На основу члана 40. и члана 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту („Сл. Гласник РС“, бр
10/2016) и члана 34. став 1. Статута Веслачког савеза Србије, Скупштина Веслачког
савеза Србије на седници одржаној дана 4.12.2016.године, усвојила је Статут Веслачког
савеза Србије.
СТАТУТ
ВЕСЛАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ПРЕАМБУЛА
Веслачки савез Србије, као спортска организација која окупља веслачке клубове и
организације и њихове чланове из Републике Србије, призната је од стране:
- Међународне веслачке федерације (Federation Internationale des Societes d’Aviron
- у даљем тексту FISA) као национална веслачка федерација која је образована у
складу са правилима те организације,
- Републике Србије, преко надлежног Министарства, као надлежни национални
грански спортски савез преко којег се остварује општи интерес у области спорта
утврђен Законом о спорту (у даљем тексту Закон).
У складу са својом мисијом и улогом, Веслачки савез Србије одређује следећа начела и
циљеве развоја веслачког спорта те се овим Статутом обавезује:
- да ће се старати о развоју и унапређењу веслачког спорта на територији
Републике Србије;
- да ће стварати услове и старати се о спортским активностима које за резултат
имају врхунске резултате и спортски квалитет;
- да ће радити на промоцији српског веслања у међународним и домаћим
оквирима;
- да ће своје активности обављати у складу са начелима FISA-е, као и у
складу са начелима олимпијског покрета односно Олимпијске повеље
Међународног олимпијског комитета;
- да ће се старати да у оквиру своје надлежности спроводи правила веслања и
регулативе донете у складу са правилима FISA-e;
- да ће се борити против свих притисака политичког, религиозног и економског
карактера, који могу угрозити спортска правила и једнаке шансе за све;
- да ће се борити против допинга и да ће поштовати одредбе Светског aнтидопинг кодекса и Закона о спречавању допинга у спорту;
- да ће подстицати бављење спортом, посебно деце и омладине;
- да ће помагати и подстицати развој спортске етике;
- да ће се борити против дискриминације сваке врсте;
- да ће у свом деловању радити на заштити и унапређењу животне средине.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Веслачки савез Србије (у даљем тексту: Савез) је надлежни национални грански
савез удружених спортских организација-клубова и представља највиши облик
удруживања у области веслачког спорта у Републици Србији.
Савез је невладина, неполитичка, непрофитна спортска организација у облику
националног гранског спортског савеза.

Савез је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација спортских
организација - клубова у области веслачког спорта.
Савез има искључиву улогу за репрезентовање веслачког спорта на међународним
такмичењима и у међународним спортским савезима, организовање и вођење
националних спортских такмичења и уређење и обављање спортских активности и
делатности путем спортских правила.
Члан 2.
Савез је правни следбеник Веслачког савеза Југославије, основаног 1922. године у
Београду.
Подручје делатности Савеза је територија Републике Србије.
Члан 3.
Назив Савеза је: „Веслачки савез Србије“.
Назив Савеза на енглеском језику је: „Serbian Rowing Federation“.
Скраћени назив Савеза је: „ВСС“.
Седиште Савеза је у Београду.
Члан 4.
Савез је правно лице и има правну и пословну способност у складу са прописима
Републике Србије, са обавезама и одговорностима утврђеним законском регулативом
Републике Србије и овим Статутом.
Члан 5.
Савез има печат округлог облика на коме су ћирилицом исписани назив и седиште
Савеза. Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и
седиште Савеза и остављен простор за број и датум.
Савез има заштићен знак (лого) који посебним актом утврђује Извршни одбор Савеза.
Члан 6.
Рад Савеза је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама Закона и овог Статута.
Члан 7.
Савез је члан Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије. Савез може
бити члан и других спортских организација у складу са својим интересима и на основу
одлуке Скупштине Савеза.

Савез је члан Међународне веслачке федерације (FISA), Балканске веслачке
асоцијације (BRА), а може бити члан и других међународних веслачких асоцијација у
складу са својим интересом утврђеним овим Статутом на основу одлуке Скупштине
Савеза.
Члан 8.
Савез сарађује са територијалним веслачким савезима, које Савез препознаје у складу
са овим Статутом и који функционишу као јединствени систем веслачког спорта у
Србији.
Територијални савези у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују
своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја веслачког
спорта на територији региона, организују и воде такмичење на регионалном нивоу и
остварују циљеве и задатке Савеза на територији региона.
Организацију и рад територијални савези уређују својим општим актима, а у
складу са Статутом Савеза.
II ЧЛАНОВИ САВЕЗА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 9.
Савез има редовне чланове и придружене чланове.
Редовни чланови Савеза су веслачки клубови који испуњавају услове за обављање
спортских активности и спортских делатности у складу са Законом, подзаконским
актима, Статутом и правним актима Савеза.
Веслачки клуб (у даљем тексту: Клуб) је спортска организација која има регистроване
веслаче који учествују у систему такмичења минимум једну такмичарску сезону и која
је основана ради бављења веслачким спортским активностима у складу са условима из
Закона, подзаконским актима, Статутом и правним актима савеза.
Редовни чланови Савеза су једнаки у правима, обавезама и одговорностима.
Придружени чланови су новоосноване спортске организације у области веслачког
спорта које према Закону и Статуту немају статус Клуба, и не испуњавају услове за
редовно чланство.
Придружени чланови Савеза су једнаки у правима, обавезама и одговорностима.
Чланови Савеза се уписују у Књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву
управљања Савезом.
Члан 10.
Права и обавезе чланова Савеза су да:

