- Пречишћен текст На основу чл.53, ст. 3, тачка 1 Закона о спорту Р Србије („Сл. Гласник РС, бр.24/2011)
Скупштина Београдског карате савеза, на седници одржаној 23.03.2013. године, усвојила је

СТАТУТ
БЕОГРАДСКОГ КАРАТЕ САВЕЗА

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Београдски карате савез (у даљем тексту: САВЕЗ) је регионални грански савез
удружених спортских организација – клубова у области карате спорта, који своје активности
на остваривању статутарних циљева обавља на целој територији града Београда.
Савез је у остваривању својих циљева и задатака самостална добровољна, невладина и
неполитична организација у области карате спорта за територију града Београда.
1. Назив и седиште Савеза
Члан 2.
Назив Савеза је:
Скраћени назив Савеза:
Седиште Савеза је:

БЕОГРАДСКИ КАРАТЕ САВЕЗ
БКС
Београд, Делиградска 27

2. Правни статус
Члан 3.
Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и
овим Статутом.
3. Печат, заштитни знак и застава
Члан 4.
Савез има печат округлог облика на којем је ћирилицом исписан назив и седиште
Савеза, а у средини се налази стилизован знак Савеза.
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Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза и
остављен простор за број и датум.
Савез има заштићен знак (амблем) чији изглед утврђује Управни одбор Савеза.
Савез може имати заставу, чији изглед утврђује Управни одбор Савеза.
4. Чланство у другим удружењима и савезима
Члан 5.
Савез је члан Карате федерације Србије и Спортског савеза Београда, а може
конкурисати за чланство и у другим сличним удружењима и савезима, уколико то није у
супротности са правилима о чланству у именованим савезима.
5. Заступање и представљање
Члан 6.
Савез представља и заступа председник Савеза.
Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у
заступању Савеза, у границама датих овлашћења.
6. Забрана дискриминације
Члан 7.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у ингеренцији Савеза
и чланова Савеза, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у
складу са Законом.
Одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којима се утврђује дискриминација
лица у њиховој ингеренцији – не примењују се, а појединачна акта којима се врши
дискриминација – ништава су.
У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и
грађанина.

II

ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА
1. Циљеви
Члан 8.
Циљ Савеза је да:

-

својим деловањем доприноси развоју и промоцији карате спорта у Београду и
повећању бављења карате спортом у свим сегментима друштва;
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-

-

промовише образовну и васпитну функцију карате спорта, фeр плej,
разумевање, толеранцију и одговорност кроз бављење карате спортом;
обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење
предшколског, основношколског, средњошколског, универзитетског
и
врхунског карате спорта,
обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта
у Републици Србији, Стратегијом развоја карате спорта у Републици Србији,
Стратегијом развоја карате спорта у граду Београду и овим Статутом.

2. Садржај активности
Члан 9.
Савез обавља циљеве и задатке који су од посебног интереса за карате спорт у
Београду и од користи за његове чланове, а нарочито:
- 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 мишљења на нацрте и предлоге тих прописа,
- предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљења карате
спорта, праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у
области карате спорта,
- организује иновацију знања кроз перманентну едукацију кадрова у карате
спорту,
- ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и
утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима,
- подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих,
јубиларних и др.), за изузетне резултате и за допринос развоју и унапређивању
карате спорта у Београду,
- усклађује активности чланова Савеза,
- организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог система,
пружа потребене информације својим члановима и повезује се са одговарајућим
информационим системима у земљи и иностранству,
- утврђује и реализује програме истраживања који би били у функцији
остваривања стратешких циљева развоја карате спорта,
- израђује смернице развојних програма за остварење врхунских такмичарских
резултата,
- спроводи такмичења на нивоу Београда,
- израђује промотивне, пропагандне и анимационе програме за подстицање
бављења карате спортом, посебно деце и омладине,
- примењује савремена научна достигнућа у пракси и сарађује по том питању са
образовним институцијама и установама,
- ради на максималној заштити и унапређењу емоционалног, физичког и
менталног здравља,
- успоставља и остварује сарадњу са спортским организацијама у дијаспори,
- прати индикаторе стања система карате спорта,
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-

-

остварује међународну спортску сарадњу, планира и организује међународна
такмичења и манифестације у Београду, као и учешће репрезентације Београда
на међународним такмичењима у оквиру усвојене међународне политике КФС,
предузима активности на обједињавању свих организација у области карате
спорта,
остварује функцију репрезентативног удружења послодаваца у погледу
овлашћења за закључење посебног колективног уговора за карате спорт,
обавља друге активности и делатности на остваривању функција регионалног
гранског савеза за карате спорт, у складу са Законом о спорту.
Члан 10.

Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим општим актима
(спортским правилима) које доносе надлежни органи Савеза у складу са спортским правилима
КФС и овим Статутом.
Савез може ради постизања циљева и задатака предвиђених овим Статутом, основати
привредно друштво, установу, агенцију или други законом прописан облик организовања у
земљи и иностранству, самостално или са другим правним или физичким лицима.
3. Стручни рад
Члан 11.
Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу да обављају искључиво спортски
стручњаци, тј. лица која имају одговарајуће високо образовање у области спорта, односно
физичке културе или су оспособљена за обављање одређених стручних послова у спорту, ако
законом није друкчије одређено и поседују дозволу за рад коју издаје Карате федерација
Србије као национални грански савез,, у складу са Законом о спорту.
Савез је у обавези да води уредну евиденцију својих чланова из реда спортских
стручњака, као и да ажурно уноси све промене у њиховом статусу, укључујући промене у
степену стручног усавршавања.
Карате федерација Србије, као надлежни национални грански спортски савез, у
сарадњи са високошколском установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским
стручњацима у складу са Законом о спорту, правилима КФС и правилима надлежног
међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих
дозвола за рад.
Дозвола за рад издаје се спортским стручњацима на период од три године, уколико
међународним спортским правилима није друкчије одређено.
Дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране надлежног међународног
спортског савеза сматра се важећом дозволом за рад, у смислу Закона о спорту, за период за
који је издата.
Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у
складу са законом и општим актима Савеза.
Под стручним усавршавањем, у смислу Закона о спорту, подразумева се стицање
знања и вештина спортских стручњака, које обухвата континуирану едукацију током радног
века, као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима.
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4. Обављање спортских активности и спортских делатности
Члан 12.
Савез и сви чланови Савеза у обављању спортских активности и спортских делатности,
нарочито се ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу
васпитно-образовног и стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у
спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.
Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и
делатности у складу са законом, спортским правилима Савеза и својим општим актима,
потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима
међународних организација чија је чланица Република Србија.
Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано,
слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним
окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и
циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима
без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и
друго лично својство.

III

ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ
Члан 13.

Чланови Савеза су спортске организације - карате клубови. Чланови Савеза су и
физичка лица која се баве спортском активношћу, односно делатношћу, као учесници у
систему спорта, у складу са Законом о спорту – спортисти, тренери, судије, лекари, менаџери
и др. лица.
Клуб је она спортска организација која учествује на такмичењима у оквиру Савеза.
Спортске организације – карате клубови из става 1. овог члана су чланови Београдског
карате савеза и функционишу као јединствен систем карате спорта на територији града
Београда.
Карате клубови, такмичари, спортски стручњаци и спортски радници, остварују своје
циљеве, задатке и права преко Савеза.
Чланови Савеза су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Савезу, у складу
са овим Статутом.
Члан 14.
Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју
унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја и остварују друге циљеве
и задатке у оквирима надлежности које су им додељене општим актима и одлукама Савеза.
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Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим Статутима, у складу са
Законом и спортским правилима Савеза.
Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 20) и чл. 5.
ст. 2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су обухваћена
надлежностима Савеза.
Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са Статутом и
општим актима Савеза, а у супротном су неважећи.
У случају несагласности одредбе Статута и другог општег акта члана Савеза са
одредбом Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, односно
општег акта Савеза.
Чланство у Савезу не може се преносити.
Члан 15.
У Савез се могу по захтеву учланити и организације за обављање спортске делатности,
професионална и стручна удружења, савези и друге стилске карате организације, које својом
активношћу и делатношћу унапређују рад Савеза.
Одлуку о пријему у чланство Савеза организација из става 1. овог члана доноси
Управни одбор.
Члан 16.
Савез има следеће врсте (категорије) чланова:
1) редовне чланове;
2) придружене чланове;
3) донаторске чланове;
4) почасне чланове.
1. Услови за учлањење
Члан 17.
Редовни чланови Савеза могу постати спортске организације – карате клубови из
Београда.
Карате клуб из става 1. овог члана може постати редовни члан Савеза:
 уколико је регистрован у складу са законом,
 ако његови циљеви одговарају циљевима Савеза,
 ако је Статут клуба у складу са општим актима Савеза ,
 ако испуњава законом и општим актима Савеза прописане услове за обављање
спортских активности и делатности,
 ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза,
као и надлежност сталног спортског суда при Спортском савезу Београда за
неолимпијске спортове - спортску арбитражу као начин коначног решавања свих
спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у
Савезу,
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ако у свом чланству има најмање 15 регистрованих активних такмичара, у четири
различите узрасне категорије који су наступили на званичним такмичењима
(првенство или куп),
ако има три године континуираног рада у Савезу,
ако има лиценцираног тренера,
ако је измирио све финансијске обавезе у складу са важећим прописима Савеза.

