
На основу чл. 40 ст. 2, чл. 55 ст. 3 тач. 1 и 99 ст. 1 Закона о спорту Републике Србије (“Сл. 

гласник РС”, бр. 10/2016) и члана 96 ст. 1 тач. 15 Статута Кајакашког савеза Србије од 

17.04.2016. године, Одлуке о усвајању измена и допуна Статута Савеза. Број:10/С/21 од 

20. марта 2021.године, председник Савеза доноси следећи: 

 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СТАТУТА КАЈАКАШКОГ САВЕЗА 

СРБИЈЕ 

 

1.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Кајакашки савез Србије (у даљем тексту: Савез) је невладина, неполитичка, недобитна 

организација. Национални грански савез је организован као спортско удружење, 

добровољно удружених клубова и територијалних кајакашких савеза са територије 

Републике Србије. 

 

Савез је, у остваривању својих циљева и задатака, самостална организација удружених 

клубова, територијалних кајакашких савеза у области кајакашког спорта, професионалних 

самосталних спортиста, стручних удружења, физичких лица, предузетника и правних лица 

у систему спорта,у складу са Законом о спорту, који својом активношћу и делатношћу 

унапређују рад Савеза, односно његових чланова 

 

Кајакашки спорт из претходног става посебно, али не и искључиво, обухвата дисциплине 

на мирним водма (спринт, маратон и веслање на дасци), дисципине дивљим водама (слалом, 

екстремни слалом и спуст) као и паракајак. 

 

Члан 2. 
 

Кајакашки клубови могу се удруживати у регионалне, градске, општинске и друге 

територијалне савезе ради остваривања заједничких интереса. 
 
Организација и рад клубова, регионалних, градских и општинских и других територијалних 

савеза, уређују се Статутом тих клубова и савеза, који морају бити у складу са законом и 

Статутом Савеза. 
 
Чланови Савеза: клубови, регионални, градски, општински и други територијални савези, 

су конститутивни део Савеза и функционишу као јединствени систем Савеза, поштујући 

устројство, организацију и правила која прописује Савез. 

 



Термини којима су у овом статуту означени положаји, професије, односно занимања, 

изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица 

на која се односе. 

Члан 3. 
 

Савез је, у складу са законом, највиши облик организације и удруживања у кајакашком 

спорту. 
 

Одредбе Статута или било ког општег акта члана савеза која је у супротности са Статутом 

и општим актом Савеза не примењују се, а пoјединачна акта члана Савеза која су у 

супротности са Статутом и општим актима Савеза, ништавна су. 
 
 

Члан 4. 

 

Назив Савеза је: Кајакашки савез Србије. Скраћени назив Савеза је: KCC. 

Седиште Савеза је у Београду, улица Ада Циганлија број 10.  

Подручје делатности Савеза је територија Републике Србије. 

Грана спорта којом се Савез бави је кајак-кану спорт (у даљем тексту: кајакашки спорт).  

О промени назива одлучује Скупштина Савеза. 

 

Члан 5. 

 

Савез има своју заставу, знак (лого) и грб. 
 
Застава Савеза је светло плаве боје са знаком у горњем делу на средини. 
 

Знак (лого) Савеза је силуета кајакаша у покрету, са подигнутим веслом који је паралелан 

са основом-водом. 
 
Грб је заштићен знак кога чини: Штит са оцилима беле боје на црвеној подлози, кајакашко 

и кануистичко весло под углом од 45 степени иза оцила, три таласа једно црвене, једно 

плаве и једно беле боје испод оцила. Грб има текст „Србија“ изнад оцила и „Кајакашки 

Савез“ испод таласа. 

 

Савез је обавезан да заштити своје симболе у складу са Законом 

 

Члан 6. 
 

Печат Савеза је округлог облика, пречника 40 мм оивичен текстом по ободу у горњем делу 

печата, где пише на ћирилици назив Савеза и место седишта Савеза. 
 
У средини печата налази се знак Савеза. 
 

Члан 7. 
 



Ради успешног остварења својих циљева и активности, Савез сарађује са спортским 

удружењима и институцијама у земљи и иностранству, као и другим организацијама које 

омогућавају успешнији развој и репрезентовање кајакашког спорта у земљи и иностранству. 
 