1. у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делатности Савеза у циљу
унапређења веслачког спорта у Републици Србији;
2. предлажу и усвајају мере за остваривање циљева Савеза;
3. непосредно или преко својих представника у Савезу, дају предлоге, сугестије и
мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и сл, као и да траже
интервенцију Савеза код надлежних спортских и државних органа ради заштите
интереса веслачког спорта у Републици;
4. користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје
делатности;
5. бирају представнике у органима и облицима организовања рада у Савезу;
6. дају Савезу информације и податке које он од њих тражи ради обављања
Законом и Статутом предвиђених послова и задатака;
7. уредно плаћају Савезу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Савеза;
8. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
9. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака предвиђених Статутом,
другим актима Савеза и одлукама органа Савеза;
10. континуирано учествује односно наступа у систему домаћих веслачких
такмичења;
11. учествују у стручним активностима Савеза;
12. активно учествују у организацији веслачких такмичења;
13. остварују увид у рад Савеза и његових органа;
14. учествују у утврђивању плана и програма рада Савеза;
15. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим актима Савеза.
Члан 11.
Новоснована спортска организација која је регистрована да обавља спортске
активности и спортске делатности у области веслачког спорта и испуњава услове
прописане Законом и Статутом има статус придруженог члана у Савезу и може
учествовати на веслачким такмичењима. Одлуку о пријему придружених чланова у
Савез, доноси Скупштина Савеза на предлог Извршног одбора.
Спортска организација може унети реч „Клуб“ у свој назив ако континуирано учествује
на веслачким такмичењима, у току једне веслачке сезоне.
Извршни одбор доноси одлуку о испуњености овог услова а Скупштина Савеза
одлучује о пријему у редовно чланство нових веслачких клубова.
Члан 12.
Новооснована спортска организација може да постане придружени члан Савеза ако:
1. у свом чланству има спортисте који се активно баве веслањем;
2. има најмање једног спортског стручњака- тренера који испуњава услове за
бављење стручним радом предвиђене законом и поседују дозволу за радлиценцу, предвиђену правилима Савеза;
3. има обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску
опрему;
4. има осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању
спортских активности и делатности;
5. потпише приступницу;

6. уз приступницу достави Статут Клуба, усаглашен са Статутом Савеза и са
Законом и Решењем о регистрацији од надлежног регистра;
7. изјави писменим путем да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза;
8. уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Извршног одбора
Савеза.
Члан 13.
Својство члана Савеза престаје:
1. престанком рада члана;
2. на писмени захтев члана;
3. одлуком надлежног органа Савеза.
Престанак рада члана Савеза се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је
члан брисан из одговарајућег регистра.
Члан има право да иступи из чланства Савеза на писмени захтев, уколико то затражи од
Извршног одбора Савеза и уколико је измирио све доспеле материјалне и друге
обавезе према Савезу и/или другом члану Савеза.
Скупштина на предлог Извршног одбора Савеза доноси одлуку о престанку својства
члана Савеза, када се утврди да члан више не испуњава обавезе предвиђене Статутом
за чланство у Савезу.
Скупштина Савеза на предлог Извршног одбора може донети Одлуку о замрзавању
чланства.
Дејство ове одлуке може трајати највише годину дана. По истеку дејства одлуке,
односно по поступању тј. непоступању по опомени, члан се трајно искључује или му се
враћају сва права и обавезе.
Против одлуке Скупштине члан може покренути поступак пред Арбитражом, која је
формирана при Олимпијском комитету Србије.
Члан 14.
Члану Савеза који својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза
нарушава углед и интересе Савеза и чланова Савеза, Извршни одбор ће писменим
путем указати на уочене недостатке и предложити предузимање потребних мера ради
решења настале ситуације.
Када и поред упозорења и предузетих мера члан Савеза не отклони недостатке на које
му је указано, Извршни одбор може предложити Скупштини да донесе одлуку о
искључењу из Савеза.
Против одлуке Скупштине члан може покренути поступак пред Арбитражом
Олимпијског комитета Србије.