Придружени члан Савеза може постати спортска организација у области карате спорта
која је: регистрована у складу са законом; ако њени циљеви одговарају циљевима Савеза; ако
је Статут организације у складу са општим актима Савеза; ако испуњава законом и општим
актима Савеза прописане услове за обављање спортских активности и делатности; ако
приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза и надлежност
сталног спортског суда при Спортском савезу Београда за неолимпијске спортове - спортску
арбитражу за коначно решавање свих спорова који настану при остваривању права и
испуњавању обавеза из чланства у Савезу.
Организација из области карате спорта која је испунила критеријуме из претходног
става, одлуком УО БКС биће регистрована као придружени члан за наредне три године. У
току трогодишњег периода пратиће се рад и вршити надзор над радом клуба, након чега ће
УО БКС констатовати пријем клуба за редовног члана, са свим правима и обавезама или
продужити статус придруженог члана. Организација из области спорта као придружени члан
има право да учествује у активностима БКС без права одлучивања.
УО БКС може изузетно донети одлуку да се организација из области карате спорта која
има статус придруженог члана прими у редовно чланство и пре истека рока од три године.
За почасне чланове могу бити одлуком Управног одбора Савеза именована лица која
имају заслуге за рад Савеза или чије чланство у Савезу је од интереса за остваривање циљева
Савеза.
Сви чланови Савеза сматрају се лицима у ингеренцији Савеза у смислу овог Статута.
2. Начин учлањивања
Члан 18.
Молба за пријем у чланство Савеза подноси се у писаној форми Управном одбору
Савеза.
Уз молбу за пријем у чланство прилаже се: одлука о удруживању у Савез, копија свог
Статута, копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа, попуњен упитник
за Књигу чланова, изјава о прихватању Статута и општих аката Савеза и изјава о спортској
арбитражи, списак чланова.
Молба за пријем у чланство може се одбити само уколико подносилац молбе не
испуњава услове утврђене овим Статутом.
У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети
жалбу Скупштини, чија одлука је коначна.
У случају да је прихваћена молба за пријем у чланство, подносилац молбе је дужан да
уплати Савезу уписнину одређену одлуком Управног одбора Савеза и годишњу чланарину, у
року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је
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одустао од чланства у Савезу. Права члана Савеза се почињу остваривати од дана уплате
уписнине и чланарине.
3. Права и обавезе чланова
Члан 19.
Права и обавеза чланова Савеза су да:
 у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делатности Савеза у циљу
унапређења карате спорта у Београду,
 непосредно и преко својих представника у Савезу и облицима организовања и рада
у Савезу, дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих
одлука, закључака и др. и да траже интервенцију Савеза код надлежних спортских
и државних органа ради заштите интереса карате спорта.
 иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и
рада у Савезу,
 користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје
делатности,
 бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у
Асоцијацији и управљају пословима Савеза, ако је редовни члан,
 дају Савезу информације и податке које она од њих тражи ради обављања законом
и Статутом предвиђених послова и задатака,
 међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух,
 међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом,
другим актима Савеза и одлукама органа Савеза,
 учествују у стручним активностима Савеза,
 остварују увид у рад Савеза и њених органа,
 учествују у утврђивању плана и програма рада Савеза,
 учествују у активностима Савеза;
 редовно измирују своје финансијске обавезе према Савезу;
 испуњавају све обавезе утврђене законом, Статутом Савеза другим општим актима
Савеза;
 у потпуности поштују сва своја општа акта;
 извршавају одлуке органа Савеза;
 извршавају пресуде спортске арбитраже;
 чувају углед Савеза;
 објективно информишу Савез и чланство о свом раду;
 усагласе свој статут и друга општа акта са Статутом и општим актима Савеза;
 без одлагања (а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно
доношења одлуке) обавесте Савез о изменама свог статута, уз достављање
примерка статута, и о избору лица овлашћеног за заступање.
4. Књига чланова и друге евиденције
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Члан 20.
Савез и чланови Савеза воде евиденције својих чланова (књига чланова), и друге
базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.
Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције, у складу са
Законом о спорту.
5. Престанак чланства
Члан 21.
Чланство у Савезу гаси се престанком рада, иступањем или искључењем.
Престанак рада члана Савеза утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа
којом је члан брисан из одговарајућег регистра.
Од покретања поступка ликвидације или стечаја па до престанка рада, члану Савеза су
суспендована права и обавезе у Савезу .
Иступање из Савеза могуће је само на основу писмене изјаве члана Савеза о иступању
из Савеза, дате на основу пуноважне одлуке надлежног органа члана Савеза .
Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Савеза за
измирење заосталих финансијских обавеза.
Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у органима
и радним телима Савеза.
Престанком својства члана Савеза престаје и право учешћа у активностима у
организацији Савеза.
Члан 22.
Искључење члана Савеза могуће је ако:
1) својим активностима теже штети угледу Савеза;
2) грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза;
3) својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут Савеза и друге
опште акте Савеза;
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство.
У случајевима из става 1. тач. 1) – 3) овог члана, Управни одбор је дужан да члана
Савеза упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и наложи
му да у року од најдуже 30 дана отклани пропусте у раду.
Изузетно од става 2. овог члана, Управни одбор може донети одмах одлуку о
искључењу члана Савеза уколико су разлози из става 1. тач. 1-3) овог члана такве природе да
је угрожено јединство и функционисање Савеза.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Савеза већином од укупног броја чланова
и писмено је саопштава члану Савеза.
Одлука о искључењу мора бити образложена.
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Управни одбор Савеза, већином од укупног броја чланова, може донети одлуку о
привременој суспензији чланства у Савезу у случајевима из става 1. овог члана, када за то
постоје оправдани разлози.
Суспензија се доноси до окончања поступка из става 2-4 овог члана, али не дуже од
шест месеци.
Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан Савеза може поднети жалбу
сталном спортском суду при Спортском савезу Београда за неолимпијске спортове - спортској
арбитражи, чија одлука је коначна.
До доношења коначне одлуке спортске арбитраже о искључењу, права члана Савеза су
суспендована.
Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње
чланарине и не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог
рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу.
Организација која је искључена из чланства Савеза може бити поновно примљена у
чланство најраније после две године од престанка чланства, уколико су престали разлози због
којих је донета одлука о искључењу.
6. Дисциплинска одговорност
Члан 23.
Лица у ингеренцији Савеза која намерно или из нехата поступе супротно Статуту и
другим општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица Савеза или повреде
углед Савеза могу дисциплински одговарати и бити кажњена:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

