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На основу чл. 40. ст. 2, чл. 55. ст. 3. тач. 1) Закона о спорту Републике Србије 

(“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) и члана 29. тач. а), ст. 1. Статута Џет Ски савеза 

Србије, Скупштина Џет Ски савеза Србије на седници одржаној 15. јула 2016. године 

усвојила је  

 

           Статут Џет Ски Савеза Србије 
 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

члан 1. 
Џет Ски савез Србије (у даљем тексту: Савез) је добровољна, невладина, неполитична 

и недобитна спортска организација, основана ради обављања спортских активности 

чланова (спортиста) у области џет ски спорта, у коју се грађани добровољно удружују. 

У Савез се могу удружити и друге заинтересоване организације из области спорта 

(клубови), у складу са овим Статутом.  

Савез је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација са статусом 

националног гранског спортског Савеза.  

 

члан 2. 

Назив Савеза је: Џет Ски савез Србије 

Скраћени назив Савеза је: ЏССС 

Седиште Савеза је: Београд  

Територија деловања: Република Србија. 

 

члан 3. 

Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и 

овим Статутом. 

 

члан 4. 

Савез има печат округлог облика на којем су у спољном кругу ћирилицом исписани 

назив и седиште Савеза. 

Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је ћирилицом исписан назив и 

седиште Савеза и остављен простор за број и датум. 

Савез има свој знак, логотип и друге симболе, чији изглед утврђује Скупштина Савеза. 

 

члан 5. 

Савез је члан Спортског Савеза Србије, Светске Џет Ски Асоцијације и Балканске Џет 

Ски Федерације.  

Савез се може одлуком Скупштине учланити у одговарајуће Савезе у области спорта.  

Савез у остваривању својих циљева и активности самостално уређује своју унутрашњу 

организацију и рад, доноси и реализује програме развоја џет ски спорта,  организује 

такмичења за које је надлежан, и остварује друге циљеве и задатке утврђене планом 

Савеза и надлежног територијалног спортског Савеза. 

Организација и рад Савеза уређује се Статутом Савеза у складу са спортским 

правилима Савеза и надлежног територијалног спортског Савеза. 

 

члан 6. 

Савез представља и заступа Председник Савеза. 
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Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у 

заступању Савеза, у границама датих овлашћења. 

 

члан 7. 

Стручни рад у Савезу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту у складу са 

Законом о спорту и правилима Савеза и надлежног територијалног спортског Савеза. 

 

члан 8. 

Савез се уписује у матичну евиденцију у складу са Законом о спорту. 

Савез води базичну евиденцију у складу са Законом о спорту и правилима Савеза. 

 

 

2. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА 
 

члан 9. 

Савез обавља циљеве и активности који су од значаја за развој џет ски спорта и од  

користи за његове чланове, а нарочито: 

- својим деловањем доприноси развоју и промоцији џет ски спорта у Републици 

Србији  

- промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, 

толеранције и одговорности кроз бављење џет ски спортом; 

- уређује и остварује спортска питања од заједничког интереса за своје чланове; 

- обавља пословe којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење 

џет ски спорта;  
- обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта 

у Републици Србији и овим Статутом. 

 

члан 10. 

Савез своје циљеве остварује кроз: 

1) стварање услова за развој џет ски спорта у Републици Србији; 

2) предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљавања џет 

ски спорта и праћење и упознавање својих чланова са међународним 

искуствима у области џет ски спорта; 

3) организовање спортских манифестација  и такмичења; 

4) организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању 

њиховог рада; 

5) заступање заједничких интереса чланова Савеза пред градским, 

републичким и државним органима и спортским органима и 

организацијама; 

6) усклађивање активности чланова Савеза; 

7) ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и 

утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима; 

8) подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне 

спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу џет ски спорта; 

9) учествују у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су 

потребни Савезу; 

10) остваривање међународне спортске сарадње; 

11) популаризацију џет ски спорта у медијима, образовним институцијама и 

другим организацијама; 

12) пружање саветодавне стручне помоћи својим члановима; 
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13) издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација 

од значаја за развој спорта у Србији и унапређење спортске науке и 

стручног рада у спорту; 

14) поштује правила такмичења и друга правила која утврди грански Савез (за 

првенствене, куп, међународне, репрезентативне и ревијалне наступе). 