У сарадњи и коресподенцији са међународним спортским институцијама Савез користи 

назив на енглеском језику: „Canoe Federation of Serbia“. 

 
 

Члан 8. 
 
Савез је члан Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, Међународне 

кајакашке федерације (ИЦФ), Европске кајакашке Асоцијације (ЕЦА), Балканског 

комитета, а може бити и члан других домаћих и међународних спортских организација о 

чему одлучује Скупштина Савеза. 

 
 

Члан 9. 
 
Савез обавља своје активности у складу са законом, овим Статутом и статутом и 

правилима Олимпијског комитета Србије, Светске кајакашке Федерације и Европске 

кајакашке асоцијације. 
 

Члан 10. 

 

Забрањена је, у складу са законом, свака непосредна и посредна дискриминација, по било 

ком основу, спортиста, спортских стручњака, спортских организација, спортских савеза и 

других лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, на отворен или прикривен начин, а 

која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству. 

Одредбе општих и појединичаних аката Савеза и чланова Савеза које представљају 

дискриминацију у складу са ставом 1. овог члана не примењују се. 

У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 

Сва лица у надлежности Савеза и чланова Савеза обавезна су да се супротстављају свакој 

врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци. 

  
Члан 11. 

 

Савез у току обављања свог рада, у складу са потребама, може да оснује огранке.  
Сваки огранак у складу са одлуком Управног одбора има место обављања активности 

и свог заступника. 

 

Функционисање, делокруг и начин рада огранка прописује Управни одбор Савеза. 

 

Огранак нема својство правног лица и послове са трећим лицима обавља у име и за рачун 

Савеза. Огранак у правном промету иступа под називом Савеза и својим називом. 



 

2. ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ САВЕЗА 

  
2.1. ЦИЉЕВИ САВЕЗА 

 

Члан 12. 

 

Циљеви Савеза су: 

 

1. Развој и унапређење кајакашког спорта и спортиста,  

2. Пропагирање и афирмација кајакашког спорта,  

3. Поштовање основних начела и развој Олимпијског покрета,  

4. Подстицање бављења спортом, посебно деце и омладине,  

5. Усклађивање активности својих чланова и програма и планова развоја кајакашког 

спорта,   
6. Стварање услова за постизање врхунских спортских резултата,  

7. Организовање и вођење спортског такмичења,  

8. Репрезентовање кајакашког спорта и представљање и заступање интереса у земљи и 

свету,   
9. Унапређивање међународних веза и сарадње,  

10. Унапређивање стручног и педагошког рада,  

11. Унапређење односа, права и обавеза удружених чланова,  

12. Доношење нормативних аката и спортских правила,  

13. Решавање статуса и материјалног положаја Савеза и удружених чланова,  

14. Заштита интереса удружених чланова,  

15. Остваривање других циљева и задатака од заједничког интереса.  

 

2.2. АКТИВНОСТИ САВЕЗА 

 

Члан 13. 

 

Савез у реализацији циљева, обавља разне активности које су од значаја за развој 

кајакашког спорта и од користи за његове чланове. 
 
Савез врши следеће активности: 
 

1. Заступа заједничке интересе чланова Савеза пред градским, државним и 

спортским органима и организацијама;   
2. На највишем нивоу остварује комуникацију и сарадњу са министратсвом 

надлежним за питања спорта;   
3. Обезбеђује у својим могућностима услове за развој врхунског спорта;  

4. Предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања 

кајакашког спорта;   
5. Прати и упознаје своје чланове са међународним искуствима у области 



кајакашког спорта;  

6. Својим активностима доприноси организацији система спорта у складу са 

Статутом Олимпијског комитета Србије;   
7. У реализацији својих циљева блиско сарађује са Олимпијским комитетом Србије;  

8. Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада;  

9. Организује и припрема своје спортисте репрезентативце за међународна 

спортска такмичења;   
10. Организује иновацију знања кадрова у Савезу, посебно руководећих и 

стручних радника;   
11. Ради на утврђивању спортских правила и пропозиција такмичења у кајакашком 

спорту;   
12. Издаје дозволе за сезону спортским организацијама за учешће на националним 

лигашким спортским такмичењима;   
13. Води систем такмичења;  
14. Даје сагласност члановима и спортистима за учешће на међународним 