опоменом;
јавном опоменом
суспензијом;
забраном обављања дужности у Савезу;
новчаном казном;
искључењем из Савеза .

Управни одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и
дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.
Ниједан члан Савеза не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне
последице због коришћење својих права утврђених законом, општим актима Савеза .
IV

ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 24.

Савезом управљају његови редовни чланови преко својих представника у органима
Савеза.
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Члан 25.
Органи Савеза су:
- Скупштина,
- Управни одбор,
- Надзорни одбор,
- Председник Савеза,
- Потпредседник Савеза и
- Директор Савеза.
Мандат чланова органа Савеза траје четири године, ако овим Статутом није другачије
одређено.
У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, раније
изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.
Лица која су правоснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и
службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство; тешка крађа, разбојничка
крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности,
изнуда, уцена и зеленаштво, као и за кривична дела прописана законом који се односи на
спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити
функције Председника Савеза, ликвидатора или чланова органа Савеза, док трају правне
последице осуде.
Члан органа Савеза може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама Савеза.
Одлуке органа Савеза уносе се у књигу одлука.
Члан 26.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не
одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од
гласања.
Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза кад се одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против њега,
2) одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса,
односно постојања личног интереса при одлучивању,
3) његовој одговорности или разрешењу.
Члан органа Савеза нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла
са њим или на то да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако се одлучује о
имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог
степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има
контролу или економски интерес.
1. Скупштина
Члан 27.
Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину чине представници редовних чланова Савеза.
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Члан 28.
Своје представнике у Скупштини Савеза делегирају спортске организације - карате
клубови и то: по један представник из сваке организације која је редовни члан Савеза.
Члан 29.
Одлуку о расписивању избора за органе Савеза доноси Управни одбор Савеза,
најкасније 30 дана пре истека мандата.
Члан 30.
Скупштина Савеза верификује мандате органима Савеза на период од 4 (четири)
године.
Члан 31.
Мандат представнику карате клуба као редовног члана Савеза у неком од органа
Савеза престаје пре истека времена на који је изабран:
- ако поднесе оставку,
- ако буде опозван од стране члана Савеза који га је делегирао,
- услед престанка рада члана Савеза кога представља.
Уколико представник карате клуба као редовног члана Савеза поднесе оставку или
буде опозван пре истека мандата, члан Савеза ће именовати другог представника на период до
истека мандата.
Члан 32.
Представници карате клубова као редовних чланова Савеза су дужни да приликом
доношења одлука Скупштине уважавају интересе карате клубова и Савеза у целини.
Члан 33.
Скупштина:
а) доноси и усваја:
- Статут Савеза, измене и допуне,
- програм рада Савеза,
- Стратегију развоја,
- кодекс и друга правила понашања,
- годишњи извештај о раду Савеза и његових органа,
- финансијске извештаје,
- одлуку о располагању непокретностима Савеза,
- одлуку о престанку рада Савеза,
- одлуку о правним лековима против одлука других органа Савеза,
- одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом.
б) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза,
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в) именује и разрешава Председника Савеза, чланове Управног одбора и Надзорног
одбора.
Скупштина може разрешити именована лица дужности и пре истека мандата, када
утврди да не извршавају своје обавезе.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о
образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.
Члан 34.
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње.
Скупштину сазива Председник Савеза.
Скупштина се обавезно сазива на писмени захтев, уз навођење сврхе и разлога и
дневног реда, Управног одбора, Надзорног одбора и најмање 1/3 чланова Скупштине.
Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног
захтева. Ако Председник Савеза не сазове ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати
онај орган Савеза, односно они чланови Савеза који су тражилу њено сазивање. Између
подношења уредног захтева за одржавање ванредне Скупштине и ванредне седнице
Скупштине не сме протећи више од 90 дана.
Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима
Савеза са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице Скупштине.
На дневном реду Скупштине из става 3. овог члана могу бити само питања која су
наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи
другачије већином од укупног броја чланова.
На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута
о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.
Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина.
Члан 35.
Радом Скупштине руководи Председник Савеза у функцији председавајућег
Скупштине.
Члан 36.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине представника
редовних чланова Савеза.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних представника.
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута или изменама и допунама
Статута и статусним променама, већином од укупног броја представника, а одлуку о
престанку рада Савеза, двотрећинском већином од укупног броја представника.
Члан 37.
Рад Скупштине уређује се Пословником.
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2. Управни одбор
Члан 38.
Управни одбор је орган управљања Савеза.
Управни одбор броји 11 чланова.
Члан 39.
Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог
Председника Савеза, на период од четири године.
Избор за члана Управног одбора није везан за чланство у Скупштини Савеза .
Члан 40.
Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком
чланства у Савезу члана Савеза чијом ингеренцијом је био обухваћен у тренутку избора.
Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном одбору.
Уколико превремено престане мандат више од шест чланова Управног одбора, услед
смрти, оставке или престанка чланства у Савезу, обавезно се сазива без одлагања ванредна
седница Скупштине у року од 15 дана.
Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово
место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и
мандат осталих раније изабраних чланова.
Члан 41.
Председник Савеза је председник Управног одбора Савеза.
Члан 42.
Исто лице може поново бити бирано у УО Савеза.
Члан 43.
Управни одбор:
- има права, овлашћења и одговорности пословодног органа организације, у
складу са законом и другим прописима,
- утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Савезу, на
предлог Председника Савеза,
- именује Извршни одбор кога чине Председник, Потпредседник и Директор
Савеза,
- бира Потпредседника Савеза,
- бира Директора Савеза,
- усваја општа акта Савеза потребна за остваривање циљева Савеза, која нису у
надлежности Скупштине,
- утврђује предлог промена Статута,
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-

