На основу члана 40. ст. 2 тач. 1) и члана 55. ст. 1 тач. а) Закона о спорту Републике Србије (“Сл.
гласник РС”, бр. 10/2016), као и чланa 32. став 1 Статута Савеза за скокове у воду Србије,
Скупштина Сaвеза за скокове у воду Србије на седници одржаној 14.11.2016. године усвојила је
СТАТУТ
САВЕЗА ЗА СКОКОВЕ У ВОДУ СРБИЈЕ
Опште одредбе
Члан 1.
Савез за скокове у воду Србије (у даљем тексту ССВС) је национални грански савез удружених
спортских организација.
ССВС је у остваривању својих циљева и задатака самостална спортска организација.
ССВС је самостална, добровољна, ванстраначка организација у којој се остварују заједнички
циљеви у развоју скокова у воду на целокупној територији Републике Србије.
ССВС је спортски савез са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава
Републике Србије, Закона и овог Статута, у складу са Законом о спорту, ССВС је надлежни
национални спортски савез који представља, унапређује и брине о скоковима у воду у Србији.
Овим Статутом уређују се циљеви, организација, органи, средства, програми и планови рада,
обележја, јавност рада и информисање, заступање и представљање ССВС као и представљање
Републике Србије и скокова у воду у иностранству и међународним организацијама, нормативна
акта ССВС и друга значајна питања за рад ССВС.
Назив и седиште
Члан 2.
ССВС је основан 1971. године у Београду.
Своју делатност ССВС обавља на територији Републике Србије.
Члан 3.
Поред свог назива на српском језику ССВС ће употребљавати и назив на енглеском језику који
гласи: “Serbian Diving Association”.
Скраћени назив Савеза за скокове у воду Србије је: ССВС.
Седиште ССВС је у Београду.
Адреса: Аце Јоксимовића 64, 11030 Београд.
Члан 4.
ССВС је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим
Статутом.
Члан 5.
ССВС се може удружити у одговарајуће спортске организације, односно повезати са сродним
организацијама у земљи и иностранству. ССВС је члан Олимпијског Комитета Србије (у даљем
тексту ОКС), Спорског савеза Србије, европске организације LEN и Светске организације FINA.
Печат, заштитни знак и застава
Члан 6.
ССВС има печат округлог облика са логотипом у средини и натписом ћириличним писмом
"САВЕЗ ЗА СКОКОВЕ У ВОДУ СРБИЈЕ".
ССВС има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште ССВС и
остављен простор за број и датум.
ССВС има свој знак, логотип и друге симболе, чији изглед утврђује Управни одбор ССВС.

Заступање и представљање
Члан 7.
ССВС представља и заступа Председник ССВС и Генерални Секретар ССВС, сваки у оквиру
овлашћења које му припада, у складу са Статутом и Законом о спорту. Представници ССВС имају
својства овлашћених лица за заступање и морају бити регистровани.
За заступање ССВС могу се, одлуком Управног одбора, одредити и друга лица са правима и
обавезама у заступању ССВС, у границама датих овлашћења.
Стручни рад у спорту
Члан 8.
Стручни рад у ССВС могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене
Законом (Закон о спорту РС), Правилницима ССВС који регулишу ову област и правилима
међународног спортског савеза, а који поседују дозволу за рад и лиценцу издату од стране ССВС.
Сходно Закону о спорту РС и Правилницима ССВС, лица које не поседује дозволу за рад издату
од стране ССВС не могу обављати стручни рад у скоковима у воду.
Стручни васпитно-образовни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају
одговарајуће образовање у области физичког васпитања и спорта, односно одговарајућу стручну
оспособљеност у складу са законом Законом о спорту РС и Правилницима ССВС.
Забрана дискриминације
Члан 9.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у ингеренцији ССВС и чланова
ССВС, обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са Законом.
Одредбе општих аката ССВС и аката чланова ССВС којима се утврђује дискриминација лица у
њиховој ингеренцији - не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација ништава су.
У ССВС и код чланова ССВС није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.
Циљеви и задаци
Члан 10.
ССВС реализује циљеве и задатке који су од заједничког интереса за развој скокова у воду у
Србији и од користи за његове чланове, а нарочито:
1. заступа заједничке интересе чланова ССВС пред државним и другим спортским органима
и организацијама;
2. предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања скокова у воду и
праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у скоковима у воду;
3. обезбеђује услове за развој скокова у воду на територији Републике Србије;
4. обезбеђује услове за постизање врхунских резултата у скоковима у воду;
5. врши популаризацију скокова у воду у медијима, образовним институцијама и другим
организацијама;
6. организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада;
7. организује иновацију знања кадрова у скоковима у воду, посебно руководећих и стручних
радника;
8. ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила
понашања у њиховим међусобним односима;
9. подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних и
за изузетне резултате, за допринос развоју и унапређивању скокова у воду у Републици);
10. усклађује активности чланова ССВС;
11. организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог система за потребе
скокова у воду и пружа потребне информације својим члановима преко сопственог

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

информационог система и повезивањем са одговарајућим информационим системима у
земљи и иностранству;
спроводи национална такмичења у скоковима у воду на нивоу РС;
планира и организује међународна такмичења у РС и организује ућешће репрезентације
Србије на међународним такмичењима у иностранству;
организује припреме перспективних спортиста и репрезентативних селекција;
предузима мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично
понашање, лажирање спортских резултата);
по могућности учествује у планирању, изградњи, одржавању и управљању спортским
објектима који су од интереса за развој скокова у воду;
обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у
Републици Србији и овим Статутом;
ССВС може, ради постизања циљева и задатака предвиђених претходним чланом Статута,
основати привредно друштво, установу, у земљи и иностранству, самостално или са
другим правним или физичким лицем.
Чланови ССВС, њихова права, обавезе и одговорности