Члан 15.
Члан Савеза одговара за своје обавезе према Савезу и/или члановима Савеза које су
настале пре престанка својства члана Савеза.
Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у органима
и радним телима Савеза.
Престанком својства члана Савеза престаје право организовања такмичења и право
учешћа на такмичењима.
Спортисти који су били чланови Клуба коме је престало својство члана Савеза, могу се
учланити у други Клуб, на начин како је то предвиђено Правилником којим је
уређена регистрација веслача.
Члан 16.
Спортисти су чланови Савеза преко својих Клубова.
Члан 17.
Спортиста може да се бави веслањем аматерски или професионално.
Права, обавезе и одговорности спортиста дефинисана су Законом и правилима
Међународне веслачке федерације (FISA), општим актима Савеза и уговорима
потписаним са спортским организацијама-клубовима.
Веслач аматер, је спортиста који се не бави веслањем у виду занимања. Веслачи
аматери и спортска организација могу закључити, у складу са Законом, Уговор којим
регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.
Професионални веслач је спортиста који се бави веслањем као јединим или основним
занимањем. Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос, у складу са
Законом о спорту и другом законском регулативом.
Члан 18.
Клуб је у обавези да обезбеди услове за безбедно бављење спортским активностима,
спортиста, спортских стручњака и стручњака у спорту, као и услове за планирање и
организовање стручног рада и вођење евиденција, у складу са Законом и подзаконским
актима.
Члан 19.
Савез општим актом - Правилником утврђује услове регистрације веслача/ица.

III ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ САВЕЗА
Члан 20.
У циљу остваривања општег интереса за развој веслачког спорта у Републици Србији
Савез обавља следеће активности:
1. стара се о свеобухватном развоју веслачког спорта на територији Републике
Србије;
2. обезбеђује услове за систематски развој, праћење и унапређење веслачког
спорта у циљу постизања врхунских резултата на међународним веслачким
такмичењима;
3. сарађује са међународним веслачким организацијама, другим међународним
спортским организацијама, иностраним националним веслачким савезима и
клубовима и преко својих представника представља веслачки спорт Републике
Србије у свим међународним спортским организацијама и савезима;
4. организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог система за
потребе веслачког спорта и пружа потребне информације својим члановима
преко сопственог информационог система и повезивањем са одговарајућим
информационим системима у земљи и иностранству;
5. заступа заједничке интересе чланова Савеза пред државним и другим спортским
органима и организацијама и учествује у припреми прописа од интереса за
чланове Савеза и даје мишљење на нацрте и предлоге тих прописа;
6. предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања
веслачког спорта и праћење и упознавање својих чланова са међународним
искуствима у области веслања;
7. подстиче бављење спортом, посебно деце и омладине;
8. усклађује активности чланова Савеза;
9. организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог
рада;
10. организује усавршавање кадрова, а посебно спортских стручњака и стручњака у
спорту
11. ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и
утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима;
12. подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих,
јубиларних и др.) за изузетне резултате, допринос развоју и унапређивању
веслачког спорта у Републици;
13. активно се бори против допинга у спорту у складу са међународним прописима
и правилима, као и законском регулативом у републици Србији;
14. остварује међународну спортску сарадњу у складу са усвојеном међународном
политиком Савеза;
15. организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова Савеза и других
заинтересованих правних и физичких лица, ради размене искуства, пословног и
спортског повезивања и остваривања заједничких послова и спортских интереса;
16. спроводи веслачка такмичења на нивоу Републике;
17. планира и организује међународна такмичења и манифестације у Републици
Србији и организује учешће репрезентације Србије на међународним
такмичењима у иностранству у оквиру међународне политике Савеза;
18. води рачуна о поштовању спортске етике, фер и коректног такмичења и тимског
духа;

19. бори се против сваког облика дискриминације и насиља у спорту и у вези са
спортом.
Члан 21.
Ради постизања циљева и обављања активности, предвиђених овим Статутом, Савез
може основати друго правно лице у земљи и иностранству, самостално или са другим
правним или физичким лицима.
Ради постизања циљева и обављања активности, предвиђених овим Статутом, Савез
може донети одлуку о ступању у постојећи или новоформирани међудржавни или
међународни савез или организацију.
IV ВЕСЛАЧКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 22.
Савез организује и води међународна и национална веслачка такмичења утврђена
календаром такмичења на територији Републике Србије.
Савез може поверити организацију веслачких спортских такмичења другој спортској
организацији као непосредном организатору.
Члан 23.
Савез општим актом утврђује правила и услове за организацију веслачких спортских
такмичења на територији Републике Србије и учешће на њима.
Члан 24.
Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно одржавање и
предузме мере прописане позитивним прописима и правилима Савеза.
Веслачко такмичење може да се организује уколико организатор има обезбеђене
услове предвиђене правилима Савеза.
Клубови и спортисти могу да учествују на такмичењима у организацији Савеза
или под његовим покровитељством ако испуњавају услове утврђене Законом о спорту
и правилима Савеза.
Члан 25.
Савез активно учествује у организацији школских веслачких такмичења у Републици.
V ДОЗВОЛЕ ЗА РАД-ЛИЦЕНЦЕ
Члан 26.
Извршни одбор Савеза општим актом утврђује систем лиценцирања- издавања дозвола
за рад за обављање стручног рада у веслачком спорту у складу са Законом и
подзаконским актима.