15) учествује у обезбеђивању и функционисању јединственог информационог 

система на нивоу национално гранског Савеза; 

16) старање о унапређењу заштите здравља спортиста и спортских стручњака и 

спречавању негативних појава у спорту; 

17) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Савеза и 

остваривању положаја Савеза утврђеног Законом о спорту и Стратегијом 

развоја спорта у Републици Србији. 

 

члан 11. 

Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим општим актима 

(спортским правилима) које доносе надлежни органи Савеза у складу са овим 

Статутом. 

Савез може ради постизања циљева и активности претходним чланом Статута, 

оснивати привредно друштво, установу, агенцију или други Законом прописан облик 

организовања  у земљи и иностранству, самостално или са другим правним или 

физичким лицима. 

 

члан 12. 

Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу да обављају искључиво спортски 

стручњаци, односно лица која имају одговарајуће спортско звање и која поседују 

одговарајућу дозволу за рад, у складу са Законом о спорту. 

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у 

складу са Законом о спорту и општим актима Савеза. 

Савез ангажује спортске стручњаке закључењем уговора о раду (може и 

волонтерском) или закључењем уговора о стручном ангажовању, у складу са законом. 

Савез има најмање једног запосленог или ангажованог спортског стручњака или 

стручњака у спорту са положеним спортским стручним испитом у складу са Законом о 

спорту. 

 

члан 13. 

Савез и сви чланови Савеза (непосредни и посредни), у обављању спортских 

активности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа 

олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у 

спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против 

лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 

Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и 

делатности у складу са законом, спортским правилима Савеза и својим спортским 

правилима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у 

документима међународних организација чија је чланица Република Србија. 

Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, 

слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и 

друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно 

од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима 

под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен 

евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. 
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Чланови Савеза су обавезни да своја спортска правила усаглашавају са спортским 

правилима надлежних међународних спортских савеза. 

 

 

3. ЧЛАНОВИ САВЕЗА И ЊИХОВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ И 

ОДГОВОРНОСТИ 
 

члан 14. 

Чланови Савеза су џет ски савези и  џет ски клубови са територије Републике Србије и 

друге организације и лица која на задовољавајући начин могу да извршавају задатке и 

циљеве који проистичу из Статута Савеза.  

Чланови Савеза имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским 

правилима и прописима. 

Чланство у Савезу не може се преносити. 

Сва лица у надлежности Савеза и чланова Савеза обавезна су да омогуће и помажу 

Савезу да привремено остварује надлежности националног спортског савеза у складу 

са Законом о спорту. 

Чланови Савеза су обавезни да дисциплински казне лице из своје надлежности у 

случајевима непоштовања обавеза из овог Статута. 
 

члан 15. 

Одлуке о пријему у чланство Савеза и престанку својства члана Савеза доноси 

Управни одбор Савеза већином од укупног броја чланова. 

 

члан 16. 

Савез има следеће врсте чланова: 

1) редовне чланове; 

2) придружене чланове; 

3) помажуће чланове; 

4) почасне чланове. 

 

члан 17. 
Редовни члан Савеза може постати организација која активно учествује у 

такмичењу и другим активностима Савеза, а која је: регистрована у складу са законом; 

ако њени циљеви одговарају циљевима Савеза; ако је Статут организације у складу са 

Статутом Савеза; ако испуњава законом и подзаконским актима као и општим актима 

Савеза прописане услове за обављање спортских активности и делатности; ако 

ефективно остварује своје надлежности утврђене Законом о спорту и има усвојена и 

објављена спортска правила; ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата 

Статут и опште акте Савеза и надлежност Сталног спортског арбитражног суда (у 

даљем тексту: Арбитражни суд) за коначно решавање свих спорова који настану при 

остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Савезу. 