одлучује о оснивању привредног друштва, установа, агенција и др., од значаја за
Савез и његове чланове,
доноси одлуке о запошљавању радника,
утврђује зараде запослених у Савеза, на предлог Председника Савеза,
именује председника Техничког комитета,
утврђује посебне програме бриге о перспективним карате спортистима,
обезбеђује средства за рад Савеза,
припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности
Скупштине,
управља имовином Савеза,
утврђује висину уписнине, чланарине и друге финансијске обавезе чланова
Савеза,
усваја финансијски план Савеза,
предлаже Скупштини финансијске извештаје,
подноси Скупштини годишњи извештај о раду Савеза,
извршава одлуке и закључке Скупштине,
одлучује о стицању и престанку чланства у Савезу,
бира и разрешава председника и чланове комисија Савеза,
утврђује програм међународне спортске сарадње и међународних такмичења
која су у надлежности Савеза,
контролише спровођење карате такмичења у Београду,
одлучује о месту одржавања међународних такмичења у организацији Савеза и
непосредном организатору такмичења,
именује руководство карате репрезентације Београда за међународна такмичења
и разматра извештаје руководства са тих такмичења,
утврђује календар и пропозиције регионалних карате такмичења,
одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа
и именованих лица Савеза,
верификује карате резултате,
предлаже, бира и опозива представнике у органима и телима организација и
савеза у којима је Савез члан,
утврђује и додељује награде и признања Савеза,
утврђује испуњеност услова за редовне односно придружене чланове Савеза,
врши друге послове из делатности Савеза који нису у делокругу Скупштине
Савеза или су му додељени овим Статутом.

Извршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може пренети на
Извршни одбор. Одбор решава хитна питања из надлежности Управног одбора између две
седнице, с тим да се одлуке подносе првој наредној седници Управног одбора на потврду.
Члан 44.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби.
Управни одбор обавезно сазива Председник Савеза или Потпредседник.
Управни одбор се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора или најмање четири
члана Управног одбора Савеза.
Рад Управног одбора уређује се Пословником.
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Члан 45.
Управни одбор може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
3. Надзорни одбор
Члан 46.
Надзорни одбор врши контролу финансијског пословања Савеза и годишњег завршног
рачуна.
Члан 47.
Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина, на предлог Управног одбора.
Надзорни одбор бира из свог састава Председника Надзорног одбора.
Члан 48.
Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга најмање
једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Савеза.
Надзорни одбор подноси Управном одбору извештај о питањима из свог делокруга
најмање једанпут годишње приликом усвајања завршног рачуна.
Члан 49.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
Рад Надзорног одбора утврђује се Пословником.
4. Председник Савеза
Члан 50.
Председника Савеза бира Скупштина Савеза из реда истакнутих спортских радника и
спортиста, на предлог Управног одбора или најмање 10 чланова Скупштине.
Председник Савеза бира се на време од четири (4) године и може бити поново биран на
исту функцију.
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.
Председник Савеза сазива и води седнице Скупштине Савеза у складу са овим
Статутом и Пословником о раду Скупштине Савеза.
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Члан 51.
Председник Савеза:
-