VI ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 27.
Савезом управљају његови чланови преко својих представника у органима Савеза.
Чланови органа Савеза имају посебне дужности према Савезу у погледу дужности
пажње, дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес,
дужност избегавања сукоба интереса, дужност чувања пословне тајне и дужности
поштовања забране конкуренције.
Члан 28.
Органи Савеза су: Скупштина, председник Савеза, Извршни одбор и Надзорни одбор.
1. Скупштина
Члан 29.
Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину сачињавају представници свих чланова Савеза.
Члан 30.
Чланови Савеза бирају до два представника који учествују у раду Скупштине на
основу одлуке и овлашћења члана Савеза за сваку седницу Скупштине.
Чланови Савеза писмено овлашћују једног представника који гласа у његово име.
Члан 31.
Редовни чланови Савеза у Скупштини имају по један глас.
Сви придружени чланови Савеза у Скупштини имају укупно један глас.
Члан 32.
Скупштина као највиши орган Савеза:
1. доноси и усваја:
а) Статут Савеза, измене и допуне Статута;
б) Програм рада Савеза;
в) Годишњи извештај о раду Савеза и његових органа;
г) Годишњи финансијски план Савеза;
д) Годишње финансијске извештаје Савеза;
ђ) Пословник о раду Скупштине Савеза;
е) етичке кодексе и друга правила понашања;
ж) Одлуку о престанку рада Савеза;

з) Одлуке као највиши орган у решавању спорова, жалбама и правним лековима
против одлука других органа Савеза;
и) систем такмичења на нивоу Републике Србије;
ј) Одлуку о пријему у чланство Савеза и о учлањењу Савеза у друге организације;
к) Одлуку о статусним променама;
л) друге одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза;
бира и разрешава председника Савеза;
бира и разрешава потпредседнике Савеза;
бира и разрешава председника Извршног одбора;
бира и разрешава чланове Извршног одбора;
бира и разрешава чланове Надзорног одбора;
бира и разрешава генералног секретара
на предлог Извршног одбора и/или председника Савеза, доноси одлуку о
постављању једног или више лица овлашћених за заступање.

Скупштина може разрешити именована лица дужности и пре истека мандата, када
утврди да не извршавају своја права и обавезе.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о
образовању комисије утврђује се и њен делокруг и састав. Одлука о образовању
комисије доноси се већином од укупног броја гласова.
Члан 33.
Скупштина ради на седницама које могу бити редовне, ванредне и изборне.
Редовне седнице сазивају се једном годишње.
Ванредне седнице сазивају се по потреби, између редовних седница.
Изборне седнице сазивају се приликом избора органа и лица у складу са овим
Статутом.
Скупштину сазива председник Савеза.
Скупштина се обавезно сазива на захтев Извршног одбора, Надзорног одбора или
најмање једне трећине редовних чланова Скупштине уз предлагање дневног реда, а ако
председник Савеза не сазове Скупштину, њу могу сазвати они чланови Савеза који су
тражили њено сазивање, односно Извршни одбор или Надзорни одбор.
Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног
захтева за одржавање Скупштине, с тим да између подношења уредног захтева за
одржавање Скупштине и одржавања Скупштине не сме да протекне више од 30 дана.
Члан 34.
Радом Скупштине руководи председник Савеза, а у случају спречености председника
један од потпредседника Савеза на предлог председника Савеза. У случају да

председник Савеза не предложи потпредседника Савеза за вођење Скупштине, то може
учинити Извршни одбор.
Члан 35.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова (кворум
за рад).
Скупштина доноси одлуке већином броја гласова присутних чланова.
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута, изменама и допунама Статута,
статусним променама, као и о пријему и престанку својства члана Савеза већином од
укупног броја гласова чланова Скупштине.
Члан 36.
Рад Скупштине се детаљно уређује Пословником, који усваја и мења Скупштина.
Послове и надлежности Скупштине Савеза, по одлуци Скупштине, између две седнице
Скупштине врши Извршни одбор.
Члан 37.
У складу са статутарним овлашћењима, управни органи савеза су: председник Савеза и
Извршни одбор.
Лица која се бирају за управне органе Савеза морају да испуне услове прописане
Законом.
2. Председник Савеза
Члан 38.
Председника Савеза бира Скупштина Савеза из реда истакнутих спортских радника и
бивших спортиста на основу предлога чланова савеза.
Један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за Председника Савеза.
Кандидат за Председника Савеза мора имати писмену подршку више од једне трећине
чланова.
Кандидат за председника Савеза на Изборној скупштини дужан је да представи
Програм рада и предлоге за избор потпредседника.
Председник Савеза бира се на време од четири (4) године и може бити поново биран на
исту функцију.
Мандат председника Савеза престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Скупштина.

Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.
Члан 39.
Председник Савеза:
1. представља Савез;
2. руководи радом Скупштине Савеза и усклађује активности органа Савеза;
3. предлаже Скупштини кандидате за избор подпредседника Савеза;
4. предлаже Скупштини једно или више лица овлашћених за заступање Савеза, у
складу са Статутом;
5. организује, усмерава и врши координацију са надлежним државним органима и
другим органима и организацијама у земљи и иностранству.
Председник Савеза одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на
потпредседнике Савеза.
2.1. Потпредседник
Члан 40.
Савез има највише три потпредседника које бира Скупштина на предлог Председника
Савеза. Редослед предлога одређује првог, другог и трећег потпредседника.
Потпредседник Савеза бира се из реда истакнутих спортских радника и бивших
спортиста.
Потпредседник Савеза бира се на време од четири године и може поново бити биран на
исту функцију.
Мандат потпредседника Савеза престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Скупштина.
Потпредседник Савеза за свој рад одговара Скупштини и председнику Савеза.
Члан 41.
Потпредседник Савеза кога одреди председник Савеза замењује председника Савеза у
свим правима и обавезама за време његовог одсуства или спречености за рад.
У случају да председник Савеза не одреди потпредседника Савеза који га замењује,
замењује га потпредседник по редоследу избора.
3. Извршни одбор
3.1 Председник Извршног одбора
Члан 42.
Председника Извршног одбора бира Скупштина Савеза из реда истакнутих спортских
радника и бивших спортиста, на предлог чланова Савеза.

Један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за председника Извршног
одбора.
Кандидат за председника Извршног одбора мора имати писмену подршку више од
једне трећине чланова.
Председник Извршног одбора бира се на време од четири године и може бити поново
биран на исту функцију.
Мандат председника Извршног одбора Савеза престаје пре истека времена на које је
изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Скупштина.
Председник Извршног одбора за свој рад одговара Скупштини Савеза.
Члан 43.
Председник Извршног одбора:
1. руководи радом Извршног одбора;
2. предлаже Скупштини кандидате за избор чланова Ивршног одбора;
3. предлаже Скупштини циљеве и програм рада Извршног одбора;
4. испред Извршног одбора предлаже Скупштини програм рада Савеза и предлог
финансијског плана;
5. испред Извршног одбора предлаже Скупштини једно или више лица
овлашћених за заступање Савеза, у складу са Статутом;
6. испред Извршног одбора предлаже Скупштини кандидата за генералног
секретара.
3.2. Чланови Извршног одбора Савеза
Члан 44.
Извршни одбор је орган управљања Савезом.
Извршни одбор броји 5 чланова, од којих је један председник Извршног одбора.
Чланове Извршног одбора бира и разрешава Скупштина на предлог председника
Извршног одбора.
Рад Извршног одбора се спроводи на седницама које се уређују Пословником о раду
Извршног одбора.
Пословник усваја Извршни одбор.
Члан 45.
Чланови Извршног одбора бирају се на време од четири године и могу бити поново
бирани.

Мандат члана Извршног одбора Савеза престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Скупштина.
Чланови Извршног одбора за свој рад одговарају Скупштини Савеза.
Члан 46.
Радом Извршног одбора руководи председник Извршног одбора. У случају
спречености председника Извршног одбора, радом Извршног одбора руководи један од
чланова Извршног одбора, кога одреди председник Извршног одбора. У случају да
председник Извршног одбора није одредио члана Извршног одбора који га мења,
одредиће га присутни чланови Извршног одбора већином гласова.
Члан 47.
Извршни одбор:
1. је одговоран за спровођење и реализовање циљева и активности Савеза,
утврђених овим Статутом;
2. утврђује предлог Статута Савеза и предлог измена и допуна Статута Савеза,
као и предлоге општих аката које доноси Скупштина Савеза;
3. утврђује предлог програма рада Савеза и предлог финансијског плана Савеза;
4. прати извршење финансијског плана и у случају потребе налаже одговарајуће
промене;
5. одлучује о оснивању других правних лица од значаја за Савез и његове чланове;
6. доноси општа акта Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине;
7. преко председника Извршног одбора, је финансијски налогодавац за извршење
финансијског плана;
8. предлаже Скупштини усвајање финансијских извештаја;
9. предлаже Скупштини одлуке о стицању и престанку чланства у Савезу у
случајевима одређеним овим Статутом;
10. доноси одлуке о учешћу на међународним такмичењима која се одржавају под
покровитељством Међународних веслачких организација;
11. доноси одлуке о саставу репрезентативних селекција за учешће на
међународним такмичењима која се одржавају под покровитељством
међународних веслачких организација;
12. утврђује програм међународне спортске сарадње и међународних такмичења,
који су у надлежности Савеза;
13. надгледа спровођење веслачких такмичења на нивоу Републике;
14. одлучује о месту одржавања међународних спортских такмичења у
организацији Савеза и непосредном организатору такмичења;
15. именује и разрешава чланове комисија и других тела Савеза и одређује њихов
делокруг рада;
16. утврђује календар и пропозиције републичких такмичења и одлучује о месту
њиховог одржавања;
17. одлучује као другостепени орган у решавању спорова, по жалбама и правним
лековима против одлука других органа Савеза;
18. бира и опозива представнике у органима и телима организација и Савеза у
којима је Савез члан;

