.
Селектпри наципналних тимпва се бирају са мандатпм пд шетири гпдине са
мпгућнпщћу ппнпвнпг избпра.
Селектпри предлажу Управнпм пдбпру именпваое и разрещеое свпг струшнпг
тима у раду са наципналним тимпм, услпве оихпвпг ангажпваоа и рпк на кпји се
ангажују.
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Члан 64.
Селектпри наципналних тимпва:
Старају се п наципналнпм тиму;
Предлажу Управнпм пдбпру средоерпшне и гпдищое прпграме и планпве рада
наципналнпг тима, кап и оихпве измене;
Предлажу прпграме припрема репрезентативних селекција и оихпвпг ушещћа
на
међунарпдним такмишеоима;
Спрпвпде и прате изврщеое усвпјених планпва рада и ппднпсе Управнпм
пдбпру
перипдишне извещтаје;
Старају се п прганизацији струшнпг рада у тренажним камппвима Савеза;
Предлажу прпграме струшнпг усаврщаваоа младих сппртиста;
Предлажу прпграме струшнпг усаврщаваоа, щкплпваоа, категпризације и
лиценцираоа тренера;
Сашиоавају и предлажу Правилник п избпру репрезентативних селекција и
стипендираоу категприсаних сппртиста;
Врще избпр репрезентативних селекција за наступ на великим међунарпдним
такмишеоима.
VI. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА
Члан 65.
За пбављаое струшних, административних и ппмпћних ппслпва, Савез има
Струшну службу.
Обављаое пдређених ппслпва из става 1. пвпг шлана Управни пдбпр Савеза
мпже ппверити пдгпварајућим струшним институцијама и прганизацијама, пднпснп
ппјединцима.
Струшна служба Савеза пбавља ппслпве на спрпвпђеоу пдлука, закљушака и
других аката пргана Савеза и пблика прганизпваоа и рада у Савезу; припрема анализе,
извещтаје и инфпрмације, нацрте ппщтих и других аката Савеза; прганизује активнпсти
и изврщава ппслпве из делатнпсти Савеза и пбавља друге ппслпве кпје јпј налпжи
Скупщтина, Управни пдбпр, Председник или Генерални секретар Савеза.
У пбављаоу свпјих ппслпва Струшна служба Савеза сарађује са струшним
службама шланпва Савеза.
Ппслпвима Струшне службе Савеза рукпвпди Генерални секретар Савеза.
Лица ангажпвана у Струшнпј службе Савеза, у складу са ппслпвима кпје
пбављају, имају правп на пдгпварајућу накнаду, пднпснп зараду и друга примаоа акп
су у раднпм пднпсу или ангажпвана пп угпвпру.
VII. ИМПВИНА И СРЕДСТВА
Члан 66.

28

Савез стише средства за ппстизаое свпјих циљева из:
1) уписнине;
2) шланарине;
3) прихпда пд сппствених активнпсти;
4) сппнзпрства;
5) дпнација и ппклпна;
6) јавних прихпда и субвенција;
7) неппсреднпг пбављаоа привредних и других делатнпсти, у складу са
закпнпм;
8) прихпда предузећа, устанпва, агенција и других прганизација кпјима је
Савез псниваш или супсниваш;
9) других извпра, у складу са закпнпм.
Објекти и средства кпјима распплаже и кпја стекне Савез представљају оегпву
импвину.
Савез пдгпвара за свпје пбавезе целпкупнпм свпјпм импвинпм.
Генерални секретар Савеза је финансијски налпгпдавац за распплагаое
средствима Савеза.
Одлуке п висини ппјединих средстава из става 1. пвпг шлана дпнпси Управни
пдбпр Савеза.
Савез има динарски и девизни рашун и прекп свпјих рашуна ппслује сампсталнп.
Дпбит кпју Савез пствари у тпку ппслпвне гпдине искљушивп се кпристи за
пствариваое статутарних циљева Савеза.

Члан 67.
Савез управља и кпристи пбјекте и средства кпјима распплаже или су му дати
на кприщћеое.
Савез мпже прпменити намену сппртскпм пбјекту кпјим распплаже самп
изузетнп и ппд услпвима утврђеним Закпнпм п сппрту.
Савез мпже пбјекте и средства кпјима распплаже, пднпснп кпристи, дати на
кприщћеое шланпвима Савеза, ппд услпвима утврђеним пдлукпм Управнпг пдбпра
Савеза.
VIII ЈАВНПСТ РАДА САВЕЗА
Члан 68.
Рад Савеза је јаван, у складу са закпнпм и пвим Статутпм.
Јавнпст рада Савеза пбезбеђује се јавнпщћу седница пргана и других скуппва у
Савезу, издаваоем инфпрмација п оихпвпм раду и сарадопм са средствима јавнпг
инфпрмисаоа и другим средствима пбавещтеваоа.
Савез мпже имати свпје гласилп, шији садржај и назив утврђује Управни пдбпр
Савеза.
Савез има интернет сајт ( веб страницу). Интернет презентација Савеза је
службенп гласилп Савеза.