спортским приредбама;   
15. Издаје дозволу за рад спортским стручњацима;  

16. Региструје уговоре између спортисте и клуба;  

17. Издаје дозволу за рад спортском привредном друштву односно предузетнику 

за обављање послова посредовања приликом преласка спортиста из једне у 

другу спортску организацију;   
18. Уколико има потребе врши послове стручног оспособљавања за обављање 

одређених стручних послова у спорту у сарадњи са одговарајућом 

високошколском установом;   
19. Сачињава и предаје предлог годишњег програма финансирања преко 

Олимпијског комитета Србије, надлежном министартсву за питања спорта;   
20. Подноси пријаву за упис у матичне евиденције у складу са законом;  

21. Води Књигу чланова и Књигу одлука у складу са законом;  
22. Води активности усмерене на организовање међународних такмичења поверених од 

стране Светске (ИЦФ) и Европске кајакашке федерације ( ЕЦА);  

23. Учествује на међународним такмичењима у складу са годишњим плановима 

активности Савеза и материјалним могућностима;   
24. Ради на јачању спортског и пријатељског духа код својих чланова и утврђује 

правила понашања у њиховим међусобним односима;   
25. Делује у циљу стварања повољних услова за такмичарске активности својих 

чланова;   
26. Подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, 

јубиларних и др.) за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и 

унапређивању кајакашког спорта, рада и развоја Савеза и др.;   
27. Усклађује активности чланова Савеза;  

28. Учествује у обезбеђењу функционисања информационог система;  

29. Учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским и другим   

објектима који су потребни Савезу;  
30. Остварује сарадњу са средствима информисања у циљу благовременог 

информисања јавности о свом раду, резултатима и политици Савеза;   
31. Учествује у издавању публикација о спортским и другим активностима Савеза;  



32. Организује спортска такмичења и манифестације;  

33. Даје подршку школовању стручних кадрова;  

34. Упознаје и едукује чланове са националним и међународним правилама 

кајакашког спорта и законским регулативама;  

35. Подиже квалитет и општи ниво кајакашког спорта и активности;  

36. Одржава и унапређује међународне спортске везе са кајакашким 

организацијама других земаља;  

37. Развија спортску сарадњу са дијаспором;  

38. Обавља и друге активности у складу са законом.  

 

Члан 14. 

 

Савез може ради постизања циљева и задатака предвиђених овим Статутом, основати 

предузеће, спортско привредно друштво, установу, агенцију или други законом прописани 

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

физичким лицима. 

 

Члан 15. 

  
Савез утврђује спортска правила кајакашког спорта, а у складу са законом и 

међународно утврђеним правилима. 
 
Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се: 
 

1) систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и 

одређивање аматерских и  професионалних такмичења;  

2) правила за организовање спортских такмичења;  

3) услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак 

утврђивања њихове испуњености, укључујући и услове за наступ страних 

спортиста и спортиста који наступају за стране репрезентације;   
4) услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском 

такмичењу, односно професионалном спортском такмичењу и поступак 

утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону);   
5) начин и поступак регистровања уговора између спортиста, односно спортских 

стручњака  и спортске организације и опште (минималне) услове за 

закључивање уговора између спортисте, односно спортског стручњака и 

спортске организације;   
6) услови за организовање и учешће спортских организација и спортиста у 

такмичењима за подручје више држава или више региона различитих држава;  

7) услови и начин регистровања спортиста и спортских стручњака за спортску 

организацију, укључујући и регистровање страних спортиста и спортских 

стручњака;   
8) мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично 

понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам, нелегално 

клађење);   
9) медицинска заштита спортиста;  



10) дисциплински поступак и дисциплинске казне;  

11) статус спортиста и  спортских стручњака и преласци спортиста у домаће и 

иностране спортске организације, укључујући трансфере и уступање спортиста 

између спортских организација;   
12) услови за вршење посредовања у преласцима спортиста и спортских стручњака  

из једне у другу спортску организацију;   
13) статус судија, суђење на такмичењима, надзор над суђењем и статус других 

службених лица на такмичењима;   
14) обављање стручног рада у спортским организацијама;  

15) друга питања утврђена законом и спортским правилима Светске и Европске 

кајакашке федерације.  
 