19. предлаже Скупштини једно или више лица овлашћених за заступање Савеза, у
складу са Статутом;
20. додељује награде и признања;
21. утврђује износ годишње чланарине чланова;
22. врши друге послове из делатности Савеза који нису у делокругу Скупштине
Савеза, или су му додељени овим Статутом.
За вршење одређених послова из своје надлежности Извршни одбор може образовати
радна тела. Одлуком о образовању радног тела утврђује се њен делокруг и састав. Ова
радна тела за рад из свог делокруга одговарају Извршном одбору.
Члан 48.
Извршни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а најмање четири пута
годишње.
Извршни одбор сазива председник Извршног одбора.
Извршни одбор се обавезно састаје и на захтев Надзорног одбора или три члана
Извршног одбора Савеза.
Члан 49.
Извршни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Извршног
одбора.
Против одлука Извршног одбора којима је одлучивано о правима и обавезама чланова
Савеза, жалба се подноси Скупштини.
4. Надзорни одбор
Члан 50.
Надзорни одбор Савеза је надзорни орган Савеза који врши контролу законитости рада
и финансијског пословања Савеза, у складу са Законом.
Члан 51.
Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина на предлог чланова Савеза.
Радом Надзорног одбора руководи председник Надзорног одбора.
Председник Надзорног одбора је кандидат који је добио највећи број гласова.
Ако се гласање спроводи у више кругова, Председник Надзорног одбора је онај
кандидат који је први изабран.
Члан 52.
Надзорни одбор мора бити благовремено обавештен и позиван на седнице Извршног
одбора.

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга најмање
једном годишње.
Члан 53.
Чланови Надзорног одбора бирају се на време од четири године и могу бити поново
бирани. Мандат члана Надзорног одбора Савеза престаје пре истека времена на које је
изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Скупштина.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
6. Генерални секретар
Члан 54.
Генералног секретара бира Скупштина на предлог Извршног одбора, из реда
истакнутих спортских радника и бивших спортиста.
За генералног секретара може да буде изабрано лице које:
1. има стручну спрему предвиђену Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Савезу;
2. најмање три године радног искуства на пословима и радним задацима са
посебним овлашћењима и одговорностима у веслачком спорту;
3. поседује активно знање енглеског језика;
4. поседује знање рада на рачунару;
5. има стручне и организационе способности;
6. познаје проблеме веслачког спорта и спорта уопште, као и проблеме развоја
веслачког спорта у Републици Србији.
Мандат генералног секретара траје четири године.
Мандат генералног секретара престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Скупштина.
Члан 55.
Генерални секретар Савеза:
1. врши послове везане за спровођење одлука и закључака органа Савеза;
2. је наредбодавац за извршење финансијског плана Савеза, на основу одлука
Извршног одбора;
3. на основу одлуге органа Савеза представља Савез у земљи и иностранству;
4. организује и контролише обављање послова у Савезу и предузима мере за
унапређење тих послова;
5. стара се о припремама седница органа Савеза;

6. врши пословодну функцију и има права, овлашћења и одговорности као
директор у правном лицу у складу са законом и другим прописима којима се
уређују рад и радни односи.
7. обавља послове које на њега пренесу органи Савеза;
8. учествује у раду органа Савеза, без права одлучивања;
9. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.
Генерални секретар обавља своју дужност као запослено лице у Савезу.
Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга лица.
Члан 56.
Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини, Извршном одбору и председнику
Савеза.
7. Почасни председник
Члан 57.
Савез може имати почасног председника (у даљем тексту почасни председник).
Почасног председника именује Скупштина Савеза на неодређено време, на предлог
председника Савеза.
Почасни председник се именује из редова спортских функционера, који су својим
вишегодишњим радом битно допринели развоју и унапређењу веслачког спорта и
Савеза у земљи и иностранству.
Почасни председник може присуствовати седницама Скупштине, Извршног одбора и
Савета.
У сврху остваривања циљева рада савеза, почасни председник на основу посебне
одлуке председника савеза и Извршног одбора може по одређеним питањима
представљати савез у земљи и инострантву.
VII ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАД У САВЕЗУ
7.1. Савет Веслачког савеза Србије
Члан 58.
Савет Веслачког савеза Србије је саветодавно тело чија је улога да износи мишљења и
ставове чланова Савеза, по свим питањима функционисања веслачког спорта како у
Савезу тако и у спортским организацијама-клубовима.
Односи Савета и Управних органа Савеза морају принципијелно да се развијају путем
размене информација, заједничког приступа решавању проблема а све у духу спортске
етике, разумевања и уважавања.
Савет чини по један представник сваког члана Савеза.