Придружени члан Савеза може постати организација која активно не учествује 

у такмичењу, али која жели да допринесе развоју Савеза и џет ски спорта, до 

испуњења услова из члана 17. став 1 Статута. 

Помажући члан може постати свака организација која је регистрована у складу 

са законом; која жели да помаже остваривање циљева Савеза; ако приложи писану 

изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза и надлежност 
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Арбитражног суда за коначно решавање свих спорова при остваривању права и 

испуњавању обавеза из чланства у Савезу.  

 За почасног члана може бити, одлуком Управног одбора Савеза, именовано 

свако лице које има посебне заслуге за рад Савеза или чије чланство у Савезу је од 

посебног интереса за остваривање циљева Савеза и ако приложи писану изјаву да у 

потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза и надлежност Арбитражног суда за 

коначно решавање свих спорова при остваривању права и испуњавању обавеза из 

чланства у Савезу. 

Спортске организације, спортисти, спортски стручњаци и друга физичка и правна лица 

су посредни чланови Савеза: преко организација које су редовни и придружени 

чланови Савеза у чију надлежност улазе; преко чланства у органима и радним телима 

Савеза или чланова Савеза; преко запослења, стручног ангажовања или вршења 

службених дужности у Савезу или у члановима Савеза. 

 

члан 18. 

Молба за пријем у чланство се подноси у писаној форми Управном одбору Савеза. Уз 

Молбу за пријему чланство прилаже се и: одлука о удруживању у Савез; потписана 

приступница; копија свог Статута; копија Решења о упису у регистар код надлежног 

државног органа; попуњен упитник за Књигу чланова; изјава о надлежности 

Арбитражног суда за решавање спорова из чл. 56. ст. 1. Статута Спортског савеза 

Србије; изјава о прихватању Статута и општих аката Савеза; списак чланова; доказ о 

испуњености других услова за пријем у чланство у складу са овим Статутом 

(поседовање способности потребних за остваривање циљева и задатака Савеза).  

 

члан 19. 

О пријему у чланство Савеза одлучује Управни одбор Савеза, у  року од три месеца од 

дана подношења уредне молбе. 

Молба за пријем у чланство може се одбити само уколико подносилац молбе не 

испуњава услове из члана 13. овог Статута. 

У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети 

жалбу Арбитражном суду, чија одлука је коначна. 

Сваки непосредни члан Савеза и орган Савеза може дати иницијативу или предлог да 

се одређено лице именује за почасног члана Савеза. 

 

члан 20. 

Права и обавезе чланова Савеза су да: 

1. У оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делокруга Савеза у 

циљу унапређења спорта. 

2. Непосредно или преко својих представника у органима Савеза дају 

предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, 

закључака и др. 

3. Иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика 

организовања. 

4. Уредно плаћају Савезу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад 

Савеза. 

5. У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух. 

6. Остварују увид у рад Савеза и његових органа. 

7. Учествују у утврђивању плана и програма Савеза. 

8. Усагласе акта и Статут са актима и Статутом Савеза.  

9. Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Савеза. 
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10. Чувају спортски и друштвени углед Савеза. 

11. Извршавају пуноважно донете одлуке органа Савеза. 

12. Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака 

Савеза. 

 

члан 21. 

Члан учествује у раду Савеза и у одлучивању у органима Савеза преко својих 

представника. 

Лице које представља члана Савеза, ако није у питању заступник члана Савеза,  мора 

да поседује писмено овлашћење оверено печатом члана Савеза и потписано од стране 

лица овлашћеног за заступање члана Савеза, ако овим Статутом није другачије 

одређено. 

 

члан 22. 

Савез и чланови Савеза воде евиденције својих чланова (Kњига чланова), и друге 

базичне евиденције, у складу са Законом о спорту. 

Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у националне евиденције, у складу са 

Законом о спорту. 