Савез је дужан да у року од 15 дана од дана ступања на снагу спортских правила из 

става 1. овог члана достави примерак тих правила Министарству, укључујући и касније 

измене и допуне правила, рачунајући рок посебно за сваки општи акт којим су утврђена 

спортска правила. 
 
Савез је дужан да објави спортска правила и статут на званичној интернет презентацији.   
 
Савез је дужан да достави Министарству оверен превод статута Светске кајакашке 

федерације (ИЦФ), укључујући и касније измене и допуне тог статута. 

 

Члан 16. 

 

У оквиру законских надлежности Савез:  

 

• издаје дозволе за сезону својим члановима за лигашка и остала такмичења из 

своје надлежности;   
• даје сагласност члановима и спортистима за учествовање на 

међународним спортским приредбама;  

• прописује пропозиције такмичења;   
• издаје дозволу за рад спортском привредном друштву односно 

предузетнику за обављање послова посредовања приликом преласка 

спортиста из једне у другу спортску организацију;   
• у сарадњи са високошколском установом и у складу са законом издаје, 

обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима.  

• даје мишљење Министарству о постојању интереса за пријем у 

држављанство Републике Србије спортисте или спортског стручњака 

који је страни држављанин. 
 

Члан 17. 
 

Савез води систем такмичења у кајакашком спорту. 
 

Савез може уколико за то постоји интерес, поверити вођење одређених такмичења и 



неком од својих чланова, у складу са законом и општим актима Савеза. 
 
Измене система такмичења у надлежности Савеза могу се примењивати најраније по 

истеку једне такмичарске сезоне од утврђивања тих измена. 
 
Пропозиције такмичења у надлежности Савеза утврђују се најкасније 30 дана пре 

почетка такмичења и не могу се мењати у току такмичарске сезоне на коју се односе. 
 

 

 

3. ЧЛАНОВИ САВЕЗА  
 

3.1. ВРСТА ЧЛАНСТВА 
 

Члан 18. 
 
Чланови савеза могу бити: 
1) Територијани  кајак – кану савези; 
2) Кајак – кану клубови; 
3) Спортске организације и друга стручна спортска удружења у предметној грани 
спорта; 
4) Самостални професионални спортисти, и 
5) Остала правна и физичка лица у систему спорта, која својом активношћу и 
делатношћу унапређују рад Савеза, односно његових чланова. 
Својство члана Савеза се не може преносити нити наследити. 
Спортска правила непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, 
обухваћена надлежностима Кајкашког савеза Србије. 
 

Члан 19. 

 

Одлуку о пријему у чланство Савеза и престанку својства члана Савеза доноси Управни 

одбор Савеза. 
 
Престанком својства члана Савеза аутоматски се губе све функције у Савезу. 
 

Члан 20. 
 

Чланови Савеза се дела на: чланове првог ранга и чланове другог ранга. 

 

Чланови првог ранга су: клубови који су учествовали у  претходној календарској години  у 

националном првенству (Екипно и појединачно првенство државе за све категорије 

првенство државе у мини кајаку-спринт, Првенство државе за сениоре и јуниоре, кадете и 

пионире- спуст, екстремни слалом и слалом) најмање у две такмичарске категорије са 

најмање 2 (два) такмичара и територијални кајакашки савези.  

 

Управни одбор Савеза доноси листу чланова првог и другог ранга, на почетку сваке 

календарске године. 



 

По окончању националног првенства, или у другим оправданим ситуацијама, Управни 

одбор утврђује да ли је неки од редовних чланова престао да испуњава ове наведене услове. 

 

Уколико се утврди да не испуњава више наведене услове, Управни одбор констатује да 

наведени члан губи статус члана првог ранга и добија статус члана другог ранга. 

 

Чланови другог ранга су клубови,Територијани савези, Спортске организације и друга 

стручна спортска удружења у предметној грани спорта, Самостални професионални 

спортисти, остала правна и физичка лица у систему спорта, а свеу у складу са Законом о 

спорту , која својом активношћу и делатношћу унапређују рад Савеза, односно његових 

чланова, али не испуњавају услове да постану чланови првог ранга. 
 

Члан 21. 