-

представља Савез,
заступа Савез у имовинском и другим правним пословима и наредбодавац је за
извршење финансијског плана Савеза,
по питањма материјалног и радно-правног положаја радника у стручној служби
Савеза остварује сарадњу са организацијом синдиката радника стручне службе у
складу са Законом и општим колективним уговорима и закључује појединачне
колективне уговоре у складу са Законом,
руководи радом Скупштине и Управног одбора Савеза и усклађује активности
органа Савеза,
утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор
Савеза,
организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним
органима и другим органима и организацијама,
остварује сарадњу са карате савезима,
предлаже именовање Потпредседника и Директора Савеза,
одобрава службена путовања у земљи и издаје решења за службена путовања у
иностранство.
Члан 52.

Председник Савеза дужан је да информише органе Савеза о активностима и
делатностима Савеза и његовом финансијском пословању.
Уколико орган Савеза то захтева, уз навођење разлога, добијање података из става 1.
овог члана, Председник Савеза је дужан да им такве информације саопшти најкасније у року
од 15 дана од дана подношења захтева.
Члан 53.
Председник Савеза и чланови органа Савеза дужни су да поступају савесно, пажљиво и
одговорно према Савезу, у складу са законом и општим актима Савеза.
Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Савез за
лично богаћење, односно личне потребе.
Председник, запослени и чланови органа Савеза не могу директно или индиректно
бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта.
Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Савеза,
односно Председник или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и
у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до
првог степена сродства):
1) уговорна страна у правном послу са Савезом;
2) власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или
радње које закључује уговор са Савезом или које има финансијске интересе у том послу или
радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа
Савеза, односно Председника, супротно интересу Савеза ;
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3) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то
утиче на поступање члана органа Савеза , односно Председника, супротно интересу Савеза.
Уговор између Председника и Савеза може да се закључи по одобрењу Управног
одбора Савеза. Уговор са Председником потписује Потпредседник Савеза .
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје Савезу
право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као
послови извршени за рачун Савеза.
У случају сукоба интереса између Савеза и Председника, Савез заступа Потпредседник
Савеза.
Члан 54.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену
одлуку проузроковали Савезу ако је та одлука донесена грубом непажњом или с намером да
се штета проузрокује.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине Савеза или
Управног одбора Савеза .
Одредбе става 1. и 2. овог члана сходно се примењују и на одлуке Председника Савеза.
5. Потпредседник Савеза
Члан 55.
Савез има Потпредседника кога бира Управни одбор из свог састава на предлог
Председника Савеза на период од 4 године.
У одсуству Председника Савеза у свим правима и обавезама мења га и замењује
Потпредседник.

6. Директор Савеза
Члан 56.
Управни одбор Савеза на предлог Председника бира Директора Савеза.
Директор:
-

организује, контролише и учествује у обављању стручних послова у Савезу и
прeдузима мере за унапређење послова,
учествује у организацији припрема седница органа Савеза и о извршењу одлука
тих органа,
организује и прати стручни рад у Савезу,
организује и прати реализацију спортских такмичења из такмичарског
календара који је усвојио Управни одбор,
предлаже Управном одбору кандидате за селекторе и тренере,
прати реализацију организовања кампа за млађе перспективне спортисте,
израђује планове, прати реализацију и организује стручно усавршавање карате
стручњака у Београду,
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предлаже Управном одбору листе судија, делегата, комесара и руководилаца
такмичења у сарадњи са судијском и такмичарском комисијом,
- предлаже Управном одбору стручне комисије,
- учествује у реализацији стручне сарадње Савеза са другим савезима,
- обавља послове које на њега пренесе Председник, Потпредседник и Управни
одбор Савеза,
- обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.
Директор Савеза може одређене послове из свог делокруга пренети на друга стручна
-

тела.
Члан 57.
Директор се бира из редова истакнутих спортиста и спортских стручњака.
Директор се бира на период од 4 (четири) године и може бити поново биран на исту
функцију.
Директор Савеза за свој рад одговара Управном одбору Савеза.
Директор је по функцији члан Техничког комитета.

V

СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА
Члан 58.

За обављање стручних, административних и помоћних послова Савеза може имати
стручну службу.
Обављање одређених послова Савеза може се поверити одговарајућим стручним
институцијама и организацијама.
1. Секретар
Члан 59.
Управни одбор Савеза на предлог Председника бира Секретара Савеза.
Секретар за свој рад одговара УО Савеза и Председнику Савеза.
Секретар Савеза:
- обавља стручне, административне и помоћне послове Савеза,
- стара се о припремама седница органа Савеза и извршавању одлука и
других аката тих органа,
обавља послове за које га овласти Председник Савеза,
учествује у раду органа Савеза,
предлаже Управном одбору измене нормативних аката Савеза,
обезбеђује несметан рад органа Савеза,
обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима
Савеза.
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VI

СТРУЧНА ТЕЛА
1. Комисије Савеза
Члан 60.