Члан 11.
Чланови ССВС су клубови за скокове у воду са територије Републике Србије.
Клубови за скокове у воду који су чланови националног савеза ССВС не могу бити чланови
истородних савеза на националном нивоу. Самим учлањивањем у други савез престаје њихово
чланство у ССВС.
Постоји две категорије чланова ССВС: редовни чланови и придружени чланови.
Придружени чланови имају једног делегата у Скупштини без права гласа.
Спортисти, спортски стручњаци и стручњаци у спорту члансво у ССВС остварују преко својих
клубова.
Чланови ССВС се уписују у матичну књигу Чланова ССВС.
Члан 12.
Редовни чланови ССВС су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у ССВС. Права и
обавезе чланова ССВС су да:
1. у оквиру ССВС покрећу и разматрају сва питања из делатности ССВС у циљу унапређења
скокова у воду;
2. преко својих представника у ССВС дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења
одговарајућих одлука, закључака и др., као и да траже интервенцију ССВС код надлежних
спортских и државних органа ради заштите интереса Скокова у воду у Републици Србији;
3. дају ССВС информације и податке које ССВС од њих тражи ради обављања Законом и
Статутом предвиђених послова и задатака;
4. уредно плаћају ССВС чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад ССВС;
5. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
6. сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим актима ССВС и
одлукама органа ССВС;
7. учествују у стручним активностима ССВС;
8. остварују увид у рад ССВС и његових органа;
9. учествују у предлагању плана и програма рада ССВС;
10. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општима актима ССВС;
11. својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака ССВС;
12. чувају спортски и друштвени углед ССВС;
13. извршавају пуноважно донете одлуке органа ССВС;
14. учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака ССВС.

Члан 13
Редован члан ССВС је обавезан да уреди:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

статут клуба;
решење о упису у регистар;
књигу чланова (спортиста, спортских стручњака и стручњака у спорту);
податке о особама овлашћеним за заступање и представљање;
опис досадашњег деловања и наступања клуба;
учлањене или уговором ангажоване спортисте;
ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности, који испуњавају услове
предвиђене Законом о спорту РС и Правилницима ССВС који регулишу ову област;
обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему;
одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако учествује у спортским
такмичењима;
осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских активности и
делатности;
испуни и друге услове прописане овим Статутом.

Члан 14.
Клуб може да постане придружени члан ССВС ако је регистрован у надлежном Регистру који
се воду у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, и ако има статут и друге акте
усаглашене са статутом ССВС и Законом о спорту и да испуњава услове за обављање спортске
делатности у складу са Законом о спорту.
Члан 15.
Уз захтев за чланство, придружени клубови прилажу доказе о испуњености услова и
критеријума, а нарочито:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

статут клуба;
решење о упису у регистар;
књигу чланова (спортиста, спортских стручњака и стручњака у спорту);
податке о особама овлашћеним за заступање и представљање;
опис досадашњег деловања и наступања клуба;
учлањене или уговором ангажоване спортисте;
ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности који испуњавају услове
предвиђене Законом о спорту РС и Правилницима ССВС који регулишу ову област;
обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему;
одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако учествују у спортским
такмичењима;
осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских активности и
делатности;
и друге испуњене услове прописане овим Статутом.

Одлуку о пријему клуба у чланство ССВС доноси Скупштина ССВС, која је коначна.
Сви придружени чланови имају право на једног делегата у раду Скупштине ССВС без права
гласа.
Придружени члан може постати редован уколико две године узастопно учествује у
такмичењима у организацији ССВС.
Члан 16.
Својство члана ССВС престаје одлуком Скупштине из једног од следећих ралога:
1.
2.
3.
4.
5.

у случају престанка рада члана, или дуже неактивности;
у случају да члан поднесе писмени захтев за брисање из чланства;
у случају да престане да испуњава услове Статута;
у случају грубог кршења одредаба Статута;
на предлог Управног одбора;

6. ако је брисан из Регистра спортских организација који се води у Агенцији за привредне
регистре Републике Србије;
7. ако је изречена мера забране обављања спортских активности и делатности због тога што
не испуњава услове за њихово обављање, а у одређеном року о изреченој мери не испуни
те услове;
8. ако се правноснажном мером утврди да му је регистрација ништава.
Члан 17.
Члану ССВС се могу изрећи следеће дисциплинске мере: опомена, новчана казна, привремена
забрана рада и искључење из ССВС у складу са Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности. Ако члан ССВС својим деловањем и неизвршавањем обавеза теже нарушава углед
и интерес ССВС и чланова ССВС, Дисциплинска комисија ССВС ће, након спроведеног поступка,
предложити меру искључења Управном одбору ССВС, а о којој ће се изјашњавати Скупштина
ССВС.
На одлуку о искључењу из ССВС, из става 1 овог члана, члан ССВС има право жалбе ССВС.
Члан 18.
Ако члан ССВС својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза нарушава углед и
интересе ССВС, или онемогућава рад ССВС и њихових органа и тела, Управни одбор ССВС ће му
у писаној форми указати на уочене недостатке и предложити предузимање потребних мера ради
отклањања уочених неправилности и оставити рок да се у писаној форми изјасни о примедбама на
његов рад, односно уочене пропусте у раду, укључујући и разрешење појединих органа и носилаца
функција.
Када и поред упозорења и предузетих мера члан ССВС не отклони недостатке којима се грубо
нарушавају углед и интереси ССВС и чланова ССВС, Управни одбор ССВС може донети одлуку о
искључењу из ССВС и поуку о правном леку.
На одлуку Управног одбора ССВС о искључењу из ССВС, члан ССВС може поднети жалбу
Скупштини ССВС. Одлука Скупштине по жалби је коначна.
До доношења одлуке Скупштине ССВС, члану мирују права и обавезе у ССВС.
Сваки од чланова ССВС може поднети предлог за доношење одлуке из става 2 овог члана.
Члан 19.
Члан ССВС одговара за своје обавезе према ССВС које су настале пре престанка својства члана
ССВС.
Престанком својства члана ССВС престаје и мандат представницима члана у Скупштини
ССВС.
Престанком својства члана ССВС престаје и право организовања и учешћа на такмичењима под
покровитељством ССВС.
Спортисти који су били чланови клуба коме је престало својство члана ССВС могу се учланити,
односно закључити уговор са неким клубом чланом ССВС, на начин и под условима утврђеним
Правилником о регистрацији и преласку спортисте из клуба у клуб.
Клуб члан ССВС може образовати један или више огранака (секција, подружница и др.) који се
уписују у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта (у даљем тексту: Регистар).
Огранак је организациони део клуба који је члан ССВС и који нема својство правног лица.
Огранак има место обављања активности и делатности и заступника, а послове са трећим
лицима обавља у име и за рачун клуба.
Члан 20.
Спортиста је лице које се бави спортским активностима.
Спортисти су чланови ССВС преко својих клубова.
Члан 21.
Спортиста може да се бави скоковима у воду аматерски или професионално.
Професионални скакач у воду је лице које се бави скоковима у воду у виду занимања.

