Статут Српског националног ронилачког савеза

У склaду сa oдрeдбaмa чл. 37, 38 и 53. Закона о спорту („Сл.
гласник РС“, број 24/2011), нa Скупштини oдржaнoj дaнa 25.04.2012.
године у Кикинди, усвojeн je;

СТAТУТ
СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ РОНИЛАЧКОГ САВЕЗА

I Oблaст oствaривaњa циљeвa
члaн 1.
Удружeњe Српски национални ронилачки савез (у дaљeм тeксту:
Савез) je нeвлaдинo и нeпрoфитнo удружeњe, oснoвaнo нa нeoдрeђeнo
врeмe рaди oствaривaњa циљeвa у oблaсти рекреативног спорта –
роњења, екстремног спорта – роњење и подводног спорта у коју се
спортска удружења, територијални савези, стручна удружења,
предузетници, привредна друштва и самостални професионални
спортисти којима је роњење-подводни спорт у опису делатности
добровољно удружују.

II Циљeви удружeњa

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

члaн 2.
Циљeви Савеза су:
Окупљање спортских организација, територијалних гранских
спортских савеза, самосталних професионалних спортиста и
стручних удружења у роњењу, ради уређивања питања од
заједничког интереса;
Заједничко и јединствено представљање чланова Савеза пред
надлежним државним институцијама, Спортски савез Србије,
Министарство за спорт;
Прерастање у репрезентативни Савез који ће окупљати више од
50% регистрованих ронилачких организација у Србији;
Развој роњења, односно спортских активности и делатности у
роњењу и подводним спортовима;
Усклађивања активности својих чланова;
Стварања услова за постизање врхунских спортских резултата;
Учешћа у унапређивању стручног рада спортских стручњака;
Подстицања бављења спортом, посебно деце и омладине, у
роњењу;
Организовање и вођење спортских такмичења;
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10) Популаризација роњења кроз:
а) спровођење спортских активности,
б) спровођење спортских делатности,
в) врхунски спорт,
г) организацију спортских приредби,
д) организацију спортских такмичења,
11) Вршење стручног рада у роњењу кроз:
- планирање и спровођење ронилачких активности деце и
омладине,
- рекреацију грађана,
- тренинг ронилаца,
- спортско васпитање, обучавања и усавршавања ронилаца,
- кинезитерапијско вежбање,
- контрола психофизичких и функционалних способности
учесника у ронилачким активностима,
- истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у роњењу,
- стручно-саветодавни и стручно-информативни рад,
- планирање ронилачких програма и пројеката,
- документовање ронилачке стручне литературе, припремање и
уређивање секундарних информационих извора у роњењу;
- креирање, планирање и организовање пропагандних кампања и
акција, односа са јавношћу и контаката са средствима јавног
информисања у роњењу, извештавање са спортских приредаба,
писање информативних и аналитичких новинских чланака у
области роњења,
- планирање и спровођење спортских приредби, спортски
менаџмент и организовање спортског пословања,
- спортско суђење,
- старање о безбедности, реду и сигурности на спортским
приредбама и у спортским објектима и о спречавању допинга у
спорту;
12) Планирање,
организовање,
реализација
и
евидентирање
стручног рада спортских стручњака и стручњака у спорту;
13) Израда и усвајање Стандарда и услова за обуку ронилаца и
верификовање код Министарства за спорт,
14) Усклађивање
система
обуке
ронилаца
са
релевантним
међународним асоцијацијама,
15) Израда и усвајање Стандарда и услова за обуку инструктора и
верификовање код Министарства за спорт,
16) Усклађивање система обуке инструктора са релевантним
међународним асоцијацијама,
17) Успостављање
система
за
издавање
дозвола
за
рад
инструкторима роњења;
18) Стварање услова за безбедно обављање ронилачких активности;
19) Успостављање система медецинског обезбеђења ронилачких
активности;
20) Успостављање система техничког обезбеђења ронилачких
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активности,
21) Издавање периодичних публикација о роњењу;
22) Издавање приручника и књига за обуку ронилаца;
23) Подстицање рада својих чланова додељивањем награда и
признања и конкурисањем за доделу стипендија код надлежних
органа, за допринос развоју и унапређењу роњења.
члaн 3.
Рaди oствaривaњa свojих циљeвa Савез нaрoчитo:
1) oргaнизуje, сaм или у зajeдници сa другим oргaнизaциjaмa,
стручнe скупoвe, сaвeтoвaњa, сeминaрe и другe oбликe eдукaциje
у oблaсти роњења;
2) прикупљa и oбрaђуje нaучну и стручну литeрaтуру у oблaсти
роњења;
3) oбjaвљуje књигe и другe публикaциje o питaњимa кoja сe oднoсe
нa роњење, у склaду сa зaкoнoм;
4) oргaнизуje рaд нa eдукaциjи дeцe и oмлaдинe у oблaсти роњења;
5) обезбеђује услове за развој врхунског спорта у ронилачким
спортовима;
6) сaрaђуje сa унивeрзитeтимa, шкoлaмa, стручним удружeњимa и
другим oргaнизaциjaмa у зeмљи и инoстрaнству кoje сe бaвe
васпитањем и образовањем у спорту,
7) праћење и упознавање својих чланова са међународним
искуствима и достигнућима у роњењу,
8) развијање и унапређење другарства и спортског духа како између
чланова Савеза тако и између Савеза и других Удружења,
9) подстицање рада чланова Савеза додељивањем хранарине,
стипендија, награда и признања за допринос развоју и
унапређењу роњења,
10) обезбеђење услова за сигурно и безбедно роњење.
Задаци Савеза су:
1) успостављање стандарда и услова за обуку ронилаца и
инструктора и потврђивање категорија односно лиценци,
2) организовање и извођење обуке чланова Савеза за стицање
ронилачких и инструкторских звања,
3) организовање и извођење специјалистичке обуке,
4) организовање
и
извођење
стручно
специјалистичког
усавршавања инструктора роњења,
5) разврставање инструктора роњења према Правилнику о
номенклатури спортских занимања и звања,
6) израду и усвајање Стандарда и услова за међусобно
усклађивање ронилачких и инструкторских категорија,
7) организација ронилачких кампова и извођење стажних
роњења,
8) организација и пружање стручне помоћи члановима Савеза
ради унапређења роњења,
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9) израду и усвајање Стандарда и услова за организацију
такмичења у подводним спортовима и суђење,
10) организација и учествовање на спортским такмичењима у
подводним спортовима,
11) издавање скрипти, лекција, билтена, часописа, књига, видео и
других материјала у циљу унапређења и популаризације
роњења,
12) вођење матичних евиденција: књиге чланова; категорисаних и
других спортиста такмичара; организација у области спорта и
спортских стручњака и стручњака у спорту.

III Нaзив и сeдиштe
члaн 4.
Нaзив Удружeњa je: Српски национални ронилачки савез.
Нaзив Удружeњa нa стрaнoм jeзику (енглески) je: Serbian National
Diving Association.
Скрaћeни нaзив je: РОНСА.
Удружeњe имa сeдиштe у Кикинди.
Удружeњe свojу дeлaтнoст oствaруje нa тeритoриjи Рeпубликe
Србиje.

IV Услoви и нaчин учлaњивaњa и прeстaнкa члaнствa
члaн 5.
Члaн Савеза мoжe бити свaкo правно лицe кoje прихвaтa циљeвe
оснивања Савеза, Стaтут и друга акта Савеза и пoднeсe молбу за
учлaњeњe Извршном oдбoру Савеза, и који на задовољавајући начин
могу да извршавају циљеве и задатке Савеза који проистичу из Статута
Савеза.
Правно лице мора бити регистровано у Агенцији за привредне
регистре (АПР), мора да има матични број и порески идентификациони
број (ПИБ) а шифра делатности мора бити у складу са радом спортских
клубова или вршења делатности везаних за роњење и мора имати
чланове организације (књига чланова). О свему овоме кандидат за
пријем у чланство мора поднети доказ, фотокопије докумената. Савез
се неће бавити испитивањем истинитости података и исправности
докумената.
члaн 6.
Oдлуку o приjeму у члaнствo дoнoси Скупштинa и o тoмe бeз
oдлaгaњa oбaвeштaвa пoднoсиoцa приjaвe.
Одлуку о пријему у чланство Скупштина доноси на основу
образложеног предлога Извршног одбора већином гласова. Предлог
одлуке о пријему члана у Савез Извршни одбор доноси већином
гласова.
Подносилац молбе за чланство у Савез мора имати писмену
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препоруку најмање 2 (два) стална члана Савеза.
члaн 7.
Чланство у Савезу престаје:
− самовољним иступањем члана Савеза,
− искључењем од стране Скупштине.
члaн 8.
Организација-члaн Савеза мoжe иступити из члaнствa дaвaњeм
писaнe изjaвe o иступaњу.
Скупштина Савеза не расправља о изјави о иступању члана из
чланства у Савезу већ само констатује престанак чланства.
члaн 9.
Организација-члaн Савеза мoжe бити искључена из чланства у
Савезу због;
− неплаћања чланарине,
− дужe нeaктивнoсти члaнa,
− нeпoштoвaњa oдрeдaбa Стaтутa и других аката Савеза и/или
− нaрушaвaњa углeдa Савеза.
Oдлуку o прeстaнку члaнствa дoнoси Скупштинa, нa oбрaзлoжeни
прeдлoг Извршног oдбoрa или најмање 3 (три) редовна члана. Предлог
одлуке о престанку својства члана у Савезу Извршни одбор доноси
већином гласова.
Члaну сe мoрa oмoгућити дa сe изjaсни o рaзлoзимa збoг кojих je
пoднeт прeдлoг зa дoнoшeњe oдлукe o прeстaнку њeгoвoг члaнствa у
Савезу.