Одлуке органа Савеза обавезно се уносе у Kњигу одлука коју води Савез, с тим да се 

одлуке могу заводити и уписивати и у деловодни протокол. 

 

члан 23. 

Члану Савеза се могу изрећи следеће дисциплинске мере: опомена, новчана казна и 

искључење из Савеза. 

Члану Савеза који је у радном односу са Савезом изричу се дисциплинске мере у 

складу са законским прописима који уређују радне односе. 

 

члан 24. 

Својство члана Савеза престаје: 

1. Смрћу члана, односно престанком члана  
2. На писмени захтев члана 

3. Одлуком надлежног органа Савеза 

4. Престанком рада Савеза. 

 

члан 25. 

Искључење члана Савеза могуће је и ако: 

1) својим активностима теже штети угледу или интересима Савеза; 

2) грубо поступа супротно одлукама органа Савеза; 

3) својим радом, актима или организацијом крши законске обавезе, Статут и 

друге опште акте Савеза или своја општа акта; 

4) престане да испуњава услове за чланство у Савезу. 

 

Управни одбор Савеза доноси одлуку о престанку својства члана Савеза када се 

утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом. 

На одлуку Управног одбора Савеза о престанку својства члана Савеза члан Савеза 

може поднети жалбу Скупштини Савеза. Одлука Скупштине Савеза по жалби је 

коначна. 
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члан 26. 

Члан Савеза одговара за своје обавезе према Савезу које су настале пре престанка 

својства члана Савеза. 

Престанком својства члана Савеза престаје мандат члана Савеза у органима и радним 

телима Савеза. 

 

члан 27. 

Лица у надлежности Савеза која намерно или из нехата (непажње) поступе супротно 

Статуту и другим општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица 

Савеза или повреде углед Савеза могу дисциплински одговарати и бити кажњена: 

1) опоменом; 

2) јавном опоменом 

3) суспензијом; 

4) новчаном казном; 

5) забраном обављања дужности; 

6) искључењем. 

Управни одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 

дисциплински поступак, у складу са овим Статутом. 

 
члан 28. 

Ниједан непосредни и посредни члан Савеза не може бити дисциплински кажњен или 

сносити друге негативне последице због коришћење својих права утврђених законом, 

општим актима Савеза и општим актима члана Савеза. 

 

 

4. ОРГАНИ 
 

члан 29. 

Савезом управљају његови чланови, непосредно или преко својих изабраних 

представника у органима Савеза, на начин одређен овим Статутом. 

 

члан 30. 

Органи Савеза су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник Савеза, 

Генерални секретар Савеза. 

Мандат чланова органа Савеза траје четири године, ако овим Статутом није другачије 

одређено. 

У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, односно 

нови чланови органа, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности 

од стране новоизабраних органа, ако законом или овим Статутом није другачије 

утврђено. 

        Чланови Управног одбора Савеза, укључујући и заступника и ликвидационог 

управника не могу бити следећа лица: 

1) ) чланови управе, укључујући заступника и ликвидационог управника, покрајинског 

и градског џет ски савеза; 

2) чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена 

лица организације у области спорта која управља спортском лигом; 

3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке 

странке;  
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4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској 

кладионици; 

5) спортски посредници; 

6) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, 

као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, 

разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, 

изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена 

производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на 

спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају 

правне последице осуде; 

7) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са 

законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности; 

8) републички спортски инспектори. 

 

У Савезу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или 

је власник или члан органа спортске кладионице. 

Председник и Генерални секретар Савеза не могу бити чланови управе, председници 

или заступници друге организације у области спорта или председници другог 

националног спортског савеза. 

 

члан 31. 

Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза кад се одлучује о: 

1) покретању спора или одустајању од спора против њега; 

2) одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса, односно 

постојања личног интереса при одлучивању; 

3) његовој одговорности или разрешењу. 

Члан органа Савеза нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног 

посла са њим или на то да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако се 

одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или 

рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно 

лице над којим он има контролу или економски интерес. 

 

1. Скупштина Савеза  

 

члан 32. 
Скупштина је највиши орган Савеза. 