Члан 22.
Клуб и спортиста могу да закључе, у складу са Законом, уговор којим регулишу међусобна
права, обавезе и одговорности и један примерак достављају ССВС. У противном, уговор је
ништаван. У случају утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида уговора или
раскида уговора између клуба и спортисте због неиспуњења уговорених обавеза, клуб је дужан да
о томе без одлагања обавести ССВС у року не дужем од 8 дана.
Члан 23.
Клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно бављење
спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, који испуњавају
услове предвиђене Законом о спорту и омладини РС и Правилницима ССВС који регулишу ову
област, планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних евиденција.
Члан 24.
Управни одбор ССВС општим актом утврђује, у складу са Законом о спорту, услове преласка
спортисте из једног клуба у други, а нарочито:
1.
2.
3.
4.

режим преласка (рокови, начин регистровања, и др.);
накнаду спортисти;
накнаду која припада клубу из којег долази спортиста од стране клуба у који прелази;
санкције према клубу који не исплати утврђену накнаду.

Прелазак спортисте коме је истекао уговор, односно који има право да промени клуб у складу
са правилима ССВС, из једног клуба у други није условљен плаћањем накнаде из става 1 тачке 1 и
3 овог члана.
Клуб чијом кривицом је превремено раскинут уговор са спортистом нема право на накнаду из
става 1 тачке 1 и 3 овог члана.
Члан 25.
Спортисти који су регистровани у ССВС су обавезни да се најмање два пута годишње подвргну
утврђивању опште и посебне здравствене способности у складу са Законом о спорту, и спортским
правилима.
Такмичења у скоковима у воду
Члан 26.
ССВС је организатор националних такмичења у скоковима у воду чланова ССВС.
ССВС може организацију националних такмичења и других такмичења из своје надлежности
пренети на друго правно или физичко лице под условом да се поштују сви услови и правила које
прописује ССВС.
Члан 27.
Клубови који нису Чланови ССВС не могу учествовати на такмичењима у организацији под
покровитељством ССВС и не могу бити чланови репрезентације Србије у скоковима у воду.
Члан 28.
Управни одбор ССВС утврђује Правилником и услове за организовање такмичења на нивоу
Републике, као и учешће на њима.
Спортисти, чланови ССВС, су дужни да учествују у припремама и наступима националних
спортских репрезентација, као и у другим активностима ССВС у складу са одлукама Управног
одбора ССВС.
ССВС је дужан да омогући спортисти учешће у тренажним и такмичарским активностима
националне спортске репрезентације, у случају када је спортиста позван у репрезентацију од
стране стручних органа ССВС.

Члан 29.
Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно одржавање, и
предузме мере прописане Законом и правилима ССВС. Такмичење може да се организује уколико
организатор има обезбеђене услове предвиђене правилима ССВС у погледу објекта, односно
простора, опреме, стручних и других радника.
Клубови и спортисти могу да учествују на такмичењима у организацији ССВС или под
његовим покровитељством ако испуњавају услове утврђене Законом о спорту и правилима ССВС.
Управљање и руковођење
Члан 30.
ССВС управљају његови чланови преко својих представника у органима ССВС.
Члан 31.
Органи ССВС су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Спортско стручни одбор,
председник, потпредседник ССВС и генерални секретар ССВС .
Члан 32.
Чланови органа ССВС бирају се на период од четири године и могу бити поново бирани
Члан 33.
Мандат органа, односно члана органа ССВС престаје пре истека времена на које је изабран:
1. услед смрти;
2. ако поднесе оставку;
3. ако буде разрешен због непридржавања одредаба Статута и других општих аката ССВС и
неприсуствовања седницама ССВС .
Уколико члан органа ССВС поднесе оставку или буде разрешен пре истека мандата, надлежни
орган ће изабрати другог члана на период до истека мандата члана који је поднео оставку, односно
који је разрешен.
Скупштина ССВС
Члан 34.
Скупштина је највиши орган ССВС.
Скупштину сачињавају по два делегата који су представници чланова ССВС.
Члан 35.
Чланове Скупштине именују чланице за сваку седницу посебно.
Право учешћа у раду Скупштине утврђује се на основу писменог пуномоћја издатог од стране
члана ССВС, које је оверено печатом члана ССВС и потписано од стране заступника члана ССВС.
Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине.
У раду Скупштине могу учествовати, по позиву Председника ССВС, представници других
организација и државних органа.
Члан 36.
Скупштина ССВС одлучује о:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

усвајању, односно изменама и допунама Статута ССВС;
програму рада ССВС;
усвајању финансијског плана и финансијског извештаја ССВС;
кодексима и другим правилима понашања;
годишњем извештају о раду ССВС и његових органа;
располагању непокретностима ССВС;
престанку рада ССВС;
правним лековима против одлука других органа ССВС;