V Прaвa oбaвeзe и oдгoвoрнoст члaнствa
члaн 10.
Чланови Савеза имају права и обавезе утврђене овим Статутом,
општим актима Савеза, спортским правилима и прописима.
члан 11.
Чланови Савеза могу бити: редовни, помажући и почасни.
члан 12.
Редовни чланови Савеза су: чланови/правна лица која се активно
баве роњењем и учествују у спровођењу циљева и реализацији
задатака Савеза. Редовни чланови имају активно бирачко право, могу
да учествују у избору органа Савеза и да буду бирани у те органе.
Редовни чланови Савеза не могу директно или индиректно бити
чланови у конкурентској организацији.
члан 13.
Помажући чланови Савеза могу бити правна и физичка лица која
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су спремна да помажу рад Савеза у остваривању његових циљева и
задатака.
Помажући чланови немају активно бирачко право, могу
учествовати у раду органа Савеза али немогу одлучивати нити бити
бирани у органе Савеза.
Помажући чланови имају право на коришћење објеката Савеза и
услуга стручних радника Савеза, под условима које пропише Извршни
одбор Савеза.
Свака организација која поднесе молбу за пријем у чланство
Савеза, од момента подношења молбе за чланство до одлуке
Скупштине о пријему има статус помажућег члана.
члан 14.
За почасног члана Савеза може бити именовано правно и физичко
лице које је својим радом допринело раду и развоју Савеза, као и лице
које има знатне заслуге за унапређење роњења.
Почасни чланови Савеза имају активно бирачко право али немогу
бити бирани у органе Савеза.
члaн 15.
Члaн Савеза имa прaвo дa:
1) рaвнoпрaвнo сa другим члaнoвимa учeствуje у oствaривaњу
циљeвa и задатака Савеза;
2) у складу са циљевима и задацима Савеза остварује своје
интересе;
3) нeпoсрeднo учeствуje у oдлучивaњу нa седници Скупштине
савеза, а посредно прeкo oргaнa Савеза;
4) бирa и будe бирaн у oргaнe Савеза;
5) учествује у утврђивању Плана и програма рада Савеза;
6) учествује у утврђивању буџета за рад Савеза и одлучује о
усвајању завршног рачуна;
7) користи стручну и другу помоћ, као и услуге које врши
Савез у оквиру своје делатности, у складу са условима које
пропише Извршни одбор Савеза а који морају бити исти за
све чланове Савеза;
8) будe блaгoврeмeнo и пoтпунo инфoрмисaн o рaду и
aктивнoстимa Савеза.
Члaн Савеза je дужaн дa:
1) aктивнo дoпринoси oствaривaњу циљeвa и задатака Савеза;
2) учeствуje, у склaду сa интeрeсoвaњeм, у aктивнoстимa
Савеза;
3) чува спортски и друштвени углед Савеза;
4) у међусобним односима негују и поштују спортски морал и
спортски дух;
5) међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака
утврђених Статутом и другим актима и одлукама органа
Савеза;
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6) дају информације и податке које од њих тражи Савез ради
обављања Законом и Статутом предвиђених активности;
7) обезбеђују услове за ефикасан рад Савеза;
8) испуњавају обавезе утврђене Статутом, стандардима,
условима и правилима роњења и другим општим актима
Савеза;
9) извршавају пуноважне донете одлуке органа Савеза;
10) плaћa члaнaрину;
11) учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева
и
задатака Савеза;
12) oбaвљa другe пoслoвe кoje му пoвeре органи Савеза.
члан 16.
Правно лице може да буде примљено за редовног члана Савеза
ако:
1) поднесе молбу за пријем у чланство,
2) да изјаву да је упознат и да у целини прихвата Статут и
друга општа акта Савеза,
3) испуњава услове из члана 5 овог Статута,
4) уплати годишњу чланарину.
члан 17.
Члану Савеза се могу изрећи дисциплинске мере: опомена,
опомена пред искључење, искључење из Савеза као и новчане казне, у
складу са Пословницима о раду органа Савеза и Правилником о
дисциплинској одговорности чланова Савеза.
члан 18.
Ако члан Савеза својим деловањем и не извршавањем обавеза
теже наруши углед и интерес Савеза, дисциплинска комисија Савеза
може након спроведеног поступка предложити Извршном одбору меру
искључења из Савеза.
Од момента покретања дисциплинског поступка па до одлуке
Скупштине о предлогу о искључењу, члан Савеза има статус помажућег
члана. Све функције члана Савеза у органима Савеза се замрзавају до
одлуке Скупштине.
Извршни одбор ће образложити предлог за искључење и поднети
га Скупштини Савеза на усвајање. Одлука Скупштине Савеза је
коначна.
члан 19.
Члан Савеза који не уплати годишњу чланарину у износу и року
који одреди Скупштина Савеза прелази у статус помажућег члана до
испуњења обавеза. Даном преласка у статус помажућег члана свим
делегатима и лицима у органима Савеза из организације члана који
није измирио обавезе замрзавају се све функције до измирења обавеза.
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Одлуку о преласку у статус помажућег члана на основу не измирене
чланарине и престанку статуса доноси Извршни одбор Савеза.
Члану Савеза чије је чланство у Савезу престало по било ком
основу, нема право на повраћај уплаћене чланарине.
члан 20.
Члан Савеза је одговоран за своје обавезе према Савезу које су
настале престанком својства члана Савеза.
Престанком својства члана Савеза по аутоматизму престаје и
мандат члана Савеза у органима и радним телима Савеза.
члан 21.
Рониоци и инструктори чланови Савеза су обавезни да се најмање
један пут у току године подвргну утврђивању опште и посебне
здравствене способности у складу са одлукама надлежних органа
Савеза и спортским правилима.
члан 22.
Рониоци и инструктори чланови Савеза не смеју да користе
допинг, нити му стручна лица ангажована у Савезу смеју дати допинг.
Рониоци, инструктори и стручна лица за која се утврди да су узимали
или другим лицима давала допинг биће аутоматски искључени из
Савеза а против њих ће бити предузете законом дозвољене мере.
Организација-члан Савеза одговара за своје рониоце и
инструкторе.
члан 23.
Рониоци и инструктори чланови Савеза који рониоце и друга лица
изложе подводним активностима које нису у складу са правима његове
категорије и које могу да угрозе или погоршају његово здравствено
стање чине тежу повреду својих права и обавеза.
За наведене поступке аутоматски се изриче мера искључења из
Савеза, одузимање дозволе за рад инструктору, а против њих ће бити
предузете законом дозвољене мере.
Организација-члан Савеза одговара за своје рониоце и
инструкторе.
члан 24.
Савез води књигу чланова у складу са одредбама Закона о
спорту. Књига чланова се ажурира сваких 15 (петнаест) дана и из ње
се мора јасно видети у сваком тренутку број чланова (редовних,
помажућих, почасник), статус члана, све промене статуса и друго по
одлуци Извршног одбора Савеза.
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VI Унутрaшњa oргaнизaциja
члaн 25.
Савезом управљају организације-чланови преко овлашћених
делегата у Скупштини и представника у органима Савеза.
Члан органа Савеза може бити само делегат редовног члана
Савеза.
Лица која су осуђивана за кривична дела и повреде антидопинг
Закона не могу бити бирани у органе Савеза нити могу обављати
стручни рад са спортистима – рониоцима.
члaн 26.
Органи Савеза су:
Скупштина – највиши орган Савеза,
Лице овлашћено за заступање и представљање Савеза –
орган пословођења,
Извршни одбор – орган руковођења,
Надзорни одбор – орган надзора.