Чланови одређују своје представнике у Савету.
Савет се састаје најмање три пута годишње.
Седницама Савета председава председник Савеза или председник Извршног одбора.
Седнице Савета могу се одржавати заједно са седницама Извршног одбора.
Управни органи Савеза су дужни да размотре мишљења Савета, а чланови Савета су
дужни да добијене информације од стране управних органа Савеза, пренесу чланству
своје организације.
Рад Савета се уређује посебним Пословником који уређује и доноси Савет.
7.2. Комисије Веслачког савеза Србије
Члан 59.
Остали облици организовања и рада у Савезу, преко којих се одвија делатност
Савеза су Комисије односно радна тела.
Члан 60.
Састав, начин избора и делокруг рада комисија и радних тела детаљније утврђује
Извршни одбор општим актом.
Сталне комисије Савеза су:
1. Судијска комисија;
2. Дисциплинска комисија.
Члан 61.
Судијска комисија је независни орган Савеза чије су основне активности везане за:
1. одређивања председника судијских жирија на свим веслачким такмичењима на
територији Републике Србије, које организује и води Савез;
2. спровођење суђења на свим веслачким такмичењима на територији Републике
Србије, које се одржавају у организацији или под покровитељством Веслачког
савеза Србије;
3. организовање семинара и испита за стицање звања националног веслачког
судије;
4. учествовање у организацији великих међународних веслчаких такмичења у
складу са правилима FISA-е
Детаљни делокруг рада, циљеви, активности, права и обавезе Судијске комисије
утврђују се правилником који усваја Извршни одбор.
Судијска комисија броји пет чланова, које бира Извршни одбор из редова
лиценцираних националних веслачких судија на њихов предлог, а на временски период
у трајању од четири године.

Председника Судијске комисије бира Извршни одбор, из редова чланова Судијске
комисије, а на предлог лиценцираних националних судија. Председник Судијске
комисије мора имати лиценцу међународног судије.
Судијску комисију у односима са органима Савеза представља председник Судијске
комисије.
Мандат члана Судијске комисије престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Извршни одбор.
Члан 62.
Дисциплинска комисија је независни орган Савеза који одлучује о прекршајима и
дисциплинским мерама утврђеним Дисциплинским правилником и другим општим
актима Савеза.
Дисциплинску комисију чини седам чланова које бира Извршни одбор на основу
предлога чланова с тим да сваки члан може предложити само једно лице.
У сваком појединачном случају, због избегавања сукоба интереса, Извршни одбор
одређује три члана Дисциплинске комисије који воде и доносе одлуку у предметном
случају.
Рад Дисциплинске комисије
Пословником о раду.

је

регулисан

Дисциплинским

правилником

и

Мандат чланова Дисциплинске комисије није одређен и траје до разрешења од стране
Извршног одбора.
На одлуке Дисциплинске комисије може се поднети жалба Извршном одбору као
другостепеном органу и Скупштини као трећестепеном органу.
Члан 63.
Извршни одбор може формирати и друге комисије.
VIII ВЕСЛАЧКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ
Члан 64.
У остваривању циљева и поштовању начела утврђених Статутом, чланови и сви органи
Савеза дужни су да покажу посебну пажњу и однос према раду веслачке репрезентације
Србије.
Члан 65.
За учешће на интернационалним веслачким такмичењима формирају се:

1. сениорска веслачка репрезентација Србије у коју спадају и млади сениори тј.
веслачи до 23 године старости;
2. јуниорска веслачка репрезентација Србије у коју спадају и кадети тј. веслачи до
17 година старости;
3. друге веслачке репрезентације Србије, као што су студентска репрезентација и
сл.
Члан 66.
Извршни одбор Савеза посебним правилником регулише начин руковођења,
планирања, селекције, календара припрема и наступа на такмичењима свих
репрезентативних селекција.
Правилник ће детаљно регулисати начин избора, делокруг рада и појединачна
задужења, спортских стручњака и стручњака у спорту који обављају надлежности из
става 1 овог члана.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту који обављају надлежности из става 1 овог
члана, за свој рад одговарају Извршном одбору.
Члан 67.
Одлуку о наступу и састав посада на светским првенствима, европским првенствима,
светским куповима и Балканском шампионату доноси Извршни одбор.
О такмичењима за Веслачку репрезентацију Србије води се посебна евиденција.
Члан 68.
Критеријуме на основу којих се дефинишу
репрезентативаца Србије утврђује Извршни одбор.
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IX СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА
Члан 69.
За обављање стручних, административних и помоћних послова Савез има Стручну
службу. Обављање одређених послова Савез може поверити одговарајућим стручним
појединцима, институцијама и организацијама.
Члан 70.
Организација и рад Стручне службе Савеза уређује се општим актом и другим
правилницима Савеза.
Члан 71.
Пословима Стручне службе Савеза руководи генерални секретар.

X СРЕДСТАВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА САВЕЗА
Члан 72.
Савез може стицати средства и остваривати приход: давањима из буџета, чланарине
његових чланова, накнада за услуге и накнада за обављање делатности, нето добити
сопствених привредних друштава, донаторства и спонзорства, поклона, субвенција,
наслеђа, камата на улоге, закупнине, и других комерцијалних, маркетиншких,
пословних и привредних делатности и активности у складу са законом.
Располагање средствима из става 1. овог члана, врши се у складу са Законом и другим
важећим прописима.
Члан 73.
Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Извршни одбор посебном
одлуком.
Члан 74.
За финансирање посебних активности из програма рада Савеза, заинтересовани
чланови могу да удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом у Савезу.
Располагање и руковођење средствима из става 1. овог члана врши се сагласно
одлуци удружиоца средстава и одговарајућим општим актима Савеза.
Члан 75.
Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на
коришћење једино за оставривање циљева утврђених статутом.
Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и
под условима утврђеним Законом.
Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи дати на коришћење
члановима Савеза, под условима утврђеним општим актом или одлуком Извршног
одбора Савеза.
Имовина Савеза, у складу са Законом, може да се користи једино за остваривање
циљева утврђених Статутом.
Имовина Савеза не може се делити његовим члановима.
XI ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА
Члан 76.
Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у
Савезу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног
информисања и другим средствима обавештавања.

Члан 77.
Органи и тела Савеза могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, из
оправданих разлога када се разматрају документа и подаци поверљиве природе.
Члан 78.
Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са актуелним дешавањима у Савезу,
путем интернет странице или издавањем посебних информација и билтена. Савез
обавештава своје чланове о свим значајним информацијама и одлукама везаним за
делокруг рада Савеза.
Члан 79.
Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран
је за њихову тачност.
Ставове Савеза, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само
чланови управних органа Савеза, заступнка Савеза или лица која они одреде.
XII ОПШТИ АКТИ САВЕЗА
Члан 80.
Општи акти Савеза су Статут Савеза, правилници, пословници и одлуке којима се на
општи начин уређују одређена питања.
Члан 81.
Иницијативу за доношење Статута Савеза, односно општег акта и за његове измене и
допуне може дати Надзорни одбор, председник Савеза, Извршни одбор, чланови
Савеза.
Иницијативу за доношење Статута, односно његове измене и допуне разматра Извршни
одбор у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати
иницијативу, Извршни одбор утврђује нацрт Статута, односно нацрт измена и допуна
Статута и организује јавну расправу међу члановима Савеза. Јавна расправа траје
највише 30 дана од дана достављања материјала на расправу.
У року од 30 дана од окончања јавне расправе, Извршни одбор Савеза утврђује
предлог Статута, односно измена и допуна Статута Савеза и доставља га Скупштини
Савеза на усвајање.
У хитним случајевима Извршни одбор може упутити Скупштини предлог за измене и
допуне Статута и без спровођење јавне расправе.
О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, Извршни одбор
обавештава подносиоца иницијативе. Подносилац иницијативе незадовољан одлуком
Извршног одбора може предложити Скупштини да покрене поступак измене и допуна
Статута.

Начин доношења Статута, односно
Пословником о раду Скупштине.

другог општег

акта,

ближе се уређује

Члан 82.
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Извршног одбора Савеза,
могу дати Надзорни одбор, председник Савеза, чланови Савеза и чланови Извршног
одбора.
Члан 83.
Општи акти Савеза 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 Савеза одређује се начин његовог објављивања.
Члан 84.
Општи акти чланова Савеза морају бити у сагласности са општим актима Савеза.
У случају несагласности одредбе општег акта члана Савеза са одредбом општег акта
Савеза, непосредно се примењује одредба општег акта Савеза.
XIII ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 85.
Дисциплинске мере у складу са Статутом одређује Дисциплинска комисија.
Спорови унутар Савеза решавају се у оквиру надлежности Извршног одбора и
Скупштине Савеза у складу са Статутом и другим општим актима.
Решавање спорова се може поверити спортској арбитражи формираној при
Олимпијском комитету Србије у складу са Законом. Пред арбитражом Олимпијског
комитета Србије решавају се само спорови који нису у искључивој надлежности судова.
XIV ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 86.
Савез престаје са радом под условима утврђеним Законом.
Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина Савеза трочетвртинском (3/4)
већином укупног броја гласова чланова Савеза.
Члан 87.
У случају престанка рада, имовина Савеза преноси се Олимпијском комитету Србије.

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 88.
Сви општи акти Савеза остају на снази и примењују се до доношења нових, осим
одредаба које су у супротности са одредбама овог Статута када се непосредно
примењују одредбе овог Статута.
Члан 89.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примењују се одредбе Закона о
спорту и подзаконских аката.
Члан 90.
Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и опште акте са овим
Статутом у року од 60 дана од ступања на снагу овог Статута.
Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих Статута са овим Статутом и
Законом доставе Савезу један примерак свог Статута у року од 15 дана од дана
доношења.
Члан 91.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи претходни Статут Савеза.
Члан 92.
Овај Статут ступа на снагу осам (8) дана од дана објављивања на интернет страници и
огласној табли Савеза.
У Београду, 4.12.2016. године.
За Веслачки савез Србије

__________________________
Зоран Панчић
потпредседник