9. систему такмичења на нивоу Републике;
10. односно утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима ССВС;
11. избору, именовању и разрешењу председника ССВС, чланова Управног одбора, Спортског
стручног одбора, Надзорног одбора и генералног секретара ССВС;
12. избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање;
13. удруживању у савезе;
14. статусним променама;
15. престанку рада ССВС;
16. усвајању пословника о раду Скупштине;
17. и обавља друге послове утврђене Статутом и општим актима.
За вршење одређених послова, Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању
комисије утврђује се њен делокруг и састав.
Одлука скупштине о промени статута, статусним променама и престанку рада ССВС доноси се
већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.
Скупштина може разрешити именована лица дужности и пре истека мандата, када утврди да не
извршавају своја права и обавезе.
Члан 37.
Чланови Скупштине приликом доношења одлуке дужни су да уважавају интересе ССВС у
целини.
Редовна Скупштина
Члан 38.
Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње.
Редовном члану ССВС шаље се писмени позив за седницу Скупштине, са дневним редом, по
правилу, најмање 8 дана пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље препорученим
писмом на последњу познату поштанску адресу и е-mail-ом, и рок од 8 дана се рачуна од датума
означеног на поштанском штамбиљу. Члан ССВС може се писмено сагласити да се позиви за
седницу шаљу само е-mail поштом. Када се позив, на основу писмене сагласности члана, шаље
само е-mail-ом, члан је дужан да пријем позива, односно материјала за седницу скупштине,
потврди повратном е-mail поруком.
Члан ССВС може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са
образложењем, најкасније 5 дана пре одржавања Скупштине.
Председник ССВС, најкасније 3 дана пре седнице Скупштине, утврђује дефинитивни дневни
ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту ССВС.
О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник ССВС и записничар.
На почетку седнице Скупштине, Председник ССВС утврђује да ли постоји кворум за рад и
одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.
Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године, по правилу најкасније 30
дана пре истека мандата Председнику ССВС.
Рад Скупштине ССВС ближе се уређује Пословником о раду.
Ванредна Скупштина
Члан 39.
Председник ССВС може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси
ССВС захтевају.
Председник ССВС је обавезан да сазове Ванредну седницу Скупштине, ако то писмено тражи,
уз навођење сврхе, разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор, Спортско стручни
одбор или трећина чланова Скупштине.
Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева, с
тим да између подношења уредног захтева за одржавање скупштине и одржавања скупштине не
сме да протекне више од 30 дана. Ако председник ССВС не сазове ванредну седницу Скупштине,
њу може сазвати онај орган ССВС, односно они чланови ССВС који су тражилу њено сазивање.

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима ССВС
са правом гласа најкасније 8 дана пре термина за одржавање седнице скупштине.
На дневном реду Скупштине из става 2 овог члана могу бити само питања која су наведена у
захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије већином од
укупног броја чланова ССВС.
На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута и
Пословник о раду Скупштине.
Ванредна Скупштина ССВС има сва овлашћења као и редовна Скупштина.
Члан 40.
Радом Скупштине руководи председник ССВС.
Председник и потпредседник ССВС имају право гласа при одлучивању у Скупштини ССВС
само ако су Чланови Скупштине ССВС (односно ако су на скупштини и опуномоћени
представници чланова ССВС, а сходно члану 35. овог Статута).
Члан 41.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова .
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова .
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута или изменама и допунама Статута,
већином од укупног броја чланова Скупштине, а одлуку о престанку рада ССВС двотрећинском
већином од укупног броја чланова Скупштине са правом гласа.
Уколико при избору Председника ССВС и чланова органа ССВС у првом круга гласања није
изабран председник, односно потребан број чланова органа, приступа се другом кругу гласања, за
све кандидате који нису имали довољан број гласова.
Уколико ни у другом гласању није изабран потребан број, кандидовање се понавља.
Члан 42.
На седници Скупштине, у току рада, води се записник.
Записник потписује председавајући и записничар.
Записник треба да садржи: заглавље са основом за сазивање скупштине, датумом, временом и
местом одржавања скупштине, усвојени дневни ред, број присутних чланова, резултате гласања и
избора, предлоге и одлуке са именима предлагача, потписе записничара, председника ССВС или
сазивача Скупштине.
Управни одбор
Члан 43.
Управни одбор је орган управљања ССВС-ом.
Управни одбор броји 3 члана.
Избор за члана Управног одбора није везан за чланство у Скупштини ССВС.
Председник ССВС је уједно и председник Управног одбора.
Генерални секретар ССВС је члан Управног одбора по функцији.
Најмање један члан Управног одбора мора бити жена.
Члан 44.
Чланове Управног одбора бира Скупштина ССВС из реда истакнутих друштвених и спортских
радника, спортских стручњака и спортиста.
Члан 45.
Чланови Управног одбора бирају се на период од четири године и могу бити бирани више пута.
Мандат члана Управног одбора ССВС престаје пре истека времена на које је изабран:
1. смрћу;
2. оставком;

3. разрешењем од стране Скупштине, на основу вођеног дисциплинског поступка, уколико се
не придржава Статута и других општих аката ССВС, или као последица лошег рада, или
неуредног присуствовања седницама Управног одбора.
Члан 46.
Управни одбор:
1. утврђује Предлог статута ССВС и предлоге општих аката које доноси Скупштина ССВС,
предлог програма рада ССВС и предлог финансијског плана ССВС;
2. одлучује о оснивању и гашењу привредних друштава, установа, агенција и др., од значаја
за ССВС и његове чланове;
3. доноси општа акта ССВС чије доношење није у надлежности Скупштине; усваја све
Правилнике у складу са Законом и потребама ССВС;
4. усваја завршни рачун ССВС;
5. одлучује о ангажовању спортских стручњака и стручњака у спорту у оквиру ССВС;
6. одлучује о стицању и престанку чланства у ССВС;
7. доноси одлуке на предлог спортско стручног одбора;
8. утврђује програм међународне спортске сарадње и међународних такмичења, који су у
надлежности ССВС;
9. надгледа спровођење такмичења на нивоу Републике;
10. одлучује о месту одржавања међународних такмичења у организацији ССВС и
непосредном организатору такмичења;
11. именује руководство репрезентације Србије за поједина међународна такмичења и
разматра извештаје руководства са тих такмичења;
12. утврђује календар и пропозиције републичких такмичења и одлучује о месту њиховог
одржавања;
13. верификује спортске резултате;
14. бира и опозива представнике у органима и телима организација и савеза у којима је ССВС
члан;
15. додељује награде и признања ССВС;
16. одлучује о организацији и начину обављања стручних, административних, техничких као и
помоћних послова за потребе ССВС;
17. доноси годишњи план свог рада;
18. доноси пословник о свом раду;
19. утврђује пропозиције и календар такмичења;
20. утврђује вредност годишње чланарине за чланове ССВС;
21. даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за ССВС;
22. одобрава дневнице за службена путовања у земљи и иностранству;
23. врши друге послове из делатности ССВС који нису у делокругу Скупштине ССВС, или су
му додељени овим Статутом и одлукама скупштине ССВС.
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије
и радна тела. Одлуком о образовању комисије, односно радног тела утврђује се њен делокруг и
састав.
Члан 47.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а најмање једном у 3 месеца.
Управни одбор сазива председник ССВС.
Управни одбор се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора, Спортско стручног одбора, и
Генералног секретара ССВС.
Рад управног одбора уређује се Пословником.
Члан 48.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Управни одбор доноси опште акте из своје надлежности већином гласова од укупног броја
чланова Управног одбора.