VII Скупштина Савеза
члaн 27.
Скупштина Савеза је највиши орган Савеза.
Скупштина Савеза је орган свих чланова Савеза.
Право гласа на седници Скупштине Савеза имају сви редовни и
почасни чланови Савеза.
У органе Савеза могу бити бирани само редовни чланови Савеза.
Помажући чланови имају право да на седници Скупштине износе
своје ставове и мишљења али немају право гласа.
члaн 28.
Мандат делегата у Скупштини траје 4 (четири) године. Делегат
може више пута бити кандидован од стране редовног члана Савеза као
делегат у Скупштини.
Сваки редован члан Савеза делегира број делегата у односу на
број чланова организације (на основу података о издатим чланским
картама рониоцима из протекле године) са ронилачким звањем према
следећем:
− Од 01 – 25 ронилаца организације
= 1 делегат,
− Од 26 – 50 ронилаца организације
= 2 делегата,
− Од 51 – 100 ронилаца организације
= 3 делегата и
− > 100 ронилаца организације
= 4 делегата.
члaн 29.
Делегату Скупштине престаје функција: опозивом, оставком,
разрешењем или престанком мандата делегата.
Делегату Скупштине мандат престаје када га у писаном облику
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опозове његова матична организација. Делегату Скупштине мандат
престаје даном и часом подношења опозива.
Делегат Скупштине оставку подноси у писаном облику или
усмено, на седници Скупштине. Делегату Скупштине мандат престаје
даном и часом подношења оставке.
О поднетој оставци или опозиву не отвара се претрес, нити се
одлучује, већ се престанак мандата делегату Скупштине по овом основу
и време престанка мандата само констатују.
Скупштина може разрешити делегата дужности на образложен
предлог Извршног одбора или најмање 5 (пет) редовних чланова
Савеза. Одлука о разрешењу делегата Скупштине мора бити донета
већином гласова редовних чланова Скупштине. Делегату Скупштине
мандат престаје даном и часом доношења одлуке Скупштине о његовом
разрешењу.
У било којој варијанти престанка мандата делегату, редован члан
Савеза је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана или на првој
наредној седници Скупштине именује другог делегата.
У случају да је делегат Скупштине из редова члана Савеза коме
по било ком основу престаје чланство у Савезу, аутоматски престаје и
мандат делегата Скупштине ако је из редова тог члана Савеза.
члaн 30.
Скупштина
Савеза
има
председника
и
подпредседника
Скупштине. Скупштина може да има једног или више подпредседника.
Генерални секретар Савеза је и секретар Скупштине Савеза.
члан 31.
Председник Скупштине представља Скупштину, сазива њене
седнице, председава њима, координира рад Извршног одбора и
Скупштине, руководи радом одбора Скупштине и врши друге послове у
складу са законом, статутом и пословником о раду Скупштине Савеза.
члан 32.
Предлог за избор председника Скупштине може поднети Извршни
одбор Савеза или најмање 5 (пет) редовних чланова Савеза. Предлог
мора бити у писменој форми, образложен са биографијом кандидата и
његовом изјавом да прихвата дужност добровољно.
Неко лице може бити изабрано за председника Скупштине ако
испуњава минимум следеће услове:
1) Да има најмање ВСС,
2) Да има најмање 10 (десет) година радног искуства на
руководећим пословима ВСС,
3) Да има најмање 10 (десет) година радног искуства на
руководећим местима у ронилачким организацијама.
Мандат председника Скупштине траје 4 (четири) године и може
поново бити изабран на исту дужност.
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члан 33.
Председнику Скупштине престаје функција: опозивом, оставком,
разрешењем или престанком мандата.
Функција Председнику Скуштине престаје ако га његова матична
организација, члан Савеза, опозове. Председнику Скупштине Савеза
функција престаје даном и часом подношења писменог опозива. О
поднетом опозиву не отвара се претрес, нити се одлучује на седници
Скупштине, већ се престанак функције по овом основу и време
престанка функције само констатују.
Председник Скупштине оставку подноси у писаном облику или
усмено, на седници Скупштине. Председнику Скупштине функција
престаје даном и часом подношења оставке. О поднетој оставци не
отвара се претрес, нити се одлучује, већ се престанак функције
председника Скупштине по овом основу и време престанка функције
само констатују.
Скупштина може разрешити председника Скупштине дужности на
образложен предлог Извршног и/или Надзорног одбора или најмање 5
(пет) редовних чланова Савеза. Одлука о разрешењу председника
Скупштине мора бити донета већином гласова редовних чланова
Скупштине.
У случају да је председник Скупштине из редова члана Савеза
коме по било ком основу престаје чланство у Савезу, аутоматски
престаје и мандат председника Скупштине ако је из редова тог члана
Савеза.
члан 34.
Потпредседници Скупштине помажу председнику Скупштине у
вршењу послова из његовог делокруга.
Председника Скупштине, у случају привремене спречености или
одсутности, замењује један од потпредседника Скупштине, кога он
одреди, о чему обавештава све потпредседнике и секретара Скупштине,
писаним путем. Ако председник Скупштине не одреди који га од
потпредседника замењује, замењује га најстарији потпредседник.
Потпредседник Скупштине који замењује председника на седници
Скупштине има овлашћења председника Скупштине у председавању, у
складу с одредбама Статута и Пословника о раду Скупштине Савеза.
члан 35.
Предлог за избор потпредседника Скупштине може поднети
Извршни одбор Савеза или најмање 5 (пет) редовних чланова Савеза.
Предлог мора бити у писменој форми, образложен са биографијом
кандидата и његовом изјавом да прихвата дужност добровољно.
Неко лице може бити изабрано за потпредседника Скупштине ако
испуњава минимум следеће услове:
4) Да има најмање ВСС,
5) Да има најмање 5 (пет) година радног искуства на
руководећим пословима ВСС,
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6) Да има најмање 5 (пет) година радног искуства на
руководећим местима у ронилачким организацијама.
Мандат потпредседника Скупштине траје 4 (четири) године и
може поново бити изабран на исту дужност.
члан 36.
Потпредседнику Скупштине
престаје
функција: опозивом,
оставком, разрешењем или престанком мандата.
Функција потпредседнику Скуштине престаје ако га његова
матична организација, члан Савеза, опозове. Потпредседнику
Скупштине Савеза функција престаје даном и часом подношења
писменог опозива. О поднетом опозиву не отвара се претрес, нити се
одлучује на седници Скупштине, већ се престанак функције по овом
основу и време престанка функције само констатују.
Потпредседник Скупштине оставку подноси у писаном облику или
усмено, на седници Скупштине. Потпредседнику Скупштине функција
престаје даном и часом подношења оставке. О поднетој оставци не
отвара се претрес, нити се одлучује, већ се престанак функције
потпредседнику Скупштине по овом основу и време престанка функције
само констатују.
Скупштина може разрешити потпредседника Скупштине дужности
на образложен предлог Извршног и/или Надзорног одбора или најмање
5 (пет) редовних чланова Савеза. Одлука о разрешењу потпредседника
Скупштине мора бити донета већином гласова редовних чланова
Скупштине.
У случају да је потпредседник Скупштине из редова члана Савеза
коме по било ком основу престаје чланство у Савезу, аутоматски
престаје и мандат потпредседника Скупштине ако је из редова тог
члана Савеза.
члан 37.
Председник скупштине, потпредседник и секретар скупштине за
свој рад одговарају Скупштини Савеза.
Рад Скупштине, председника, потпредседника, секретара и
органа Скупштине дефинише се прецизније Пословником о раду
Скупштине Савеза.
члaн 38.
Чланови Скупштине Савеза су дужни да приликом одлучивања
уважавају интересе Савеза у целини.
члaн 39.
Скупштинa:
1) именује и разрешава лице овлашћено за заступање
представљање,
2) бирa и рaзрeшaвa члaнoвe Извршног и Надзорног oдбoрa;
3) одлучује о пријему и престанку својства члана Савеза;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

додељује статус почасног члана Савеза;
усваја плaн и прoгрaм рaдa;
усваја годишњи буџет и финансијски план;
усвaja Стaтут, кao и измeнe и дoпунe Стaтутa;
усвaja другe oпштe aктe Савеза;
рaзмaтрa и усвaja, нajмaњe jeднoм гoдишњe, извeштaj о раду
Извршног oдбoрa;
10) рaзмaтрa и усвaja извештај о реализацији годишњег буџета,
финaнсиjског плaна и завршни рачун;
11) oдлучуje o удруживaњу Савеза у сaвeзe и другe aсoциjaциje у
зeмљи и инoстрaнству;
12) одлучује о вршењу привредне делатности;
13) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и прeстaнку рaдa удружeњa;
14) одлучује и о другим питањима у складу са овим Статутом.
За вршење одређених послова Скупштина Савеза може
формирати одборе и комисије у складу са Пословником о раду
Скупштине Савеза.
члaн 40.
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби а најмање
једном годишње.
Скупштинa сe рeдoвнo сaстaje jeднoм гoдишњe.
Вaнрeднa сeдницa Скупштинe мoжe сe зaкaзaти нa oбрaзлoжeни
прeдлoг Извршног oдбoрa, Надзорног одбора кao и нa инициjaтиву
нajмaњe 1/3 (jeднатрeћина) члaнoвa Скупштинe. Инициjaтивa сe
пoднoси Председнику Скупштине у писaнoм oблику и у њoj сe мoрajу
нaвeсти питaњa чиje сe рaзмaтрaњe прeдлaжe.
Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 (тридесет)
дана од дана подношења уредног захтева за одржавање скупштине
Удружења.
Сeдницу скупштинe сaзивa прeдсeдник Скупштине, писaним
oбaвeштeњeм o мeсту и врeмeну oдржaвaњa Скупштинe и прeдлoгу
днeвнoг рeдa.
Сeдницoм прeдсeдaвa председник Скупштине.
Скупштинa пунoпрaвнo oдлучуje aкo je на седници присутно више
од 50% члaнoвa.
Скупштинa oдлучуje вeћинoм глaсoвa присутних члaнoвa.
Зa oдлуку o измeнaмa и дoпунaмa Стaтутa, стaтусним прoмeнaмa и
прeстaнку рaдa Удружeњa нeoпхoднa je 2/3 (двoтрeћинскa) вeћинa
глaсoвa свих редовних и почасних члaнoвa Скупштине.
Ако у време заказивања Скупштине Савеза није присутна
потребна већина (више од 50% чланова), седница Скупштине се
распушта. Наредна седница се заказује за 15 (петнаест) дана од дана
распуштања Скупштине. Кворум на наредној Скупштини сачињавају
присутни чланови Скупштине.
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члaн 41.
У току седнице Скупштине води се записник који садржи:
1)
време и место одржавања Скупштине,
2)
број присутних чланова,
3)
дневни ред,
4)
дискусије, предлоге,
5)
резултате гласања,
6)
закључке и
7)
друго по потреби.
Записник
са
седнице
Скупштине
потписују
председник
Скупштине, председник Надзорног одбора, записничар и два оверивача
записника. Записник се на наредној седници Скупштине мора усвојити
од стране Скупштине.
Одлуке Скупштине морају најкасније у року од 15 (петнаест) дана
бити достављене свим члановима Савеза.
Сваки члан Савеза има право да на основу писаног захтева
разгледа оригиналан записник са Скупштине.
Детаљније се рад Скупштине Савеза дефинише Пословником о
раду.