У циљу функционисања рада Савеза и у складу са општим актима Савеза, у Савезу се
могу формирати комисије као стручна тела Савеза.
Делокруг рада комисија Савеза утврђује се посебним одлукама Управног одбора.
Свака комисија броји 3 (три) члана које именује Управни одбор Савеза на
предлог Председника Савеза.
2. Технички комитет
Члан 61.
Делокруг рада Техничког комитета утврђује Управни одбор.
Састав Техничког комитета утврђује Управни одбор на предлог Председника Савеза.

VII

СПОРТСКА ПРАВИЛА
Члан 62.

Савез утврђује спортска правила у области карате спорта у складу са утврђеним
правилима надлежног националног гранског савеза - Карате федерације Србије.
Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се:
1. систем, пропозиције, правила и календар такмичења;
2. правила за организовање спортских такмичења;
3. услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак
утврђивања њихове испуњености;
4. начин и поступак регистровања уговора између спортисте и спортске
организације;
5. услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за
подручје више држава или више региона различитих држава;
6. услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за спортску
организацију, укључујући и регистровање страних спортиста;
7. мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично
понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам);
8. медицинска заштита спортиста;
9. дисциплински поступак и дисциплинске казне;
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10. статус спортиста и преласци спортиста у домаће и иностране спортске
организације, укључујући уступање спортиста између спортских
организација;
11. услови за вршење посредовања у преласцима спортиста из једне у другу
спортску организацију;
12. статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених лица на
такмичењима;
13. обављање стручног рада у спортским организацијама;
14. услови организовања припрема спортиста и едукативних кампова за
спортисте и спортске стручњаке;
15. друга питања утврђена Законом.

VIII

КАРАТЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 63.

Савез утврђује правила и услове за организовање карате такмичења у Београду и
учешће на њима.
Члан 64.
Управни одбор Савеза, сходно правилима КФС, установљава систем лиценцирања
(клубова, спортиста, тренера, судија, лекара, менаџера и др.), као услов за учешће на
такмичењима која се организују од стране Савеза или под његовим покровитељством.
Члан 65.
Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно одржавање,
као и да предузме мере прописане законом и правилима Савеза.
Клубови и спортисти могу да учествују на такмичењима у организацији Савеза или
под његовим покровитељством, ако испуњавају услове предвиђене Законом о спорту и
правилима Савеза.
Члан 66.
Савез активно учествује у организовању школских и универзитетских спортских
такмичења.

IX

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Члан 67.

За потребе Савеза формирају се репрезентативне селекције за све узрасне категорије у
мушкој и женској конкуренцији у складу са утврђеном политиком Савеза.
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Члан 68.
О такмичењима карате репрезентације Београда води се посебна евиденција.
Члан 69.
Ознаке и симболе карате репрезентације Београда дефинише Управни одбор Савеза.
Члан 70.
Критеријуме на основу којих се дефинишу права и обавезе карате репрезентативаца
Београда утврђује Управни одбор.
У карате репрезентацији Београда може да учествује само спортиста који је члан
Савеза.

X

СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА САВЕЗА
Члан 71.
Средства за рад Савеза обезбеђују се од:
лиценци и чланарине,
испитне таксе за звања,
организације такмичења на домаћој и међународној сцени,
летњих и зимских кампова,
дистрибуције спортске опреме и реквизита,
издавачке делатности, ауторских и ТВ права,
донаторства и спонзорства,
дотација државних институција.
Члан 72.

Савез може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом.
Савез може стицати приходе и од обављања појединих делатности када је то законом
који ту делатност регулише допуштено и након што се за обављање те делатности региструје
код надлежног органа.
Члан 73.
За финансирање посебних активности из програма рада Савеза, заинтересовани могу да
удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом.
Располагање и руковање средствима врши се сагласно одлуци удружилаца средстава и
одговарајућим актима Савеза, у складу са законом.
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XI

ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА
Члан 74.
Рад Савеза је јаван, у складу са законом и овим Статутом.

Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Савезу,
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и
другим средствима обавештевања.
Органи Савеза могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке,
информације и акти Савеза и органа Савеза достављају члановима Савеза путем њихове
електронске поште.
Савез може имати своје штампано гласило, чији садржај и назив утврђује Управни
одбор Савеза.
Савез има званичну интернет страницу на којој се објављују одлуке и општа акта
Савеза. Званична интернет страница Савеза је службено гласило Савеза .
Члан 75.
Органи и тела Савеза могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када
се разматрају документа или подаци поверљиве природе.
Члан 76.
Председник Савеза даје податке и информације у вези са радом Савеза и одговоран је
за њихову тачност.
Ставове Савеза, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само
овлашћени функционери Савеза .

XII

ОПШТА АКТА САВЕЗА
Члан 77.