 

Чланови првог ранга имају по 2 (два) гласа, док Чланови другог ранга имају по 1  (један) 

глас приликом гласања у Скупштини Савеза. 

 
Приликом почетка заседања скупштине Савеза, председавајући на основу извештаја 
Верификационе комисије констатује  поред присутности заседању и број гласова сваког 
од чланова. 
 

Члан 22. 

 

(брисан). 
 

3.2. ЧЛАНАРИНА 
 

Члан 23. 
 

Висина месечне чланарине не може бити већа од једне десетине просечне зараде на 

нивоу Републике Србије утврђене од стране републичког органа надлежног за послове 

статистике за претходну буџетску годину. 
 
Годишња чланарина не може бити 12 пута већа од износа наведеног у ставу 1. овог члана. 
 

Изузетно чланарина се може утврдити у вишем износу уз претходну сагласност 

министра надлежног за питања спорта. 

 

Члан 24. 
 

У складу са Статутом, сви чланови морају плаћати чланарину. 
 

Чланарина за текућу годину се плаћа у износу који одреди Управни одбор, а најкасније до 

01. марта за текућу годину. 
 
Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и 



не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге писмене опомене, истеком овог 

рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу. На 

првој наредној седници Управни одбор у форми Одлуке констатује престанак чланства. 

 

Сви такмичари клуба-члана Савеза, који није уплатио годишњу чланарину и на основу тога 

им је угашено чланство, сматрају се слободним тамичарима који се могу одмах 

пререгистровати за било који други клуб уз претходно прибављену сагласност Управног 

одбора Савеза.  

 

 

 
 

3.3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

 

Члан 25. 
 
Чланови Савеза имају једнака права, обавезе и одговорности у Савезу. 
 

3.3.1. ПРАВА ЧЛАНОВА 

 

Члан 26. 
 
Права чланова су да: 
 

• Активно учествују у раду и одлучивању у органима и телима Савеза,   
• Учествују у доношењу плана и програма рада Савеза,   
• Бирају своје представнике у органе и тела Савеза и управљају пословима Савеза,   
• Дају предлоге и примедбе на рад органа Савеза,   
• Имају право на жалбу на одлуку органа Савеза којом се одлучује о њиховим правима 

и обавезама,  

• Буду обавештени о раду органа Савеза и реализацији донетих закључака,   
• Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје 

делатности,  
 

3.3.2. ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

 

Члан 27. 
 
Обавезе чланова су да: 
 

• Поштују Статут и правна акта Савеза, односно спортска правила,  

• Дају Савезу податке које од њих тражи ради обављања Законом и Статутом 

предвиђених послова и задатака,  

• Уредно плаћају чланарину Савезу и обезбеђују услове за ефикасан рад Савеза,  

• Усагласе свој статут и друга општа акта са Законом, спортским правилима Савеза, 



овим Статутом и општим актима,  

• Без одлагања, а најкасније у року од 7 дана од дана усвајања, односно доношења 

одлуке, обавести Савез о усвајању новог статута или изменама и допунама свог 

статута, уз достављање пречишћеног примерка статута, одржаној Скупштини и 

избору ограна и лица овлашћеног за заступање,   
• Омогуће спортисти учешће у националној репрезентацији када је позван у њу,  

• Поштују и чувају углед Савеза,    
• Учествују на такмичењима која организује Савез,   
• Учествује у акцијама од општег интереса за кајакашки спорт,   
• Спроводе одлуке, закључке и друге договоре који се доносе у органима и телима 

Савеза,   
• У међусобним односима негују и поштују спортски морал, фер-плеј, спортски дух и 

међусобну сарадњу,   
• Извршавају програме припрема и наступа изабраних кандидата на такмичењима по 

утврђеном календару Савеза,  

• Организује акције и такмичења која им буду поверена у складу са важећим 

прописима,  

• Обезбеде у оквирима своје надлежности да се деца не излажу спортским 

активностима и физичким вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово 

здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и моторички развој 

или образовање.   
Испуњавају и друге обавезе утврђене Законом и Статутом и другим општим актима 

Савеза.  
 

3.4 . СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ЧЛАНА 

 

Члан 28. 
 
Члан Савеза може постати спортска организација која је регистрована код надлежног органа 

у складу са Законом и испуњава услове предвиђене Статутом и другим општим актима 

Савеза. 