Члан 49.
Уколико је члан Управног одбора уједно и члан клуба, исти приликом одлучивања није везан
обавезама према свом клубу, те не може примати од свог клуба упутства, и исти је дужан да штити
интересе ССВС као целине и да заступа одлуке Скупштине и Управног одбора ССВС.
Управни одбор може на писмени предлог Председника ССВС да одлучује и писменим
изјашњењем чланова ван седнице, осим усвајања општих аката. Уколико члан Управног одбора не
одговори на предлог одлуке Председника у остављеном року, сматраће се да је дао сагласност.
Писмено изјашњавање може се обавити и е-mail-ом, с обавезом потврде пријема (повратни
е-маил) писменог предлога од стране члана Управног одбора. Своје изјашњавање о писменом
предлогу члан Управног одбора може се такође доставити е-mail-ом, с тим што је потребна
потврда пријема е-mail-а који садржи изјашњавање члана УО од стране службеника или
представника ССВС, такође (повратни е-mail). Уколико не постоји потврда пријема, у оба случаја
писмено изјашњавање сматраће се неважећим.
Члан 50.
Управни одбор ради обављања својих функција образује сталне и повремене радне органе и
радна тела из реда својих чланова и других спортских радника и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организациони одбор;
директора такмичења;
Регистрациону комисију;
Дисциплинску комисију;
Судијски одбор;
Одбор за мастерс, ветерански спорт;
и друге облике организовања.
Спортско стручни одбор

Члан 51.
Спортско-стручни одбор (ССО) је комисија савеза која организује и прати стручни рад у ССВС.
Скупштина бира чланове ССО и чланство у ССО није везано за чланство у Скупштини ССВС.
ССО броји 3 члана.
Спортско-стручним одбором председава Спортски директор, који је један од три члана.
Члан 52.
Скупштина ССВС именује чланове ССО из реда истакнутих спортских стручњака.
Члан 53.
Седнице ССО сазива и његовим радом руководи Спортски директор.
Седнице ССО сазивају се најмање једном у три месеца.
Члан 54.
Рад спортско-стручног одбора регулисан је Пословником о раду и другим општима актима које
сам доноси, а који верификује Управни одбор ССВС. ССО може да именује и друга своја тела и
комисије за ефикаснији рад.
Надлежност ССО је:
1. да Управном одбору ССВС предлаже план и програм рада за такмичаре свих републичких
репрезентативних селекција;
2. предлаже календар такмичења за текућу годину;
3. предлаже правилнике и критеријуме за категоризацију спортиста и клубова на основу
спортских резултата;
4. предлаже норме за учешће на међународним такмичењима у саставу репрезентације;
5. предлаже састав репрезентативног тима (спортисти, тренери) за учешће на међународним
такмичењима;

6. планира и предлаже план и програм припрема и спортских кампова репрезентативних
селекција и перспективних спортиста;
7. предлаже услове коришћења термина за тренинг као и справа којима располаже ССВС;
8. води спортско-стручну документацију свих такмичара републичких селекција;
9. бави се континуираном селекцијом чланова репрезентативних селекција;
10. предлаже програм оспособљавања и усавршавања спортских стручњака чланова ССВС;
11. бави се иновацијама и сталним осавремењавањем технологије процеса припрема
такмичара;
12. остварује сарадњу са стручним институцијама у спорту и са другим органима ради
унапређења скокова у воду.
Надзорни одбор
Члан 55.
Надзорни одбор ССВС је надзорни орган ССВС који врши контролу спровођења Статута и
других општих аката ССВС, контролу материјално-финансијског пословања ССВС и његове
стручне службе и надзор над законитошћу рада органа ССВС.
Члан 56.
Надзорни одбор броји 3 члана, које бира Скупштина из реда својих чланова.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године и могу бити бирани више пута.
Члан 57.
Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга најмање једанпут
годишње, приликом усвајања извештаја о раду ССВС.
Надзорни одбор подноси Управном одбору извештај о питањима из свог делокруга најмање
једанпут годишње, приликом усвајања завршног рачуна.
Члан 58.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.
Рад Надзорног одбора уређује се Пословником.
Члан 59.
Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима, утврђеним у складу са
прописима о рачуноводству и ревизији.
Председник
Члан 60.
Председника ССВС бира Скупштина ССВС. Приликом кандидовања за Председника ССВС,
кандидат доставља писмену кандидатуру и програм рада, што се објављује на огласној табли и
сајту ССВС.
Председник ССВС бира се на време од 4 године и може бити поново биран на исту функцију.
Председник ССВС за свој рад одговара Скупштини ССВС.
Председник ССВС је председник Скупштине и председник Управног одбора ССВС по
функцији.
Члан 61.
Председник ССВС :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

представља и заступа ССВС;
је и председник Скупштине и председник Управног одбора ССВС по функцији;
је финансијски налогодавац;
сазива и председава седницама Скупштине;
сазива седнице и руководи радом Управног одбора;
руководи радом ССВС и усклађује активности органа ССВС;

7. организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и
другим органима и организацијама;
8. остварује сарадњу са савезима других земаља и другим међународним спортским
организацијама и савезима;
9. предлаже именовање генералног секретара ССВС;
10. предлаже именовање спортског директора ССВС;
11. предлаже именовање потпредседника ССВС;
12. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима ССВС.
Председник ССВС одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на потпредседника и
генералног секретара.
Члан 62.
Лица која су својим радом у спорту то заслужила Скупштина може прогласити почасним
председницима.
Почасни председник ССВС може да учествује у раду Скупштине и Управног одбора ССВС без
права гласа.
Потпредседник
Члан 63.
ССВС има потпредседника кога бира Скупштина на предлог председника ССВС.
Потпредседник ССВС, кога изабере скупштина ССВС, замењује председника ССВС у свим
правима и обавезама, која има председник ССВС за време његовог одсуства, уз писмено
овлашћење.
Члан 64.
Потпредседник ССВС бира се на време од 4 године и може бити биран више пута.
Генерални секретар
Члан 65.
Генерални секретар ССВС:
1. заступа ССВС у имовинским и другим правним пословима и наредбодавац је за извршење
финансијског плана ССВС;
2. организује и контролише обављање стручних послова у ССВС и предузима мере за
унапређење тих послова;
3. стара се о припремама седница органа ССВС и извршавању одлука и других аката тих
органа;
4. има права, овлашћења и одговорности пословодног органа организације, у складу са
законом и другим прописима;
5. обавља послове које на њега пренесе председник ССВС;
6. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима ССВС;
7. генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга руководећа
лица.
Члан 66.
Генералног секретара именује Скупштина на предлог председника ССВС.
За генералног секретара може да буде именовано лице које:
1.
2.
3.
4.
5.

има високу стручну спрему;
има најмање три године радног искуства у високој стручној спреми;
поседује најмање пасивно знање једног страног језика;
има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова;
има искуство у друштвено-спортским активностима и познаје текуће проблеме и проблеме
развоја скокова у воду у Републици.

Функција генералног секретара ССВС може да се обавља професионално и волонтерски.

Члан 67.
Генерални секретар именује се на време од 4 године и може бити именован више пута.
Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику ССВС.
Члан 68.
У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених конкретних стручних послова,
генерални секретар може, у консултацији са председником ССВС, именовати саветнике ССВС за
поједине стручне области.
Спортски директор.
Члан 69.
Одлуку о избору Спортског директора доноси Скупштина ССВС.
Спортски директор:
1. организује и прати стручни рад у ССВС у оквиру ССО;
2. израђује и прати реализацију плана и програма рада кандидата ССВС за међународна
такмичења;
3. пружа и обезбеђује стручну помоћ (инструктажу) члановима ССВС у организацији
стручног рада;
4. израђује планове и прати реализацију организовања кампова за младе перспективне
скакаче у воду;
5. учествује у реализацији стручне сарадње ССВС са другим савезима;
6. израђује планове, прати реализацију и организује стручно усавршавање тренера стручњака
у Републици;
7. заказује и председава седницама ССО;
8. износи ставове ССО пред другим органима ССВС.
Спортски директор за свој рад одговара Скупштини ССВС, Управном одбору ССВС и
Председнику ССВС.
Члан 70.
За Спортског директора именује се лице из реда истакнутих спортских стручњака на предлог
председника ССВС.
За Спортског директора именује се лице које:
1.
2.
3.
4.
5.

има стручну спрему у спорту која је предвиђена законом;
има искуства у стручном раду у скоковима у воду;
поседује најмање пасивно знање једног страног језика;
има доказане стручне и организационе способности за обављање стручних послова;
познаје текуће проблеме и проблеме развоја скокова у воду у Републици.
Одговорност

Члан 71.
Одговорност чланова ССВС и чланова органа у ССВС - Генералног секретара, Спортског
директора, Председника ССВС, Потпредседника ССВС, чланова Управног одбора и Надзорног
одбора, се регулише Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности.
Чланови ССВС одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују ССВС, ако је та одлука
донесена грубом непажњом, или с намером да се штета проузрокује.
Чланови органа ССВС одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују ССВС,
ако такву одлуку донесу намерно, или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који су
били против доношења штетне одлуке, или су се уздржали од гласања, ако су у поступку који је
предходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о којој се гласа.
Захтев за надокнаду штете из става 2 овог члана застарева у року од 10 година од дана
доношења одлуке којом је проузрокована штета ССВС.

Тужбу за надокнаду штете може у име ССВС подићи Скупштина ССВС, Управни одбор ССВС,
заступници ССВС и државни, јавни правобранилац. Одлуком Управног одбора ССВС може се
одредити посебан заступник ССВС у поступку надокнаде штете.
Члан органа ССВС нема право гласа на седници органа ССВС-а када се одлучује о:
1. покретању спора или одустајању од спора против њега;
2. одобравању послова између њега и ССВС у случају сукоба интереса, односно постојања
личног интереса при одлучивању;
3. његовој одговорности или разрешењу.
Члан органа ССВС нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим,
или на то да се спор између њега и ССВС 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.
Лица из става 1 овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записник.
Скупштина ССВС може покренути поступак пред надлежним судом против чланова органа
управљања, који су донели одлуку којом се наноси штета ССВС.
Облици организовања и рада.
Члан 72.
Облици организовања рада у ССВС, преко којих се одвија делатност ССВС су: специјализовани
сервиси, предузећа, одбори, комисије, секретаријати и савети.
Специјализовани сервиси.
Члан 73.
За пружање стручне помоћи и одређених услуга члановима ССВС, у ССВС се могу образовати
одређени специјализовани сервиси (центри, школе и сл.).
Специјализоване сервисе оснива Управни одбор посебном одлуком.
За услуге специјализованих сервиса Управни одбор, односно председник ССВС по овлашћењу
Управног одбора, може утврдити посебне накнаде.
Делокруг и начин рада специјализованих сервиса уређује се општим актом, који доноси
Управни одбор.
Одбори
Члан 74.
У ССВС постоји следећи одбор: Одбор судија за скокове у воду ССВС.
Члан 75.
Састав, начин избора и делокруг рада Одбора ССВС утврђује се Правилником о организацији
ССВС.
Одлуком Скупштине ССВС, на предлог Управног одбора ССВС или председника ССВС, у
ССВС могу бити формирани и други одбори.
Комисије
Члан 76.
У циљу обезбеђивања функционисања ССВС, и ради поштовања обавеза утврђених општим
актима ССВС од стране чланова ССВС, у ССВС се формирају Дисциплинска комисија ССВС и
Регистрациона комисија.
Састав комисије, број чланова, начин избора чланова и председника, надлежности
Дисциплинске комисије, начин вођења поступка и санкције које се могу изрећи, утврђују се
Правилником о дисциплинској комисији ССВС.