Скупштину сачињавају представници редовних чланова Савеза. 

Представник редовног члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник или 

друго лице на основу писменог пуномоћја издатог од члана Савеза, које је оверено 

печатом члана Савеза и потписано од стране заступника члана Савеза. Пуномоћје се 

издаје за сваку седницу Скупштине. 

 

члан 33. 

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. 

Скупштину сазива Председник Савеза. 

Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног одбора, Надзорног одбора или 

најмање једне трећине чланова Скупштине уз назнаку предмета расправе. 

У колико Председник Савеза не сазове Скупштину по захтеву из става 2. овог члана, 

Скупштину може сазвати орган, односно они чланови Скупштине који су њено 

сазивање тражили. 
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члан 34. 

Скупштина Савеза:  

а) доноси и усваја: 

1. Статут Савеза и измене и допуне Статута; 

2. финансијске  и ревизорске извештаје; 

3. годишње извештаје о раду Савеза и његових органа; 

4. извештаје о реализацији програма који се финансира из јавних средстава; 

5. одлуку о статусним променама и удруживању у Савезе 

6. одлуку о престанку рада Савеза; 

7. одлуку о програму рада и развоја Савеза; 

8. кодекс понашања чланова Савеза; 

9. одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом или 

законом; 
б) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза; 

в) бира Председника, чланове Управног и Надзорног одбора Савеза. 

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије, одборе и 

радна тела. 

 

члан 35. 
Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна једна трећина чланова 

Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова који су гласали, осим у 

случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено. 

Радом Скупштине руководи Председник Савеза. 

О току рада седнице Скупштине води се записник који треба да садржи: број 

присутних чланова, дневни ред, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са 

именима предлагача. Записник потписује Председник и записничар. 

Чланови Управог одбора, не рачунајући председника,  и Надзорног одбора не могу 

бити чланови Скупштине, осим редовне изборне Скупштине. 

 

члан 36. 

Рад Скупштине уређује се Пословником. 

 

2. Управни одбор  

 

члан 37. 

Управни одбор је орган управљања Савеза.  

Управни одбор броји 5 (пет) чланова. 

Председник Савеза је уједно по функцији и председник Управног одбора. 

Генерални секретар Савеза учествује у раду Управног одбора без права гласа. 

 

члан 38. 

Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог 

Председника Савеза, на период од четири године. 

Избор за члана Управног одбора није везан за чланство у скупштини Савеза. 

Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Савеза. 

 

члан 39. 

Чланови Управног одбора бирају се на време од 4 (четири) године и могу бити поново 

бирани. 
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члан 40. 

Мандат члана Управног одбора Савеза престаје пре истека времена на које је изабран:  

1. Услед смрти 

2. Ако поднесе оставку 

3. Ако га опозове скупштина Савеза због непридржавања Статута и других 

општих аката, лошег рада или због нередовног и неоправданог присуства на 

седницама Управног одбора Савеза. 

Уколико превремено престане мандат неком од чланова Управног одбора, услед 

смрти, оставке или престанка чланства у Савезу, нови члан се бира на првој наредног 

седници Скупштине, с тим да мандат новоизабраног члана Управног одбора траје 

колико и мандат осталих раније изабраних чланова. 

Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово 

место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје 

колико и мандат осталих раније изабраних чланова, ако овим Статутом није другачије 

утврђено. 

 

члан 41. 

Управни одбор: 

1. Утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина, 

предлог програма рада и усваја финансијски план Савеза. 

2. утврђује предлог одлуке о статусним променама. 

3. утврђује предлоге годишњих и посебних програма којима се остварује општи 

интерес у области спорта, у складу за Законом о спорту; 

4. одобрава извештај који се, у складу са Законом о спорту, подноси 

Министарству омладине и спорта о остваривању циљева и ефеката реализације 

годишњих и посебних програма који су предложени за финансирање из јавних 

прихода; 

5. бира потпредседнике Управног одбора, на предлог Председника Савеза; 

6. обезбеђује средства за рад Савеза; 

7. управља имовином Савеза; 

8. одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту 

обављања делатности и заступнику; 

9. Одлучује о оснивању привредних друштава, установа, агенција и др. од значаја 

за Савез, односно о његовом гашењу. 