29

Члан 69.
Органи и тела Савеза мпгу искљушити или пгранишити јавнпст седнице или
скупа, када се разматрају дпкумента или ппдаци ппверљиве прирпде.
Члан 70.
Председник Савеза даје ппдатке и инфпрмације у вези са радпм Савеза и
пдгпвпран је за оихпву ташнпст.
Ставпве Савеза, пднпснп оегпвих пргана и тела, мпгу да изнпсе и заступају самп
пвлащћени функципнери Савеза.
IX ППШТА АКТА САВЕЗА
Члан 71.
Опщта акта Савеза су Статут, правилници и пдлуке кпјима се на ппщти нашин
уређују пдређена питаоа.
Предлпг за прпмену Статута мпра бити дпстављен шланпвима Скупщтине
најмаое 15 дана пре пдржаваоа Скупщтине.
Амандмани на предлпг Статута, пднпснп измена и дппуна Статута дпстављају се
Скупщтини писменп најкасније три дана пре седнице Скупщтине.
Статут, пднпснп измене и дппуне Статута усвајају се већинпм пд укупнпг брпја
делегата Скупщтине са правпм гласа.
Нашин дпнпщеоа Статута, пднпснп измена и дппуна Статута ближе се уређује
ппслпвникпм п раду Скупщтине
Опщта акта кпје дпнпси Управни пдбпр Савеза усвајају се већинпм пд укупнпг
брпја шланпва Управнпг пдбпра.
Сваки шлан и сваки прган Савеза мпже дати иницијативу за дпнпщеое, пднпснп
измене и дппуне пдређенпг ппщтег акта Савеза.
Јавна расправа се впди самп п нацрту Статута Савеза.
Сваки шлан Савеза има правп да дпбије примерак Статута Савеза.
Члан 72.
Статут и друга ппщта акта Савеза, кап сппртска правила из шл. 3. ст. 1. таш. 20) и
шл. 5. ст. 2. Закпна п сппрту, неппсреднп се примеоују на сва лица кпја су, неппсреднп
или ппсреднп, пбухваћена надлежнпстима Савеза (неппсредни и ппсредни шланпви).
Статут и друга ппщта акта шлана Савеза мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм и
ппщтим актима Савеза, а у супрптнпм су неважећи.
У слушају несагласнпсти ппщтег акта Савеза и пвпг Статута примениће се
пдредбе Статута.
У слушају несагласнпсти пдредбе статута и другпг ппщтег акта шлана Савеза са
пдредбпм Статута и ппщтег акта Савеза, неппсреднп се примеоује пдредба Статута,
пднпснп ппщтег акта Савеза.
Члан 73.
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Одлуке кап ппјединашни акти кпје дпнпсе пргани и пвлащћена лица у Савезу
мпрају бити у складу с ппщтим актпм Савеза и закпнпм, а у супрптнпм су нищтаве.
Одлуке кап ппјединашни акти кпје дпнпсе пргани шланпва Савеза мпрају бити у
складу са закпнпм, Статутпм Савеза и статутпм шлана Савеза, а у супрптнпм су нищтаве.
Лица у надлежнпсти Савеза су дужна да пре ппкретаоа, у складу са закпнпм,
судскпг сппра за утврђиваое нищтавпсти пдлуке из става 1. и 2. пвпг шлана ппднесу
жалбу, пднпснп ревизију на сппрну пдлуку Арбитражнпм суду.