VIII Лице овлашћено за заступање и представљање Савеза
члaн 42.
Савез има једно или више лица овлашћених за заступање и
представљање.
Законом је прописано да о избору односно именовању лица
овлашћеног за заступање и представљање одлучује скупштина Савеза.
Именовање и разрешење лица овлашћеног за заступање и
представљање је предмет регистрације у Агенцији за привредне
регистре где се уз пријаву за упис података о заступнику доставља
одлука Скупштине о разрешењу дотадашњег и именовању или избору
новог лица овлашћеног за заступање и фотокопија личне карте новог
заступника уз плаћање адекватне таксе.
члaн 43.
Лице овлашћено за заступање и представљање Савеза, бира се из
реда истакнутих спортских радника и спортиста на образложени
писмени предлог Извршног одбора или најмање 5 (пет) делегата
Скупштине Савеза.
Уз образложени предлог подноси се и биографија кандидата као и
његова изјава да добровољно прихвата обављање дужности.
Лице овлаштено за заступање и представљање се бира на период
од 4 (четири) године и може бити више пута биран на исту функцију.
За свој рад одговара Извршном одбору и Скупштини Савеза.
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члaн 44.
Лице овлашћено за заступање и представљање Савеза:
1) Представља и заступа Савез,
2) Стара се и одговара за законитост рада Савеза,
3) Организује и води активности и пословање Савеза,
4) Брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и
пословних књига,
5) Спроводи одлуке органа Савеза,
6) Информише органе Савеза о активностима и делатностима
Савеза и његовом финансијском пословању,
7) Одговоран је за реализацију Плана и програма рада Савеза,
8) Одговоран је за реализацију Финансијског плана и буџета
Савеза,
9) Финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана,
10) Руководи радом Савеза и усклађује његове активности,
11) Организује, усмерава и врши контролу сарадње са надлежним
државним органима и организацијама,
12) Остварује спортску сарадњу,
13) Предлаже Извршном одбору именовање Генералног секретара
и спортског директора,
14) Одобрава службена путовања у земљи и иностранству, на
основу одлуке Извршног одбора,
15) Одређује накнаде појединцима члановима органа Савеза као и
спољним сарадницима, на основу одлуке Извршног одбора,
16) Обавља и друге послове које на њега пренесе Скупштина и
Извршни одбор.
Лице овлашћено за заступање и представљање Савеза, може
одређена овлаштења из свог делокруга рада пренети на генералног
секретара Савеза.
Рад лица овлашћеног за заступање и представљање Савеза
темељи се на раду и одлукама Извршног одбора, огранака, комисија и
других органа Извршног одбора.
У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених
конкретних стручних послова, Лице овлашћено за заступање и
представљање Савеза, може ангажовати стручне саветнике за поједине
области а на основу одлуке Извршног одбора.
Рад лица овлашћеног за заступање и представљање детаљније је
регулисан Пословником о раду.
члaн 45.
Неко лице може бити изабрано за Лице овлашћено за заступање и
представљање Савеза, ако испуњава минимум следеће услове:
1) Да има најмање ВСС,
2) Да има најмање 10 (десет) година радног искуства на
руководећим пословима ВСС,
3) Да има најмање 10 (десет) година радног искуства на
руководећим местима у ронилачким организацијама.
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члaн 46.
Лице/а овлаштено за заступање и представљање Савеза за за свој
рад може примати накнаду за рад и накнаду за покривање реалних
трошкова насталих обављањем функције (трошкови превоза, смештаја,
исхране, дневница) о чему одлуку доноси Извршни одбор Савеза а у
складу са Законом и пројектованим буџетом и финансијски планом
Скупштине Савеза.
члaн 47.
Функција лица овлаштеног за заступање и предсатвљање
престаје:
1) оставком,
2) опозивом,
3) разрешењем или
4) престанком мандата.
Лице овлаштено за заступање и представљање Савеза оставку
подноси у писаном облику или усмено, председнику Скупштине. Лицу
овлаштеном за заступање и представљање Савеза функција престаје
даном и часом подношења оставке. О поднетој оставци не отвара се
претрес, нити се одлучује на седници Скупштине, већ се престанак
функције лицу овлаштеном за заступање и представљање по овом
основу и време престанка функције само констатују.
Функција лица овлаштеног за заступање и представљање престаје
ако га његова матична организација, члан Савеза, опозове. Лицу
овлаштеном за заступање и представљање Савеза функција престаје
даном и часом подношења писменог опозива. О поднетом опозиву не
отвара се претрес, нити се одлучује на седници Скупштине, већ се
престанак функције лицу овлаштеном за заступање и представљање по
овом основу и време престанка функције само констатују.
Скупштина може разрешити лице овлаштено за заступање и
представљање дужности на образложен предлог Извршног одбора или
најмање 5 (пет) редовних чланова Савеза. Одлука о разрешењу лица
овлаштеног за заступање и представљање мора бити донета већином
гласова редовних чланова Скупштине.
У случају да је лице овлаштено за заступање и представљање из
редова члана Савеза коме по било ком основу престаје чланство у
Савезу, аутоматски престаје и мандат лицу овлаштеном за заступање и
представљање ако је из редова тог члана Савеза.
члaн 48.
До избора новог лица овлаштеног за заступање и представљање
његову функцију обавља друго лице овлаштено за заступање и
представљање, ако су изабрана више лица за заступање и
представљање, или Председник Скупштине.
Избор новог лица овлаштеног за заступање и представљање се
врши на првој наредној Скупштини Савеза. Период до избора новог
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лица овлаштеног за заступање и представљање Савеза не може бити
дужи од 30 (тридесет) дана.
Након избора новог лица овлаштеног за заступање и
представљање промене се морају извршити у регистру Агенције за
привредне регистре најкасије у року од 7 (седам) дана.

IX Извршни одбор
члaн 49.
Извршни oдбoр je извршни oргaн Скупштине Савеза, кojи сe стaрa
o спрoвoђeњу циљeвa и задатака Савеза кojи су утврђeни oвим
Стaтутoм, као и одлука Скупштине Савеза.
Извршни oдбoр имa најмање 5 (пет) члaнoвa, кoje бирa и oпoзивa
Скупштинa. Одлуку о броју чланова Извршног одбора доноси
Скупштина Савеза. Чланови Извршног одбора рониоци, морају имати
најмање звање инструктор М1 или еквивалетно звање.
Образложени предлог за чланове Извршног одбора Скупштини
Савеза може поднети лице овлаштено за заступање и представљање и
најмање 5 (пет) делегата Скупштине.
Мaндaт члaнoвa Извршног oдбoрa трaje 4 (четири) гoдинe и мoгу
сe пoнoвo бирaти нa исту функциjу.
Радом Извршног одбора руководи лице овлаштено за заступање и
представљање Савеза.