Број чланова, делокруг и начин рада Регистрационе комисије ССВС утврђују се посебном
одлуком Управног одбора. Чланове Регистрационе комисије бира Управни одбор ССВС.
Секретаријат
Члан 77.
У циљу ефикасног спровођења одлука Скупштине и Управног одбора ССВС, благовременог
извршавања циљева и задатака ССВС у периоду између две седнице Управног одбора, и
координације рада органа ССВС и именованих лица са посебним овлашћењима, у ССВС се
формира Секретаријат ССВС.
Секретаријат ССВС се састоји од: Председника ССВС, Генералног секретара ССВС и
Спортског директора.
Секретаријат ССВС одржава седнице по потреби, прати извршавање утврђених задатака и
договорених послова и доноси одговарајуће оперативне одлуке.
Репрезентација Србије у скоковима у воду
Члан 78.
За учешће на међународним такмичењима формирају се одговарајуће репрезентативне
селекције по узрасту, полу и категорији.
Члан 79.
О такмичењима за репрезентацију Србије води се посебна евиденција.
Члан 80.
Ознаке и симболе репрезентације Србије, спортисти могу носити само на такмичењима за
репрезентацију Србије.
Члан 81.
Критеријуме на основу којих се дефинишу права и обавезе репрезентативаца Србије утврђује
Спортско стручни одбор, а усваја Управни одбор.
Члан 82.
У репрезентацији Србије могу да учествују само скакачи у воду који су чланови ССВС.
Члан 83.
Изабрани репрезентативац који без оправданог разлога не изврши своје обавезе према
репрезентацији Србије и тренер који спречава учешће спортисте у репрезентацији Србије, чине
тежи дисциплински прекршај.
Стручна служба.
Члан 84.
За обављање стручних, административних и помоћних послова ССВС може да има Стручну
службу.
Обављање одређених послова ССВС може поверити одговарајућим стручним лицима,
институцијама и организацијама (ревизија извештаја, процедуре јавних набавки, правно заступање
и саветовање и сл).
Члан 85.
Стручна служба ССВС обавља нарочито: послове на спровођењу Статута, одлука, закључака и
других аката органа ССВС и облика организовања и рада у ССВС; припрема анализе, извештаје и
информације, нацрте општих и других аката ССВС; организује активности и извршава послове из
делатности ССВС и обавља друге послове које јој наложи Управни одбор.

Организација и рад Стручне службе ССВС уређује се Правилником о организацији ССВС и
Правилником о систематизацији радних места у ССВС.
Члан 86.
Пословима Стручне службе ССВС руководи Генерални секретар ССВС.
Члан 87.
Радници Стручне службе ССВС, у складу са пословима које обављају, имају право на
одговарајућу зараду и друга примања, као и друга права, обавезе и одговорности по основу рада.
Члан 88.
Правилником о систематизацији радних места, утврђују се јединствени називи за радна места у
Стручној служби ССВС, опис послова, број извршилаца, као и јединствени захтев у погледу
степена стручне спреме и други услови за обављање послова и задатака.
Анти-допинг правила
Члан 89
Спортисти који су регистровани у ССВС не смеју користити допинг, нити му стручна
ангажована лица у матичном клубу или ангажовани од стране ССВС смеју дати допинг, под
претњом искључења из ССВС, из било ког разлога и под било каквим условима.
У складу са Законом о спорту, забрањено је спортисту изложити спортским активностима које
могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање.
Тренер или друго лице ангажовано у ССВС, које спортисту изложи спортским активностима
које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање, чини тежу повреду својих обавеза за
коју му се може изрећи мера искључења из ССВС, односно престанка радног односа или раскида
уговора.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима, тако и изван њих.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у
спорту Републике Србије.
Управни одбор ССВС утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању
допинга у спорту.
Сви непосредни и посредни чланови ССВС 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 ССВС
Допинг контролу спроводи Анти-допинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о
спречавању допинга у спорту.
Сарадња
Члан 90.
ССВС изражава заједничке интересе својих чланова у односима са одговарајућим
организацијама и савезима за скокове у воду страних земаља, као и са одговарајућим
међународним спортским организацијама.
У остваривању сарадње ССВС организује посете својих представника и делегација,
организацијама из става 1 овог члана, као и посете представника тих организација ССВС-у.
Члан 91.
ССВС остварује своја права у међународним савезима.
Члан 92.
ССВС тесно сарађује са: другим републичким и регионалним савезима у области спорта,
организацијама за обављање спортске делатности, државним органима и организацијама, органима

и организацијама јединица локалне самоуправе, другим организацијама и појединцима
заинтересованим за скокове у воду.
Средства за рад и финансирање рада
Члан 93.
Средства за рад ССВС образују се од: чланарина чланова, накнада за услуге и накнада за
обављање делатности, прилога донатора и спонзора, давања из буџета, прихода од организације
такмичења, као и из других извора.
ССВС може стицати приходе и од обављања појединих делатности, када је то Законом о
спорту, као и законом који ту делатност регулише допуштено.
Члан 94.
Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Управни одбор.
Члан 95.
За финансирање посебних активности из програма рада ССВС, заинтересовани чланови могу да
удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом у ССВС.
Располагање средствима из става 1 овог члана врши се сагласно одлуци удружиоца средстава и
одговарајућим општим актима ССВС.
Члан 96.
Материјално финансијско пословање и евиденција средстава ССВС уређује се посебним
општим актом ССВС.
Члан 97.
ССВС управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.
ССВС може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под
условима утврђеним Законом о спорту или другим Законом.
ССВС може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење
члановима ССВС, под условима утврђеним одлуком Управног одбора ССВС.
Члан 98.
Имовина и средства која ССВС има на дан усвајања овог Статута, представљају капитал којим
ССВС располаже у складу са Законом.
Јавност рада
Члан 99.
Јавност рада ССВС обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у ССВС,
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим
средствима обавештавања.
ССВС може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор ССВС.
Члан 100.
Органи и тела ССВС могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се
разматрају документа или подаци поверљиве природе.
Члан 101.
ССВС редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима
усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у ССВС, и актуелним дешавањима унутар
чланова ССВС, путем средства јавног информисања, веб сајта или издавањем посебних
информација и билтена, а на основу одлуке управног одбора ССВС.