Општи акти Савеза су Статут, правилници, пословници и одлуке којима се на општи
начин уређују одређена питања.
Члан 78.
Иницијативу за доношење општег акта Савеза или измену Статута може покренути
сваки члан Савеза , односно орган Савеза и други облик организовања рада у Савезу.
Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену Статута и
доставља га Скупштини на усвајање.
Члан 79.
У случају да прихвати иницијативу за измену Статута, Управни одбор утврђује нацрт
Статута и организује јавну расправу која траје до 30 дана.
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Након јавне расправе Управни одбор утврђује предлоге Статута и доставља га
Скупштини на усвајање.
У хитним случајевим Управни одбор може упутити Скупштини предлог за измену и
допуну Статута без јавне расправе.
Члан 80.
Општи акти Савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
Општи акт Савеза може изузетно ступити на снагу и пре истека рока из става 1. овог
члана, у случајевима утврђеним Уставом Србије.
Одлуком о доношењу општег акта Савеза одређује се и начин његовог објављивања.
Члан 81.
Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Савезу морају
бити у складу с општим актом Савеза и законом, а у супротном су ништаве.
Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова Савеза морају бити у складу
са законом, Статутом Савеза, а у супротном су ништаве.
Лица у ингеренцији Савеза су дужна да пре покретања судског спора за утврђивање
ништавости одлуке из става 1. и 2. овог члана поднесу жалбу, односно ревизију на спорну
одлуку сталном спортском суду при Спортском савезу Београда за неолимпијске спортове спортској арбитражи.

XIII

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 82.

Сви спорови између Савеза и чланова Савеза као и међусобне спорове лица у
ингеренцији Савеза решавају се у складу са Законом о спорту и овим Статутом.
За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је стални спортски
суд при Спортском савезу Београда (Арбитража), у складу са Законом о спорту и Статутом
Спортског савеза Београда.
Спор пред Арбитражом је хитан.
Чланови Савеза и друга лица у ингеренцији Савеза, дужна су: да пруже Арбитражи
помоћ у раду; да не ометају и не утичу на арбитражни поступак и његов исход; да на захтев
Арбитраже доставе информације и исправе којима располажу; да се одазову позиву
Арбитраже за учешће у поступку; да поштују и извршавају одлуке Арбитраже; да се уздрже
од сваког вида омаловажавања Арбитраже или њених одлука.
Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај.
Члану Савеза који не изврши коначну одлуку Арбитраже биће суспендовано чланство
у Савезу даном истека рока за испуњење одлуке, све до извршења одлуке Арбитраже.
Члану Савеза престаје чланство у Савезу даном истека двоструког рока за испуњење
одлуке Арбитраже.
Сви уговори које међусобно закључују лица која су у ингеренцији Савеза, односно
којима се регулишу питања обухваћена ингеренцијом Савеза, обавезно садрже арбитражну
клаузулу којом се утврђује надлежност Арбитраже за решавање свих спорова који би
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проистекли из закључених уговора, у складу са овим Статутом и Статутом Спортског савеза
Београда.
Сва лица у ингеренцији Савеза обавезна су да се уздрже од покретања и вођења
судског спора у питањима која су у надлежности Арбитраже.
Члан 83.
Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора.
Члан 84.
За решавање спорова, чланови Савеза не могу се обраћати редовним судовима или
другим органима ван Савеза, осим у случајевима предвиђеним овим Статутом и законом.

XIV

ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 85.

Савез престаје са радом у складу са законом.
Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина Савеза, када се двотрећинска
већина укупног броја чланова Савеза, писменим путем изјасни за престанак рада Савеза.
Члан 86.
У случају престанка рада Савеза, имовина Савеза се преноси на регионални карате
савез који остварује идентичне циљеве као и овај Савез, а ако таквог савеза нема онда на
Спортски савез Београда.
Скупштина одлуком о престанку рада Савеза утврђује који савез испуњава услове из
става 1. овог члана да би могао да се изврши пренос имовине Савеза.

XV

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 87.

Одлуку о статусним променама доноси Скупштина Савеза, на предлог Управног
одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.

XVI

АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 88.

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском
етиком.
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Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању
допинга у спорту Републике Србије.
Управни одбор Савеза утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о
спречавању допинга у спорту.
Сви чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у
спорту и анти-допинг правила Савеза.
За кршење анти-допинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће
казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Савеза.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са
Законом о спречавању допинга у спорту.
XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 89.
Општи акти Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 6 (шест) месеци.
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу
претходног Статута, осим ако су у супротности с Законом о спорту или овим Статутом.
Члан 90.
Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са овим
Статутом у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Статута.
Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих Статута са овим Статутом и
Законом о спорту доставе Савезу по један примерак свог Статута.
Постојећи органи Савеза настављају са радом до истека мандата на који су бирани.
Члан 91.
Тумачење одредаба овог Статута даје Управни одбор Савеза.
Члан 92.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичној интернет
страници Савеза.

Београд,
23.03.2013. године

БЕОГРАДСКИ КАРАТЕ САВЕЗ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Коропановски
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