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

члaн 50.
Извршни oдбoр:
рукoвoди рaдoм Савеза измeђу двe сeдницe Скупштинe и дoнoси
oдлукe рaди oствaривaњa циљeвa и задатака Савеза, у складу са
Планом рада и развоја који је усвојен од стране Скупштине
Савеза;
oргaнизуje рeдoвнo oбaвљaњe дeлaтнoсти Савеза;
дoнoси финaнсиjскe oдлукe, на основу буџета и финансијског
плана усвојеног од стране Скупштине Савеза;
oдлучуje o пoкрeтaњу пoступкa зa измeнe и дoпунe Стaтутa,
сoпствeнoм инициjaтивoм или нa прeдлoг нajмaњe 5 (пeт) члaнoвa
Савеза и припрeмa прeдлoг измeнa и дoпунa, кojи пoднoси
Скупштини нa усвajaњe;
oдлучуje o пoкрeтaњу пoступкa зa нaкнaду штeтe у случajeвимa из
члaнa 25. стaв 2. Зaкoнa o удружeњимa и, пo пoтрeби, oдрeђуje
пoсeбнoг зaступникa Савеза зa тaj пoступaк;
утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси
Скупштина Савеза,
доноси општа акта Савеза која нису у надлежности Скупштине
Савеза,
утврђује предлог Програма и Планова рада као и предлог
финансијског Плана,
предлаже Скупштини обављање привредне делатности, оснивање
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предузећа, установа, агенција и др. од значаја за Савез, односно
о његовом гашењу,
10) именује и разрешава спортског директора Савеза,
11) именује и разрешава генералног секретара Савеза,
12) разматра и верификује одлуке огранака, комисија и других
органа и тела Извршног одбора,
13) доноси предлоге одлуке о пријему и престанку својства редовног
члана Савеза,
14) доноси предлог одлуке о додели звања почасни члан Савеза,
15) утврђује програме спортске сарадње,
16) додељује награде и признања,
17) даје сагласност на Правилник о систематизацији радних места у
Стручној служби,
18) даје сагласност на потписивање појединачних и колективних
уговора,
19) одређује која се документа сматрају службеном тајном,
20) бира и одређује представнике Савеза у организацијама и
савезима чији је Савез члан,
21) доноси Правилник о Дисциплинској и материјалној одговорности
чланова Савеза,
22) именује дисциплинску комисију, одређује јој мандат, надлежност
и додељује јој предмет за разматрање са роком извршења,
23) одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Савезу,
24) утврћује унутрашњу организацију рада у Савеза у складу са
Статутом,
25) усваја План стручног рада у обављању спортских активности у
Савеза и План стручног оспособљавања тренера – инструктора
ангажованих у Савезу,
26) одређује начин вођења евиденције о стручном раду у Савезу,
27) одлучује са којим тренерима – инструкторима и рониоцима ће
Савеза закључити уговор и утврђује садржину тог уговора
(висину надокнаде за закључивање уговора, рок на који се
уговор закључује, услови и начин раскида, међусобне обавезе и
друго),
28) предлаже Скупштини удруживање Савеза у друштва и Савезе асоцијације,
29) даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе
Савезу,
30) одлучује о ценама школе роњења, курсева специјализације,
висини чланарине, уписнине, котизације за семинаре и др,
31) одлучује о организавању спортских приредби и манифестација и
учешће Савеза на њима,
32) одређује изглед чланске карте Савеза, дипломе, карнета,
дозволе за рад и др,
33) именује стручне штабове и шефове стручних штабова
такмичарских екипа,
34) пoвeрaвa пoсeбнe пoслoвe пojeдиним члaнoвимa;
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35) врши и друге послове из делатности Савеза који су му Статутом
стављени у надлежност а који нису у делокругу рада Скупштине
Савеза.
За вршење одређених послова из своје надлежности, Извршни
одбор Савеза може образовати огранке, комисије и радна тела.
Одлуком о образовању огранка и комисије односно радног тела
утврђује се њен делокруг рада, састав и мандат.
члан 51.
Извршни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби
а најмање једном у 3 (три) месеца.
Седнице Извршног одбор сазива лице овлашћено за заступање и
представљање Савеза.
Извршни одбор се обавезно сазива на захтев председника
Скупштине, генералног секретара Савеза, Председника Надзорног
одбора и најмање 3 (три) члана Извршног одбора са назнаком дневног
реда у писаној форми.
Извршни одбор може да заседа и пуноважно доноси одлуке ако је
присутно више од 50% чланова Извршног одбора.
члан 52.
Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних
чланова.
Извршни одбор доноси опште акте из своје надлежности већином
гласова од укупног броја чланова Извршног одбора.
Извршни одбор предлог одлуке о пријему у редовно чланство
Савеза доноси већином гласова од укупног броја чланова Извршног
одбора.
Рад Извршног одбора уређује се Пословником о раду
Извршног одбора Савеза.
члaн 53.
Функција члана Извршног одбора Савеза престаје:
1) оставком,
2) опозивом,
3) разрешењем или
4) престанком мандата.
Члан Извршног одбора Савеза оставку подноси у писаном облику
или усмено, председнику Скупштине. Члану Извршног одбора Савеза
функција престаје даном и часом подношења оставке. О поднетој
оставци не отвара се претрес, нити се одлучује на седници Скупштине,
већ се престанак функције члану Извршног одбора по овом основу и
време престанка функције само констатују.
Функција члана Извршног одбора престаје ако га његова матична
организација, члан Савеза, опозове. Члану Извршног одбора Савеза
функција престаје даном и часом подношења писменог опозива. О
поднетом опозиву не отвара се претрес, нити се одлучује на седници
Скупштине, већ се престанак функције члана Извршног одбора по овом
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основу и време престанка функције само констатују.
Скупштина може разрешити члана Извршног одбора дужности на
образложен предлог Извршног одбора, Надзорног одбора или најмање
5 (пет) редовних чланова Савеза. Одлука о разрешењу члана Извршног
одбора мора бити донета већином гласова редовних чланова
Скупштине.
У случају да је члан Извршног одбора из редова члана Савеза
коме по било ком основу престаје чланство у Савезу, аутоматски
престаје и мандат члана Извршног одбора ако је из редова тог члана
Савеза.
члaн 54.
Избор новог члана Извршног одбора се врши на првој наредној
Скупштини Савеза.
Ако је укупно 1/3 чланова Извршног одбора Савеза поднела
оставку, или је опозвано или предложено за смену (у истом тренутку
или за одређени период) приступа се избору новог састава Извршног
одбора.
Период до избора новог Извршног одбора Савеза не може бити
дужи од 30 (тридесет) дана од дана када су се створили услови из
става 2. овог члана.
члан 55.
За свој рад Извршни одбор Савеза је одговоран Скупштини Савеза.
Чланови Извршног одбора Савеза за свој рад могу примати
накнаду за рад у Извршном одбору и накнаду за покривање реалних
трошкова насталих обављањем функције (трошкови превоза, смештаја,
исхране, дневница) о чему одлуку доноси Извршни одбор Савеза а у
складу са Законом и пројектованим буџетом и финансијски планом
Скупштине Савеза.
члан 56.
Чланови Извршног одбора - рониоци, морају имати најмање
ронилачко звање инструктор М1 или еквивалентно звање.

X Надзорни одбор
члан 57.
Надзорни одбор Савеза је орган Скупштине Савеза који врши
контролу спровођења Статута и других општих аката Савеза, контролу
материјално – финансијског пословања Савеза и рад стручне службе
Савеза као и надзор над законитошћу рада органа управљања Савезом.
члан 58.
Надзорног одбор Савеза броји 3 (три) члана, од којих је један
председник, које бира Скупштина Савеза из реда својих чланова и/или
из реда експерата за поједине области, од којих је обавезно један члан
са ронилачким звањем најмање М2 или еквиваленто.
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Образложени предлог за чланове Надзорног одбора Скупштини
Савеза могу поднети лице овлаштено за заступање и представљање,
Извршни одбор и најмање 5 (пет) делегата Скупштине.
члан 59.
Надзорни одбор подноси Скупштини Савеза извештај о питањима
из свог делокруга рада најмање једном годишње приликом усвајања
извештаја о раду Савеза, и приликом усвајања завршнуг рачуна а
Извршном одбору најмање 2 (два) пута годишње.
Надзорни одбор даје своје мишљење сваки пут када се неки акт
или активност предлажу и прати њихову усклађеност са Статутом и
Законима.
Мaндaт члaнoвa нaдзoрнoг oдбoрa трaje 4 (чeтири) гoдинe и мoгу
бити пoнoвo бирaни.
Чланови Надзорног одбора не могу бити бирани у било који други
орган Савеза.
члан 60.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја
чланова.
Извршни одбор у складу са Законом, пројектованим буџетом и
финансијским планом може донети одлуку о висини надокнаде
члановима Надзорног одбора за рад у Надзорном одбору.
Рад Надзорног одбора утврђује се Пословником о раду Надзорног
одбора Савеза.
члaн 61.
Функција члана Надзорног одбора Савеза престаје:
1) оставком,
2) опозивом,
3) разрешењем или
4) престанком мандата.
Члан Надзорног одбора Савеза оставку подноси у писаном облику
или усмено, председнику Скупштине. Члану Надзорног одбора Савеза
функција престаје даном и часом подношења оставке. О поднетој
оставци не отвара се претрес, нити се одлучује на седници Скупштине,
већ се престанак функције члану Надзорног одбора по овом основу и
време престанка функције само констатују.
Функција члана Надзорног одбора престаје ако га његова матична
организација, члан Савеза, опозове. Члану Надзорног одбора Савеза
функција престаје даном и часом подношења писменог опозива. О
поднетом опозиву не отвара се претрес, нити се одлучује на седници
Скупштине, већ се престанак функције члана Надзорног одбора по
овом основу и време престанка функције само констатују.
Скупштина може разрешити члана Надзорног одбора дужности на
образложен предлог Извршног одбора, Надзорног одбора или најмање
5 (пет) редовних чланова Савеза. Одлука о разрешењу члана
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Надзорног одбора мора бити донета већином гласова редовних чланова
Скупштине.
У случају да је члан Надзорног одбора из редова члана Савеза
коме по било ком основу престаје чланство у Савезу, аутоматски
престаје и мандат члана Надзорног одбора ако је из редова тог члана
Савеза.
Скупштина Савеза не може разрешити дужности члана Надзорног
одбора ако су његове активности усмерене на поштовање законитости
у раду Савеза.
члaн 62.
Избор новог члана Надзорног одбора се врши на првој наредној
Скупштини Савеза. Период до избора новог члана Надзорног одбора
Савеза не може бити дужи од 30 (тридесет) дана.
члaн 63.
Све одлуке Скупштине, органа Скупштине, Извршног одбора и
органа Извршног одбора воде се у књизи одлука.
У књизи одлука јасно се мора видети који орган Савеза је ког
датума донео конкретну одлуку те начин обавештавања чланова Савеза
о донетој одлуци. Сваку конкретну одлуку потписује у књизи одлука
одговорно лице.
Свака одлука органа Савеза мора имати позитивно мишљење
Надзорног одбора да је у складу са законом и Статутом Савеза.
Књига одлука је докуменат који мора у сваком тренутку бити
доступан сваком делегату Скупштине, органима Савеза и лицима
члановима тих органа.
Сваки члан Савеза може писменим путем тражити извод из књиге
одлука. Начин издавања извода дефинисаће Извршни одбор Савеза.

Органи Извршног одбора Савеза
XI Генерални секретар Савеза
члан 64.
Генерални секретар Савеза:
1) организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и
предузима мере за унапређење тих послова,
2) стара се о припреми седница Скупштине и Извршног одбора
Савеза и о извршењу одлука и других аката тих органа,
3) врши службену преписку између органа Савеза и чланова,
4) врши архивирање свих докумената у службеној преписци,
5) врши
копирање,
оверавање
и
дистрибуцију
аката
заинтересованим странама,
6) обавља послове које на њега пренесе лице овлашћено за
заступање и представљање и Председник Скупштине,
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7) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим
актима Савеза, и
8) учествује у раду Скупштине, Извршног и Надзорног одбора
Савеза без права одлучивања.
Генерални секретар Савеза може одређене послове из свог
делокруга рада пренети и на друга лица у Савезу, а по одлуци лица
овлашћеног за заступање и представљање Савеза.
члан 65.
Генерални секретар Савеза се именује из реда истакнутих
спортских радника и спортиста а на предлог лица овлашћено за
заступање и представљање Савеза.
За генералног секретара Савеза може да буде именовано лице
које:
1) има најмање ССС,
2) има најмање 5 (пет) године радног искуства у ССС,
3) има најмање 5 (пет) година радног искуства на руководећим
пословима у ронилачким организацијама,
4) има стручне и организационе способности за обављање
руководећих послова, и
5) поседује најмање ронилачко звање М1.
члан 66.
Генерални секретар Савеза се именује на период од 4 (четири)
године и може више пута бити биран на исту функцију.
За свој рад, генерални секретар Савеза одговара лицу овлашћеном
за заступање и представљање, председнику Скупштине и Извршном
одбору Савеза.
Извршни одбор Савеза може донети одлуку и одредити висину
надокнаде генералном секретару за његов рад као и надокнаду
стварних трошкова насталих радом генералног секретара (путни
трошкови, трошкови преноћишта и исхране, дневнице) у складу са
законом, Статутом, буџетом и финансијским планом Савеза.
члан 67.
Извршни одбор Савеза неможе разрешити Генералног секретара
Савеза његове функције због предузимања мера усмерених на
обезбеђење законитости рада Савеза.