Члан 102.
Представник ССВС који даје податке и информације у вези са радом ССВС одговоран је за
њихову тачност.
Ставове ССВС, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани
функционери ССВС.
Општи акти
Члан 103.
Општи акти ССВС су Статут ССВС, правилници, пословници и одлуке којима се на општи
начин уређују одређена питања.
Члан 104.
Иницијативу за доношење Статута ССВС, односно општег акта и за његове измене и допуне
може дати Надзорни одбор, Управни одбор, председник ССВС, генерални секретар ССВС,
чланови ССВС и чланови Скупштине.
О иницијативи за доношење Статута, односно за његове измене и допуне разматра Управни
одбор ССВС у року од 15 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати иницијативу,
Управни одбор утврђује Нацрт Статута, односно Нацрт измена и допуна Статута и организује
јавну расправу међу члановима ССВС. Број дана за јавну расправу одређује Управни одбор својом
одлуком.
У року од 15 дана по окончању јавне расправе, Управни одбор ССВС утврђује предлог Статута,
односно измена и допуна Статута ССВС, и доставља га Скупштини ССВС на усвајање.
О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, Управни одбор
обавештава подносиоца иницијативе. Подносилац иницијативе, незадовољан одлуком Управног
одбора, може предложити Скупштини да покрене поступак измена и допуна Статута.
Начин доношења Статута, односно другог општег акта, ближе се уређује пословником о раду
Скупшиине.
Члан 105.
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора ССВС могу дати
Надзорни одбор, председник ССВС, генерални секретар ССВС, облици организовања и рада у
ССВС, чланови Управног одбора и чланови ССВС.
Члан 106.
Општи акти ССВС ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако је одлуком о
њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу.
Одлуком о доношењу општег акта ССВС одређује се начин његовог објављивања.
Члан 107.
Општи акти члана ССВС морају бити усаглашени са општим актима ССВС. У случају
неусаглашености одредбе општег акта члана ССВС са одредбом општег акта ССВС, непосредно се
примењује одредба општег акта ССВС.
Члан 108.
У случају неусаглашености општег акта ССВС и овог Статута примениће се одредбе Статута.
У случају неусаглашености општег акта ССВС и општег акта Спортског савеза Србије,
непосредно се примењују одредбе општег акта Спортског савеза Србије. Појединачни акти које
доносе органи и овлашћени појединци у ССВС морају бити у складу са општим актом ССВС.
Евиденције и планови
Члан 109.
ССВС и чланови ССВС воде евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских
спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту.

Члан 110.
ССВС и Чланови ССВС дужни су да се упишу у националне евиденције које води Завод за
спорт у медицину спорта Републике Србије и да се у случају престанка рада из ове одјаве.
Члан 111.
У ССВС се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и планови
стручног рада. Начин израде планова одређује Управни одбор ССВС.
Решавање спорова
Члан 112.
Спорове између ССВС и чланова ССВС решавају надлежни органи у ССВС и надлежни органи
савеза. Органи ССВС и чланови ССВС су дужни да извршавају одлуке надлежног органа савеза
при ОКС.
Сви спорови који нису решени на претходно наведен начин између Савеза и чланова Савеза,
као и међусобни спорови лица у ингеренцији Савеза, решавају се у складу са Законом о спорту и
овим Статутом.
За арбитражно решавање спорова из става 3 овог члана надлежан је Стални арбитражни суд при
Олимпијском комитету Србије – Арбитража, у складу са Законом о спорту и Статутом
Олимпијског комитета Србије.
Спор пред Арбитражним судом је хитан.
Чланови Савеза и друга лица у ингеренцији Савеза, дужни су да пруже Арбитражи помоћ у
раду, да не ометају и не утичу на арбитражни поступак и његов исход, да на захтев Арбитраже
доставе информације и исправе којима располажу, да се одазову позиву Арбитраже за учешће у
поступку, да поштују и извршавају одлуке Арбитраже и не смеју у јавности омаловажавати
Арбитражу, или њене одлуке.
Кршење обавеза из предходног става представља тежи дисциплински прекршај.
Члану Савеза који не изврши коначну одлуку Арбитраже, суспендовано је чланство у Савезу
даном истека рока за испуњење одлуке, све до извршење одлуке Арбитраже.
Члану Савеза престаје чланство у Савезу даном истека двоструког рока за испуњење одлуке
Арбитраже.
Сви уговори које међусобно закључују лица која су у ингеренцији Савеза, односно којима се
регулишу питања обухваћена ингеренцијом Савеза, обавезно садрже арбитражну клаузулу којом
се утврђује надлежност Арбитраже, у складу са Статутом Олимпијског комитета Србије за
решавање свих спорова који би проистекли из уговора на који се односи арбитражна клаузула.
Сва лица у ингеренцији Савеза обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског спора
по питањима која су у надлежности Арбитраже.
Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора.
Престанак рада
Члан 113.
ССВС престаје са радом одлуком Скупштине, када услови за остваривање циљева ССВС више
не постоје, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада, имовина ССВС пренеће се на домаће недобитно правно лице, које је
основано ради остваривања истих или сличних циљева.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 114.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о спорту. Општи акти и рад ССВС усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 3
месеца од дана ступања на снагу Статута.

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног
Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.
Члан 115.
Постојећи органи ССВС настављају са радом до истека мандата на који су бирани.
Члан 116.
Чланови ССВС дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о спорту
и овим Статутом најкасније до истека рока за усклађивање рада са Законом о спорту.
Чланови ССВС дужни су да након усаглашавања својих статута са Законом о спорту и овим
Статутом доставе ССВС један примерак свог статута у року од 30 дана.
Члан 117.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут ССВС који је усвојила Скупштина
ССВС на седници одржаној 20.01.2012.године.
Члан 118.
Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши објављивањем Статута на
интернет страници ССВС.

У Београду 14.11.2016
Председник ССВС
Горан Николић