 

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

Уз молбу за пријем у чланство прилаже се: копија свог статута, копија решења о упису у 

регистар код надлежног државног органа.  
 
Својство члана Савеза се стиче ако спортска организација: 
 

• Потпише приступницу,   
• Уплати годишњу чланарину,   
• Достави изјаву да у целини прихвата Статут и општа акта Савеза,   
• Приложи свој Статут и Решење о упису у регистар,   
• Приложи попуњен упитник за књигу чланства,   
• Испуњава услове предвиђене законом, Статутом и другим општим актима Савеза.  

 



О пријему у чланство Савеза одлучује Управни одбор Савеза, у року до два месеца од дана 
подношења уредне молбе.  
 
У случају одбијања молбе за пријем у чланство подносилац молбе  може поднети жалбу 
Скупштини Савеза, чија је одлука коначна.  
 
У случају да је прихваћена молба за пријем у чланство, подносилац мобле је дужан да 
уплати Савезу годишњу чланарину одређену одлуком Управног одбора Савеза, у року од 
15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао 
од чланства у Савезу. Права члана Савеза се остварују од дана уплате годишње чланарине. 
  

3.5. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 
 

Члан 29. 
 
Својство члана Савеза престаје: 
 

• Престанком рада члана,   
• На писмени захтев члана,   
• Због неплаћене чланарине у складу са Статутом,   
• Одлуком надлежног органа Савеза,   
• Смрћу  

Члан 30. 
 

Чланови чије је чланство у Савезу престало немају право на повраћај уплаћене чланарине 

нити других периодичних уплата, спонзорства, донација и сл. 
 
Члан 31. 
 

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

члана Савеза. 

 

Престанком својства члана Савеза, престаје и мандат члана и његовог представника у 

органима и радним телима Савеза. 

 

Члан 32. 

 

Одлуку о пријему у чланство Савеза, или о престанку својства члана Савеза, доноси 

Управни одбор Савеза. 

 

Члан 33. 

  
Савез води евиденцију својих чланова (књига чланова) и друге базичне евиденције, у 

складу са Законом о спорту. 

Савез и чланови Савеза дужни су да се упишу у националне евиденције (матичне 

евиденције) , у складу са Законом о спорту.  



 

Члан 34. 

 

Управни одбор Савеза може донети одлуку о искључењу из Савеза ако члан: 

 

• својим активностима теже штети угледу Савеза;   
• грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза;   
• својим радом, актима или организацијом крши законске обавезе, Статут и друге 

опште акте Савеза или своја општа акта,   
• престане да испуњава услове за  чланство.  

 

 

 

 
 
4. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И МЕРЕ 
 

Члан 35. 
 

Против члана Савеза се покреће дисциплински поступак и изричу дисциплинске мере у 

складу са правилником који регулише дисциплинску одговорност чланова Савеза, односно 

у складу са законским прописима за лица која су у радном односу са Савезом. 
 
Ове мере изриче Дисциплинска комисија Савеза. 
 

Члан 36. 

 

Члану Савеза могу се изрећи дисциплинске санкције, мере, у складу са законом, спортским 

правилима и општим актима Савеза, с тим да му не може бити изречена казна за 

дисциплински прекршај за који није крив и који пре него што је учињен није био општим 

актом Савеза утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана казна, ако 

законом није друкчије одређено. 

 

Члан 37. 
 
Члан Савеза има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и 

са што мање трошкова, независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о 

одговорности, браниоца о личном трошку, изјашњење и извођење доказа, писмену и 

образложену одлуку и жалбу.  
Члан 38. 
 

Члану Савеза се могу изрећи следеће дисциплинске мере: 
 

1. Опомена,  

2. Суспензија,  



3. Забрана рада или вршења спортске активности у одређеном трајању,  

4. Новчана,  

5. Казна искључење из Савеза.  

 

Члан 39. 
 

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

поступку утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у 

чланство Савеза.  
 

У складу са условима наведеним у Статуту, Управни одбор доноси одлуку којом 

констатује да је престало чланство због неплаћања чланарине. 

  
Члан 40. 