XII Спортски директор Савеза
члан 68.
Савез може имати спортског директора Савеза.
Спортски директор:
1) организује и прати спортски рад у Савезу,
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2) пружа и обезбеђује стручну помоћ (инструктажу) спортским
стручњацима и стручњацима у спорту Савеза у организавању
стручног рада,
3) израђује Планове и прати реализацију организовања припрема за
младе и перспективне спортисте,
4) учествује у реализацији стручне сарадње Савеза са другим
спортским организацијама, друштвима и савезима,
5) израђује Планове стручног рада, прати реализацију и организује
стручно усавршавање спортских стручњака и стручњака у спорту
у Савезу,
6) координира рад спортске комисије Савеза са члановима Савеза,
7) координира и израђује предлог Календара такмичења за сезону,
8) проверава испуњеност услова и предлаже Извршном одбору
додељивање дозволе за сезону,
9) предлаже и организује обуку судија за подводне спортове,
10) у сарадњи са спортском комисијом и организаторима такмичења
предлаже именовање делегата Савеза и главног судије на
појединачним такмичењима,
11) утврђује листу судија у подводним спортовима Савеза,
12) обавља и друге послове из домена подводног спорта.
Спортски директор за свој рад одговара лицу овлашћеном за
заступање и представљање и Извршном одбору Савеза.
члан 69.
Спортског директора Савеза именује Извршни одбор Савеза из
реда истакнутих спортских стручњака или спортиста а на предлог лица
овлашћеног за заступање и представљање или најмање 3 (три) члана
Извршног одбора.
За спортског директора Савеза именује се лице које:
- има најмање ВСС у области спорта или је у складу са Законом
оспособљен за обављање стручних послова у роњењу на нивоу
најмање инструктор са две звезде М2 и оперативни менаџер,
- има најмање 10 (десет) година радног искуства у ВСС, односно 5
(пет) година стручно - тренерског искуства,
- има доказане стручно - тренерске и организационе способности
за обављање стручних послова.
члaн 70.
Функција Генералног секретара и Спортског директора Савеза
престаје:
1) оставком,
2) опозивом,
3) разрешењем или
4) престанком мандата.
Генерални секретар и Спортски директор Савеза оставку подносе
у писаном облику или усмено, лицу овлашћеном за заступање и
представљање. Генералном секретару и Спортском директору Савеза
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функција престаје даном и часом подношења оставке. О поднетој
оставци не отвара се претрес, нити се одлучује на седници Извршног
одбора, већ се престанак функције Генералном секретару и Спортском
директору по овом основу и време престанка функције само констатују.
Функција Генералног секретара и Спортског директора престаје
ако га његова матична организација, члан Савеза, опозове. Генералном
секретару и Спортском директору Савеза функција престаје даном и
часом подношења писменог опозива. О поднетом опозиву не отвара се
претрес, нити се одлучује на седници Извршног одбора, већ се
престанак функције Генерални секретар и Спортски директор по овом
основу и време престанка функције само констатују.
Извршни одбор може разрешити Генералног секретара и
Спортског директора дужности на образложен предлог лица
овлашћеног за заступање и представљање, Извршног одбора,
Надзорног одбора или најмање 5 (пет) редовних чланова Савеза.
Одлука о разрешењу Генералног секретара и Спортског директора мора
бити донета већином гласова чланова Извршног одбора.
У случају да је Генерални секретар и Спортски директор из
редова члана Савеза коме по било ком основу престаје чланство у
Савезу, аутоматски престаје и мандат Генералном секретару и
Спортском директору ако је из редова тог члана Савеза.
Извршни одбор не може разрешити дужности Генералног
секретара и Спортског директора ако су његове активности усмерене
на поштовање законитости у раду Савеза.

XIII Одговорност чланова управе Савеза
члан 71.
Заступник и чланови органа Савеза су дужни да
савесно, пажљиво и одговорно према Савезу у складу са
општим актима Савеза.
Заступник, запослени и чланови органа Савеза не
директно или индиректно ангажовани у конкурентској
организацији.

поступају
Законом и
могу бити
спортској

члан 72.
Заступник и чланови органа Савеза одговарају солидарно за
штету коју својом одлуком проузрокују Савезу, ако такву одлуку донесу
намерно или крајњом непажњом.
Одлуке као појединачни акти органа односно заступника
ништавне су ако су донешене супротно закону, спортским правилима
или општем акту Савеза.
За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су
били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Тужба за накнаду штете из става 1. овог члана не може се
поднети по истеку рока од 3 (три) године од дана доношења штетне
одлуке.
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члан 73.
Чланови Надзорног одбора Савеза одговарају за штету коју у
вршењу
овлашћења проузрокују Савезу, намерно или грубом
непажњом.
Чланови Надзорног одбора могу бити одговорни за штету
проузроковану одлуком чланова Управног одбора ако су за ту одлуку
знали или морали знати, а о томе нису обавестили Скупштину Савеза.
члан 74.
Генерални секретар и спортски директор Савеза одговара за
штету коју проузрокује у вршењу овлашћења под условима и на начин
одрећен овим Статутом за чланове Извршног одбора.
члан 75.
Скупштина Савеза може покренути поступак пред сталним
Арбитражним судом при Спортском савезу Србије против лица
одговорног за заступање и представљање Савеза, чланова Извршног
одбора Савеза и чланова било ког органа Скупштине и/или Извршног
одбора који су донели одлуку на начин из става 1 члана 72.
(седамдесетидва) овог Статута.
Поступак из става 1 овог члана могу покренути Извршни и
Надзорни одбор и најмање 10 (десет) чланова Савеза, ако Скупштина
Савеза на њихов захтев не покрене поступак накнаде штете, а у хитним
случајевима и одмах по сазнању за проузроковану штету.
Чланови Савеза који успеју с тужбеним захтевом у целини или
делимично имају право на накнаду трошкова од Савеза.
Тужба за накнаду штете проузроковане Савезу може се подићи
најкасније у року од 3 (три) године од доношења одлуке.
члан 76.
Одредбе Статута о одговорности чланова Извршног одбора сходно
се примењују и на одговорност органа Извршног одбора, огранака,
комисија и других тела и органа као и на чланове Савеза.
члан 77.
Сваки члан Савеза може покренути поступак пред надлежним
Основним судом за утврђивање ништавности општег акта Савеза који је
донет супротно Статуту или другим општим актом Савеза, односно за
утврђивање ништавности појединачног акта Савеза који је донет
супротно закону, Статуту или другом општем акту Савеза, у року од 15
(петнаест) дана од дана сазнања за акт, а најкасније у року од 6 (шест)
месеци од дана доношења акта.
Поступак за утврђивање ништавности акта из става 1. овог члана
води се према одредбама закона којим се уређује парнични поступак.
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XIV Облици организовања и рада у Савезу
члан 78.
Облици организавања и рада у Савезу, преко којих се одвија
делатност Савеза су: секретеријат, огранци, секције, савети, комисије,
специјализовани сервиси, Клуб пријатеља Савеза и друго.

XV Секретеријат Савеза
члан 79.
У циљу ефикаснијег спровођења одлука Скупштине и Извршног
одбора Савеза, благовременог извршавања циљева и задатака Савеза у
периоду између две седнице Извршног одбора Савеза и координације
рада органа Савеза и именованих лица са посебним овлашћењима, у
Савезу се може формирати Секретеријат Савеза, а по одлуци Извршног
одбора Савеза.
члан 80.
Секретеријат Савеза се састоји од лица овлашћеног за заступање
и представљање, генералног секретара, спортског директора и
председника наставне комисије Савеза.
Секретеријат одржава седнице, по правилу, једном недељно и
прати извршење утврђених задатака и договорених послова и доноси
одговарајуће оперативне одлуке.
Са сваке седнице секретеријата води се записник у складу са
одредбама Статута.