10. Одлучује о стицању и престанку права чланства у Савезу. 

11. Доноси општа акта Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине. 

12. Утврђује програм спортске сарадње. 

13. Бира представнике Савеза у организацијама и Савезима чији је Савез  члан. 

14. Именује дисциплинску комисију. 

15. Уређује унутрашњу организацију Савеза. 

16. Одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Савезу. 

17. Одлучује са којим спортистима и тренерима  ће Савез закључити уговор и 

утврђује садржину тог уговора (висину накнаде за закључење уговора и 

накнаде за бављење спортским активностима, рок на који је уговор закључен, 

међусобне обавезе, услове и начин раскидања уговора и сл.). 

18. Одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека рока са спортистом, 

односно издавање исписнице спортисти и висини накнаде (обештећења) од 

стране спортисте или Савеза у који он прелази за превремен престанак уговора. 

19. Одлучује о висини чланарине . 
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20. Одлучује о ценама улазница за спортске приредбе и другим накнадама које 

Савез наплаћује. 

21. Одлучује о организовању спортских приредби и манифестација на којима ће 

учествовати. 

22. Именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарских екипа. 

23. Одлучује  о називу под којим ће Савез наступати у такмичарској сезони. 

24. Врши друге послове из делокруга рада Савеза који су му Статутом стављени у 

надлежност или који нису у делокругу скупштине Савеза. 

 

члан 42. 

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби. 

Управни одбор сазива Председник Савеза. 

Рад Управног одбора одређује се Пословником. 

 

члан 43. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 

Чланови Управног одбора одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују у 

Савезу ако је одлука донешена с намером и непажњом да се штета проузрокује. 

Чланови из става 1. овог члана који су били против доношења штетне одлуке или су се 

уздржали од гласања, неће одговарати за насталу штету. 
 

3. Надзорни одбор  

 

члан 44. 

Надзорни одбор Савеза  врши контролу законитости рада и  финансијског пословања 

Савеза и контролу годишњег завршног рачуна. 

Надзорни одбор броји 3 (три) члана које бира Скупштина Савеза из реда својих 

чланова. 

Надзорни одбор бира из свог састава Председника Надзорног одбора. 

Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга 

приликом усвајања извештаја о раду. 

Чланови надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и Скупштине 

Савеза. 

 

члан 45. 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног 

одбора.  

Чланови Надзорног одбора бирају се на време од 4 (четири) године и могу бити 

поново бирани. 

Рад Надзорног одбора уређује се Пословником. 

  

члан 46. 

Чланови Надзорног одбора одговорни су Савезу за штету коју у вршењу овлашћења 

проузрокују намерно или грубом непажњом. 

Чланови Надзорног одбора могу бити одговорни за штету проузроковану одлуком 

чланова Управног одбора, ако су за ту одлуку знали или морали знати, па о томе нису 

обавестили скупштину Савеза. 

 

4. Председник Савеза  
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члан 47. 

Председник Савеза је председник Скупштине и председник Управног одбора Савеза 

по функцији. 

Председника Савеза бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног 

избора. 

 

члан 48. 

Председник Савеза:  

1. заступа и представља Савез; 

2. одговара за законитост рада Савеза; 

3. сазива и председава седницама Скупштине; 

4. сазива седнице и руководи радом Управног одбора; 

5. брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине; 

6. брине о извршавању одлука и закључака органа Савеза; 

7. стара се о остваривању циљева Савеза и права и обавеза чланова Савеза и 

предузима потребне мере; 

8. потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина; 

9. предлаже именовање Генералног секретара; 

10. у сарадњи са Генералним секретаром припрема седнице Скупштине и Управног 

одбора; 

11. Одређена овлашћења може пренети на Секретара Савеза 

12. Организује, усмерава и врши координацију свих органа у Савезу, и успоставља 

сарадњу са надлежним државним и спортским организацијама. 

13. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза. 

 

члан 49. 

Председник Савеза за свој рад одговара скупштини Савеза. 

 

5. Генерални секретар Савеза  

 

члан 50. 

Генералног секретара именује Управни одбор Савеза на предлог Председника Савеза 

на период од 4 године, уз могућност поновног именовања. 

 

члан 51. 

Секретар Савеза:  

1. заступа и представља Савез; 

2. Организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима 

мере за унапређење тих послова. 

3. Стара се о припремама седница органа Савеза и о извршењу одлука тих органа. 

4. стара се о вођењу записника са седница органа Савеза; 

5. стара се да Савез испуњава услове за обављање спортских активности и 

делатности, у складу са Законом о спорту; 

6. Обавља послове које на њега пренесе Председник Савеза и Управни одбор 

Савеза. 

7. Обавља и друге послове у складу да Статутом и другим општим актима Савеза. 

 

члан 52. 

Секретар Савеза је за свој рад одговоран Управном одбору Савеза. 
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Скупштина и Управни одбор не могу разрешити Секретара његове функције због 

преузимања мера усмерених на обезбеђење законитости Савеза. 

 

 

5. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

члан 53. 

Сви спорови између Савеза и чланова Савеза, као и међусобни спорови чланова Савеза 

и лица у надлежности Савеза, решавају се у складу са Законом о спорту, овим 

Статутом и Статутом Спортског савеза Србије. 

За решавање спорова између Савеза и члавоба Савеза, надлежан је Стални спортски 

Арбитражни Суд при Спортском савезу Србије, у случајевима утврђеним Статутом и 

Општим актима Савеза и Статута Спортског савеза Србије. 

 

 

6. САРАДЊА 
 

члан 54. 

Савез изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским 

организацијама, друштвима и Савезима, и у том циљу сарађује са њима. 

У остваривању својих циљева Савез сарађује и са организацијама за обављање 

спортске делатности, државним органима и организацијама и другим заинтересованим 

организацијама и појединцима. 

 

 

7. ОПШТИ АКТИ САВЕЗА 
 

члан 55. 

Општи акти Савеза су: Статут Савеза, правилници, пословници и одлуке којима се на 

општи начин уређују општа питања. 

 

члан 56. 

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора Савеза могу 

дати Надзорни одбор, Председник Савеза и најмање 5 (пет) чланова Савеза. 

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја 

чланова Скупштине. 

Начин доношења новог Статута, односно измена и допуна Статута  ближе се уређује 

Пословником о раду Скупштине. 

Сваки члан Савеза има право да добије примерак Статута Савеза. 

 

члан 57. 

Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са законом и 

Статутом и општим актима Савеза, а у супротном се не примењују. 

Општи акти Савеза ступају на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања. 
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8. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 
 

члан 58. 

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина 

Савеза, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине. 

Управни одбор Савеза може двотрећинском већином од укупног броја својих чланова 

одлучити да се о статусној промени одлучује путем непосредног гласања 

(референдума) чланова Скупштине. На непосредном гласању у име редовног члана 

Савеза право гласа има заступник члана Савеза или лице са специјалним пуномоћјем, 

овереним печатом члана Савеза и потписаним од заступника члана Савеза. Одлука на 

непосредном гласању је донета ако се за предлог одлуке позитивно изјасни већина од 

укупног броја чланова Скупштине. 

 

 

9. АНТИ  ДОПИНГ ПРАВИЛА 
 

             члан 59. 
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском 

етиком. 

Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. 

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању 

допинга у спорту Републике Србије. 

Управни одбор Савеза утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о 

спречавању допинга у спорту. 

Сви непосредни и посредни чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из Закона 

о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Савеза . 

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у 

складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Савеза. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту. 

 

 

10.  ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕЗА 
 

члан 60. 