X. РЕШАВАОЕ СППРПВА
Члан 74.
Сви сппрпви између Савеза и шланпва Савеза кап и међуспбне сппрпве лица у
ингеренцији Савеза рещавају се у складу са Закпнпм п сппрту и пвим Статутпм.
За арбитражнп рещаваое сппрпва из става 1. пвпг шлана надлежан је Стална
сппртска арбитража при Сппртскпм савезу Србије (Арбитража), у складу са Закпнпм п
сппрту и Статутпм Сппртскпг савеза Србије.
Сппр пред Арбитражпм је хитан.
Чланпви Савеза и друга лица у ингеренцији Савеза, дужна су: да пруже
Арбитражи ппмпћ у раду; да не пметају и не утишу на арбитражни ппступак и оегпв
исхпд; да на захтев Арбитраже дпставе инфпрмације и исправе кпјима распплажу; да
се пдазпву ппзиву Арбитраже за ушещће у ппступку; да ппщтују и изврщавају пдлуке
Арбитраже; и не смеју у јавнпсти пмалпважавати Арбитражну или оене пдлуке.
Крщеое пбавеза из претхпднпг става представља тежи дисциплински прекрщај.
Члан Савеза кпји не изврщи кпнашну пдлуку Арбитраже суспендпванп је
шланствп у Савезу данпм истека рпка за испуоеое пдлуке, све дп изврщеоа пдлуке
Арбитраже шлану Савеза престаје шланствп у Савезу данпм истека двпструкпг рпка за
испуоеое пдлуке Арбитраже.
Сви угпвпри кпје међуспбнп закљушују лица кпја су у ингеренцији Савеза,
пднпснп кпјима се регулищу питаоа пбухваћена ингеренцијпм Савеза пбавезнп
садрже арбитражну клаузулу кпјпм се утврђује надлежнпст Арбитраже, у складу са
Статутпм Кпрфбпл савеза Србије, за рещаваое свих сппрпва кпји би прпистекли из
угпвпра на кпји се пднпси арбитражна клаузула.
Сва лица у ингеренцији Савеза пбавезна су да се уздрже пд ппкретаоа и
впђеоа судскпг сппра у питаоима кпја су у надлежнпсти Арбитраже.
Члан 75.
Одлука Арбитраже је кпнашна и пбавезујућа за све ушеснике сппра.

XI. СТАТУСНЕ ПРПМЕНЕ
Члан 76.
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Одлуку п статусним прпменама дпнпси, у складу са Закпнпм п сппрту,
Скупщтина Савеза, на предлпг Управнпг пдбпра, већинпм пд укупнпг брпја шланпва
Скупщтине.
XII. АНТИ-ДППИНГ ПРАВИЛА
Члан 77.
Дппинг је у супрптнпсти са фундаменталним принципима сппрта и
медицинскпм етикпм.
Дппинг је забраоен, какп на такмишеоима такп и изван такмишеоа.
Ппд дппингпм се ппдразумева свака активнпст утврђена Закпнпм п спрешаваоу
дппинга у сппрту Републике Србије.
Управни пдбпр Савеза утврђује анти-дппинг правила, у складу са Закпнпм п
спрешаваоу дппинга у сппрту.
Сви неппсредни и ппсредни шланпви Савеза су пбавезни да ппщтују пбавезе из
Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту и анти-дппинг правила Савеза.
За крщеое анти-дппинг дппинг правила, пдгпвпрнпм лицу се изришу
пдгпварајуће казне, у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту и ппщтим
актима Федерције.
Дппинг кпнтрплу спрпвпди Антидппинг агенција Републике Србије, у складу са
Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту.
XIII. ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 78.
Савез престаје са радпм пдлукпм Скупщтине Савеза, дпнетпм двптрећинскпм
већинпм делегата Скупщтине са правпм гласа.
О дпнпщеоу пдлуке п престанку рада пбавещтава се надлежни регистарски
прган, ради брисаоа из регистра.
У слушају престанка рада Савеза, импвина Савеза прелази на Сппртски савез
Србије. Импвину Савеза кпја препстане ппсле намиреоа ппверилаца, ликвидаципни
управник пренпси на Сппртски савез Србије.
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 79.
Опщти акти Савеза усагласиће се са пдредбама пвпг Статута у рпку пд 3 (три)
месеца пд дана ступаоа на снагу Статута.
Дп дпнпщеоа аката на пснпву пвпг Статута, примеоиваће се акти дпнети на
пснпву претхпднпг Статута, псим акп су у супрптнпсти с Закпнпм п сппрту или пвим
Статутпм.
Члан 80.
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Чланпви Савеза дужни су да ускладе свпју прганизацију, рад и ппщта акта са
пвим Статутпм у рпку пд 60 дана пд дана ступаоа на снагу пвпг Статута.
Чланпви Савеза дужни су да накпн усаглащаваоа свпјих Статута са пвим
Статутпм и Закпнпм п сппрту дпставе Савезу један примерак свпг Статута.
Члан 81.
Ппстпјећи пргани Савеза, укпликп у међувремену није дпщлп дп прпмена услед
пставке, разрещеоа или других пкплнпсти предвиђених пвим Статутпм, настављају са
радпм дп истека мандата на кпји су бирани.
Члан 82.
Усвајаоем пвпг Статута престаје да важи Статут Кпрфбпл савеза Србије усвпјен
12. марта 2005. гпдине.

Члан 83.
Овај Статут ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
Савеза.

Председник Скупщтине
КОРФБОЛ САВЕЗА СРБИЈЕ
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