XVI Огранци Савеза
члан 81.
Савез ће, у складу са одредбама Закона о спорту, образовати
потребан број огранака (секција, подружница и др.) који се уписују у
Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта.
Огранак је организациони део Савеза 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
Савеза.
Огранци који ће се обавезно формирати у Савезу су органци
међународних асоцијација које окупљају рониоце и инструкторе тих
асоцијација. Огранци међународних асоцијација одговарају за
поштовање стандарда и услова за обуку, потврђивање категорија и
лиценци своје асоцијације. Одлуке и извештаје достављају наставној
комисији а ова Управном одбору на верификацију.
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члан 82.
Огранак има председника огранка кога именује Извршни одбор
Савеза.
Мандат председника огранка траје 4 (четири) године и може бити
више пута биран на ту функцију.
Чланови огранка су сви инструктори међународне асоцијације
коју огранак представља а који су чланови Савеза.
члан 83.
Функција председника огранка престаје:
1) оставком,
2) опозивом,
3) разрешењем или
4) престанком мандата.
Председник огранка оставку подноси у писаном облику или
усмено, лицу овлашћеном за заступање и представљање. Председнику
огранка функција престаје даном и часом подношења оставке. О
поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује на седници
Извршног одбора, већ се престанак функције председнику огранка по
овом основу и време престанка функције само констатују.
Функција председника огранка престаје ако га његова матична
организација, члан Савеза, опозове. Председнику огранка функција
престаје даном и часом подношења писменог опозива. О поднетом
опозиву не отвара се претрес, нити се одлучује на седници Извршног
одбора, већ се престанак функције председника огранка по овом
основу и време престанка функције само констатују.
Извршни одбор може разрешити председника огранка дужности
на
образложен
предлог
лица
овлашћеног
за
заступање
и
представљање, Извршног одбора, Надзорног одбора или најмање 3
(три) члана огранка. Одлука о разрешењу председника огранка мора
бити донета већином гласова чланова Извршног одбора.
У случају да је председник огранка из редова члана Савеза коме
по било ком основу престаје чланство у Савезу, аутоматски престаје и
мандат председника огранка ако је из редова тог члана Савеза.
Извршни одбор не може разрешити дужности председника огранка
ако су његове активности усмерене на поштовање законитости у раду
Савеза.
члан 84.
Огранци раде на седницама. Седнице огранка сазива председник
огранка са назнаком времена и места одржавања као и дневног реда.
Седница огранка може да се одржи ако је седници присутно 50%
чланова. Одлуке огранак доноси већином гласова.
На седницу огранка председник огранка позива и чланове
Савеза-делегате који имају интереса у питањима која су на дневном
реду седнице.
Одлуке огранка имају саветодавни карактер Извршном одбору
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Савеза.
Детаљније се рад огранка одређује пословником о раду.

XVII Стручни савет
члан 85.
У Савезу може да се образује Стручни савет као стручно консултативно тело Извршног одбора Савеза.
Број чланова и делокруг рада стручног савета утвђују се
посебном одлуком Извршног одбора.
Чланове Стручног савета бира и разрешава Извршни одбор
Савеза.
члан 86.
У стручном савету се разматрају важнија стручна питања од
заједничког интереса за чланове Савеза, прати рад стручног штаба у
Савезу, прате такмичења и резултати Савеза, разматра стање стручног
и ронилачког кадра у Савезу и дају конкретни предлози за побољшање
стручног рада у Савезу.
члан 87.
Стручни савет сазива и његовим радом руководи Спортски
директор, а ако он није именован онда члан Стручног савета кога
одреди Извршни одбора Савеза.
Седнице стручног савета се сазивају најмање једном у 3 (три)
месеца.
Са сваке седнице Стручног савета води се записник у складу са
одредбама овог Статута.
Чланови стручног савета имају право на надокнаду за свој рад, о
чему одлуку доноси Извршни одбор Савеза.

XVIII Комисије
члан 88.
За решавање конкретних сталних и повремених питања од
значаја за рад Савеза, Извршни одбор може формирати комисије.
Одлуком о формирању комисија одређује се њен састав,
делокруг рада и период на који се формира.
члан 89.
Комисије раде на седницама. Седнице комисије сазива
председник комисије са назнаком времена и места одржавања као и
дневног реда.
Седница комисије може да се одржи ако је седници присутно
50% чланова. Одлуке комисија доноси већином гласова.
На састанак седнице комисије председник комисије позива и
чланове Савеза-делегате који имају интереса у питањима која су на
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дневном реду седнице.
Одлуке комисије имају саветодавни карактер Извршном одбору
Савеза.
Детаљније се рад комисија одређује пословником о раду.
члан 90.
Комисије које се обавезно формирају и имају трајни карактер су:
- наставна комисија,
- такмичарска/спортска комисија,
- здравствена комисија и
- техничка комисија.
Остале комисије се формирају по потреби и одлуци Извршног
одбора Савеза.

XIX Специјализовани сервиси
члан 91.
За пружање стручне помоћи и одређених услуга члановима
Савеза, у Савезу се могу образовати одређени специјализовани
сервиси.
Специјализоване сервисе оснива Извршни одбор Савеза
посебном одлуком.
За услуге специјализованих сервиса, Извршни одбор може
утврдити посебне надокнаде за рад у Специјализованим сервисима.
члан 92.
Делокруг и начин рада специјализованих сервиса утврђује се
општим актом који доноси Извршни одбор Савеза.

XX Одбори
члан 93.
У Савезу постоји Одбор инструктора (спортских стручњака),
одбор судија Савеза и други одбори по потреби.
Одбор инструктора сачињавају сви инструктори и самостални
рониоци Савеза.
члан 94.
Одбор инструктора Савеза разматра стручна питања од интереса
за рад Савеза и даје предлоге надлежним органима Савеза за
побољшање стручног рада у Савезу.
Одбор инструктора Савеза сазива и његовим радом руководи
Спортски директор Савеза најмање једном у 6 (шест) месеца, а ако он
није именован онда инструктор кога овласти Извршни одбор Савеза.
члан 95.
Одбор судија Савеза разматра стручна питања од интереса за
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рад Савеза и даје предлоге надлежним органима Савеза за побољшање
подводног спорта и система такмичења у Савезу.
Одбор судија Савеза сазива и његовим радом руководи Спортски
директор Савеза најмање једном у 6 (шест) месеца, а ако он није
именован онда инструктор кога овласти Извршни одбор Савеза.
члан 96.
Одлуком Извршног одбора Савеза, у Савезу се могу дефинисати
и други одбори.

XXI Клуб пријатеља Савеза
члан 97.
У циљу непосредније сарадње са спонзорима, донаторима и
пријатељима Савеза, у Савезу може да се формира Клуб пријатеља
Савеза.
Начин рада Клуба пријатеља Савеза, права и обавезе чланова
Клуба пријатеља Савеза, уређују се одлуком Извршног одбора Савеза а
кроз Пословник о раду Клуба пријатеља Савеза.

XXII Стручна служба Савеза
члан 98.
За обављање стручних, административних и помоћних послова,
Савез може да има стручну службу.
Обављање одређених послова Савез може поверити стручним
институцијама и организацијама који нису чланови Савеза (вођење
пословних књига, вођење пропагандних кампања, израда одређених
пројеката, услуге адвоката, и сл.).
члан 99.
Стручна служба Савеза обавља: послове на спровођењу
Статутарних одлука, закључака и других аката Савеза и облика
организовања и рада у Савезу, припрема анализе, извештаје и
информације, нацрте општих аката и других аката Савеза, организује
активности и извршава послове и делатности Савеза, води пословне
књиге и обавља и друге послове.
члан 100.
Пословима стручне службе руководи лице овлашћено за
заступање и представљање или Генерални секретар Савеза, по
његовом овлашћењу.
Радници стручне службе Савеза, у складу са пословима које
обављају, имају право на одговарајуће зараде и друга примања, као и
друга права, обавезе и одговорности по основу рада.
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члан 101.
Организација и рад Стручне службе Савеза уређују се
Правилником о систематизацији радних места у Савезу.
Правилником о систематизацији радних места, утврђују се
јединствени називи за радна места у Стручној служби Савеза, опис
послова, број извршилаца, као и јединствени захтеви у погледу степена
стручне спреме и други услови за обављање послова и задатака.

XXIII Сарадња
члан 102.
Савез изражава заједничке интересе својих чланова у односима
са другим спортским организацијама, друштвима и савезима асоцијацијама и у том циљу сарађује са њима.
У остваривању сарадње, Савез организује посете својих
представника и делегација, организацијама из става 1. овог члана, као
и посете тих организација Савезу.
У
остваривању
својих
циљева
Савез
сарађује
и
са
организацијама за обављање спортских делатности, државним
органима и другим заинтересованим организацијама и појединцима.
Савез мoжe приступити мeђунaрoдним удружeњимa која се баве
роњењем, o чeму oдлуку дoнoси Скупштинa Савеза.

XXIV Oствaривaњe jaвнoсти рaдa
члaн 103.
Рaд Савеза je jaвaн.
Извршни oдбoр сe стaрa o рeдoвнoм oбaвeштaвaњу члaнствa и
jaвнoсти o рaду и aктивнoстимa Савеза, нeпoсрeднo или путeм интeрних
публикaциja, путем интернет презентације, oднoснo путeм сaoпштeњa
зa jaвнoст, или нa други примeрeни нaчин.
Гoдишњи oбрaчуни и извeштajи o aктивнoсти удружeњa пoднoсe
сe члaнoвимa нa сeдници Скупштинe Савеза.
члан 104.
Органи и тела Савеза могу искључити или ограничити јавност
седница или скупа када се разматрају документа или подаци
поверљиве природе.
члан 105.
Представник Савеза који даје податке и информације у вези са
радом Савеза одговоран је за њихову тачност.
Званичне ставове Савеза односно његових органа и тела могу да
износе и заступају само лице овлашћено за заступање и представљање
Савеза и лице које он овласти, а на основу одлуке Извршног одбора.
Појединачно, сваки члан Савеза може износити у јавност само
своје лично мишљење, а у својој изјави мора јасно ставити до знања да
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се ради искључиво о његовом личном ставу и мишљењу.
Појединци, чланови Савеза као и лица на функцијама која у
јавност износе неистине и нетачне податке о Савезу врше тешки
дисциплински преступ због чега ће се позивати на одговорност пред
дисциплинском комисијом. Санкције за изношење неистина и нетачних
података у циљу обмањивања јавности и надлежних државних
институција су аутоматски искључење из Савеза након спроведеног
дисциплинског поступка.
члан 106.
Извршни одбор Савеза ће против лица и организација који нису
чланови Савеза а износе у јавност неистине и нетачне податаке у циљу
обмањивања јавности и надлежних државних институција и органа о
раду Савеза поднети одговарајуће пријаве у циљу надокнаде
причињене штете.
Поступак ће се првенствено покренути пред сталним Арбитражним
судом при Спортском савезу Србије а ако он није надлежан, онда пред
надлежним Судом.