Средства за рад стичу се од: доприноса (чланарине) чланова, котизација и издавања 

лиценци и дозвола, прихода од сопствених активности, непосредног обављања 

привредних и других делатности, у складу са законом, прихода предузећа, установа, 

агенција и других организација којима је Савез оснивач или суоснивач,  

прилога донатора  и спонзора, јавних прихода и других извора у складу са Законом. 

Објекти и средства којима располаже и која стекне Савез представљају његову 

имовину. 

Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 

Заступници Савеза су финансијски налогодавци за располагање средствима Савеза. 

Савез има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално. 

Добит коју Савез оствари у току пословне године искључиво се користи за 

остваривање статутарних циљева Савеза. 
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члан 61.  

Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на 

коришћење.  

Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и 

под условима утврђеним Законом о спорту.  

Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на 

коришћење члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора 

Савеза.  

 

 

11. ЈАВНОСТ РАДА 
 

члан 62. 

Рад Савеза је јаван, у складу са законом и овим Статутом. 

Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у 

Савезу, давањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног 

информисања и другим средствима обавештавања. 

Савез објављује финансијски извештаја на интернет страници Агенције за привредне 

регистре, у складу са Законом о спорту. 

Ставове Савеза односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани 

функционери Савеза који дају информације и податке и одговарају за њихову тачност. 

Савез има Интернет сајт (страницу) на којој се објављују информације о Савезу, 

његово раду, члановима Савеза и одлукама и општим актима Савеза. 

Интернет презентација Савеза је службено гласило Савеза. 

 

 

12. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗБИРКИ ПОДАТАКА 
 

члан 63. 

Савез води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских 

спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту. 

Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања 

докумената, Савез остварује заштиту података о личности и приватности у складу са 

одредбама Закона о спорту и закона којим се уређује заштита података о личности. 

Генерални секретар Савеза обавезан је да се стара о томе да подаци о личности не 

буду достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података 

уколико организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту 

података. 

Обрада нарочито осетљивим података о личности, као и података који се обрађују на 

основу спортских правила надлежних међународних спортских савеза, условљена је 

пристанком лица чији се подаци обрађују, у складу са законом. 

Савез прикупља податке из става 1. овог члана од својих чланова. 

 

члан 64. 

Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције, у складу са 

Законом о  спорту. 
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13. ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА  
 

члан 65. 
Савез престаје са радом одлуком Скупштине Савеза, донетом двотрећинском већином 

редовних чланова Савеза и под условима у складу са Законом. 

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, 

ради брисања из регистра. 

У случају престанка рада Савеза, имовина Савеза ће припасти Џет Ски савезу 

Београда. 

 

 

14. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

члан 66. 

Општи акти и рад Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута најкасније до 16. 

фебруара 2017. године. 

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу 

претходног Статута, осим ако су у супротности с Законом о спорту или овим 

Статутом. 

 

                                                                    члан 67. 

Постојећи органи Савеза (Управни одбор, Надзорни одбор, Председник, Генерални 

секретар), радна тела и именована лица  настављају са радом до истека мандата на који 

су бирани, односно именовани. 

Постојећим члановима органа Савеза који не испуњавају услове за чланство у 

органима Савеза у складу са овим Статутом престаје мандат 16. фебруара 2017. 

године, ако не престане раније у складу са овим Статутом. 

 

члан 68. 

Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом 

о спорту и овим Статутом најкасније до 16. фебруара 2017. године. 

Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих Статута са Законом о спорту 

и овим Статутом доставе Савезу један примерак свог статута у року од 15 дана. 

Сматра се да су чланови Савеза прихватили надлежност Арбитражног суда у складу са 

овим Статутом даном ступања на снагу овог Статута. 
 

члан 69. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза који је усвојила 

Скупштина Савеза на седници одржаној 20.02.2012. године. 

 

члан 70.  

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши 

објављивањем Статута на интернет страници Савеза. 

 

  

       Председник Џет Ски савеза Србије 

 

 

        ___________________ 