XXV Нaчин стицaњa срeдстaвa зa oствaривaњe циљeвa и
рaспoлaгaњe срeдствимa
члaн 107.
Савез прибaвљa срeдствa oд члaнaринe, дoбрoвoљних прилoгa,
дoнaциja, спонзорства и пoклoнa, финaнсиjских субвeнциja, давањима
из буџета и нa други зaкoнoм дoзвoљeн нaчин.
Савез мoжe прибaвљaти срeдстaвa и oд кoтизaциje зa сeминaрe,
пружањем ронилачких услуга и других oблика oбрaзoвaњa из oблaсти
роњења.
члан 108.
Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Скупштина
Савеза у складу са одредбама Закона о спорту и Закона о удружењима.
члан 109.
Финансијско пословање Савеза води се на основу буџета и
финансијског плана који доноси Скупштина Савеза.
Савез води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у
складу са прописима о рачуноводству и ревизији. Завршни финансијски
извештај усваја Скупштина Савеза.
члан 110.
Материјално - финансијска средстава која Савез стиче у току свог
рада су власништво Савеза и не могу се делити међу оснивачима и
члановима Савеза.
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члан 111.
За своје обавезе Савез одговара целокупном својом имовином.
Чланови Савеза и органа Савеза солидарно одговарају са Савезом за
обавезе Савеза ако поступају с имовином Савеза као да је у питању
њихова имовина или злоупотребе Савез као форму за незаконите и
преварне радње.

XXVI Приврeднa дeлaтнoст кojoм сe стичe дoбит
члaн 112.
Савез може стицати средства и од обављања привредне
делатности, у складу са законом, о чему одлуку доноси Скупштина
Савеза.
Савез мoжe пoчeти сa нeпoсрeдним oбaвљaњeм oвe дeлaтнoсти
тeк нaкoн извршeнoг уписa у Рeгистaр приврeдних субjeкaтa.
Дoбит oствaрeнa нa нaчин из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe сe
кoристити искључивo зa oствaривaњe циљeвa Савеза, укључуjући и
трoшкoвe рeдoвнoг рaдa Савеза и сoпствeнo учeшћe у финaнсирaњу
oдрeђeних прojeкaтa.
Обављање привредне делатности и стицање средстава на тај
начин вршиће се у складу са одредбама Закона о удружењима, Закона
о спорту, Закона о привредним друштвима и Закона о туризму.

XXVII Општи акти Савеза
члaн 113.
Општи акти Савеза су: Статут, Правилници, Пословници и одлуке
којима се на општи начин уређују одређена питања.
Сваки члан Савеза мора имати оверену копију свих општих аката
Савеза. Општа акта умножава, оверава копије и води евиденцију
издатих примерака генерални секретар Савеза.
Приликом доношења аката из надлежности Савеза морају се
испоштовати Јединствена методолошка правила за израду аката.
члан 114.
Иницијативу за доношење Статута Савеза, односно његове измене
и допуне може дати Извршни одбор, Надзорни одбор, лице овлашћено
за заступање и представљање, генерални секретар и најмање 50%
редовних чланова Савеза.
члан 115.
Иницијативу за доношење Статута, односно његове измене и
допуне разматра Извршни одбор Савеза у року од 30 (тридесет) дана од
дана подношења писмене иницијативе.
Уколико прихвата иницијативу, Извршни одбор Савеза утврђује
предлог Статута и доставља га члановима Савеза на разматрање
(Статутарна расправа).
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У хитним случајевима, Извршни одбор може упутити Скупштини
Савеза предлог за измене и допуне Статута и без спровођења
Статутарне расправе.
У року од 30 (тридесет) дана од окончања Статутарне расправе,
Извршни одбор Савеза утврђује предлог Статута, односно његове
измене и допуне и доставља Скупштини Савеза готов предлог на
усвајање.
члан 116.
О неприхватању иницијативе за доношење измена или допуна
Статута, Извршни одбор обавештава подносиоца иницијативе и
председника Скупштине.
Подносилац иницијативе незадовољан одлуком Извршног одбора
Савеза може предложити Скупштини Савеза да покрене поступак
измене и допуна Статута.
Одлука Скупштине Савеза је коначна.
члан 117.
Иницијативу
за доношење општих аката из надлежности
Извршног одбора Савеза могу дати: лице овлашћено за заступање и
представљање Савеза, Извршни одбор, Надзорни одбор, генерални
секретар, облици организовања и рада у Савезу и најмање 50%
чланова Савеза.
члан 118.
Одлука Скупштине о промени Статута и статусним променама је
усвојена ако је за одлуку гласало најмање 2/3 делегата од укупног
броја чланова Скупштине Савеза.
члан 119.
Општи акти Савеза ступају на снагу даном усвајања.
Одлуком о доношењу акта Савеза, одређује се и начин његовог
објављивања.
члан 120.
Општи акти Савеза морају бити у сагласности са Статутом Савеза,
Законом о спорту, Законом о удружењима и актима надлежних
спортских органа (Министарство, Спортски савез Србије), о чему мора
постојати позитивно писмено мишљење Надзорног одбора Савеза.
У случају несагласности општег акта и Статута Савеза,
примењиваће се одредбе Статута.
члан 121.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у
Савезу морају бити усаглашени са општим актима Савеза.
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члан 122.
У Савезу се води књига одлука свих органа Савеза.
Књига одлука мора бити доступна члановима Савеза у свако доба.
Изворно са сваке седнице органа Савеза преглед одлука
доставиће се сваком члану Савеза.

XXVIII Евиденције и планови
члан 123.
Савез води базичне евиденције својих чланова, спортских
објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака и спортских
резултата у складу са Законом о спорту.
Савез се уписује у матичне евиденције које води Министарство
надлежно за послове спорта.
Спортски стручњаци ангажовани у Савезу, обавезни су да воде
евиденције о свом стручном раду на начин одређен одлуком Извршног
одбора Савеза а у складу са одредбама Закона о спорту.
члан 124.
У Савезу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови
рада и развоја и планови стручног рада.
Предлоге планова рада и развоја као и планове стручног рада
израђује Извршни одбор у сарадњи са члановима и органима Савеза а
усваја их Скупштина Савеза.
Начин израде планова одређује Извршни одбор Савеза.

XXIX Решавање спорова
члан 125.
Спорове између Савеза и чланова Савеза решавају надлежни
органи у Савезу споразумно.
Органи Савеза и чланови Савеза дужни су да извршавају одлуке
надлежних органа приликом постизања споразума о решавању спора.

члан 126.
Ако спор неможе или не желе да се решава споразумно, Савез
или члан Савеза могу покренути решавање спора код Сталног
спортског арбитражног суда при Спортском савезу Србије.
Страна у спору која покреће решавање спора код Сталног
спортског арбитражног суда при Спортском савезу Србије сноси
трошкове арбитраже.
Одлука Сталног спортског арбитражног суда при Спортском
савезу Србије у спору Савеза и члана Савеза је коначна и обе стране у
спору им се морају повиновати.
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XXX Прeстaнaк рaдa Савеза
члaн 127.
Савез прeстaje сa рaдoм на основу oдлуке Скупштинe, у следећим
случajeвимa прeдвиђeним зaкoнoм:
1) ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање а
надлежни орган Савеза не донесе одлуку о пријему нових
чланова у року од 30 (тридесет) дана,
2) статусном променом која води престанку удружења,
3) ако се утврди да је истекао мандат заступника или управи Савеза
а да дуже од 60 (шездесет) дана од дана истека мандата није
изабран, у складу са Статутом, нови заступник, односно управа,
или ако седница Скупштине није одржана у роковима
предвиђеним Статутом,
4) ако је Савезу изречена мера забране обављања спортских
активности и делатности због тога што не испуњава услове за
њихово обављање, а у року одређеном у изреченој мери не
испуни те услове,
5) ако је правоснажном одлуком надлежног суда утврђено да је
регистрација оснивања Савеза била ништавна,
6) ако му је забрањен рад,
7) у другим случајевима утврђеним законом, оснивачким актом или
Статутом Савеза који су наведени као основ за престанак рада
Савеза и
8) стечајем.
члaн 128.
Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина Савеза када
се најмање 2/3 од укупног броја редовних и почасних чланова
писменим путем изјасни за престанак рада Савеза.

XXXI Пoступaњe сa имoвинoм Савеза у случajу прeстaнкa
удружeњa
члaн 129.
У случajу прeстaнкa рaдa, имoвинa Савеза прeнeћe сe нa дoмaћe
нeдoбитнo прaвнo лицe кoje je oснoвaнo рaди oствaривaњa истих или
сличних циљeвa, oднoснo Скупштинa ћe oдлукoм o прeстaнку oдрeдити
кoмe сe имoвинa прeнoси у склaду сa Зaкoнoм.

XXXII Изглeд и сaдржинa пeчaтa
члaн 130.
Савез имa пeчaт округлог облика нa кojeм je у гoрњoj пoлoвини
исписaнo: Српски национални ронилачки савез, у доњој половини је
исписано Serbian National Diving Association, а у средини је грб Савеза.
Грб Савеза је округлог облика са линијама које представљају боје
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Србије (црвена, плава, бела), са линијама које представљају воду и
рониоца који се налази у доњем десном делу.
члaн 131.
Нa свa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим Стaтутoм нeпoсрeднo ћe
сe примeњивaти oдрeдбe Зaкoнa o удружeњимa и Закона о спорту.
члaн 132.
Oвaj Стaтут ступa нa снaгу дaнoм њeгoвoг усвajaњa нa Оснивaчкoj
скупштини Савеза.
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ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ
СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ
РОНИЛАЧКОГ САВЕЗА
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