 

Ако члан својим деловањем и неизвршавањем преузетих обавеза нарушава углед и интересе 

Савеза, Дисциплинска комисија Савеза му може, након спроведеног поступка, изрећи мере 

и о томе мора известити Управни одбор. 

 
 
На одлуку Дисциплинске комисије Савеза из става 1. овог члана, члан има право жалбе 

Управном одбору Савеза као другостепеном органу. 
 
У случају да одлуку као првостепени орган доноси Управни одбор, члан има право жалбе 

Скупштини Савеза. 

 

Члан 41. 

 

Ниједан члан Савеза не  може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне 

последице због коришћења својих права утврђеним законом, општим актима Савеза и 

општим актиима члана Савеза.  

 

 

 

5. СТРУЧНИ РАД 
 

Члан 42. 
 

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

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

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

 
Спортски стручњаци су 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. 



 

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

са Законом о спорту и општим актима Савеза. 

Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање за те 

врсте послова и доприносе остваривању спортских активности и спортских делатности у 

складу са законом. 

   
Управни одбор Савез утврђују план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 

спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Савезу и обезбеђују услове за 

остваривање тог плана. 

Савез ангажује спортске стручњаке закључењем уговора о раду или закључењем уговора о 

стручном ангажовању, у складу са законом. 

Савез има најмање једног запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака 

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

У спортском такмичењу може учествовати спортски стручњак коме је у периоду од шест 

месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за 

обављање спортских активности, односно делатности.  

Савез је  дужан  да закључи уговор о осигурању врхунских спортских стручњака  од 

последица несрећног случаја за време обављања стручног рада у спорту, а на основу 

утврђеног рангирања спортских стручњака, у складу са Законом.  

 

Члан 43. 
 

Највиша спортска звања могу да стекну само спортски стручњаци који имају прописано 

образовање у складу са законом. 

 

Члан 44. 
 

Стручни васпитно-образовни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци 

који имају одговарајуће образовање у области физичког васпитања и спорта, у складу 

са законом. 
 

Члан 45. 
 

Спортски стручњаци ангажовани у Савезу, дужни су да планирају и евидентирају стручни 

рад који обављају у складу са правилима савеза. 

 

Члан 46. 
 



Савез издаје спортским стручњацима дозволу за рад 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, за период за који је издата. 
 

 

 

6. СПОРТИСТИ 
 

Члан 47. 
 
Спортиста је лице које се бави спортским активностима у клубу и/или Савезу. 

 

Члан 48.  
 
Уговор и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни раскид уговора између 
спортисте и спортске организације закључује се у писаној форми и оверава у складу са 
законом, региструје у Савезу, а у противном је ништав. 
 

Члан 49. 

 

Спортиста у клубу може бити аматер или професионални спортиста. 
 

Професионални спортиста се бави спортом као јединим или главним занимањем и 

закључује са Клубом уговор о раду на одређено време, најдуже до пет година. 
 
Спортиста аматер се не бави спортом у виду занимања и њему зарада није циљ бављења 

спортом. 

 

Спортиста аматер може да закључује са Клубом уговор о бављењу спортом ако је 

пунолетан, а ако је малолетан, може да закључује уговор о стипендирању малолетног 

спортисте за спортско усавршавање. 

 

Члан 50. 

 

Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност, Клуб може пуноважно да 

закључи уговор само уз писмену сагласност родитеља, односно старатеља, а на основу 

претходно утврђене здравствене способности спортисте. 

   
Члан 51. 

 
Уговор између спортисте и спортске организације потписују спортиста и лице овлашћено 
за заступање спортске организације. 
 
У случају закључења уговора и утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида 
уговора или раскида уговора између спортске организације и спортисте због неиспуњења 



уговорних обавеза, спортска организација је дужна да о томе без одлагања обавести Савез. 

 

Члан 52. 

 

У складу са извршеном категоризацијом, спортиста може имати статус врхунског или 

перспективног спортисте. 
 
Висина стипендије врхунског спортисте зависи од категоризације, да ли има статус 

спортисте заслужног, међународног или националног разреда. 
 
Перспективни спортиста има право на стипендију за спортско усавршавање, у складу са 

спортским правилима Савеза. 
 
Савез утврђују посебне програме бриге о перспективним спортистима. 
 

Члан 53. 

 

У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци пре 

одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање 

спортских активности. 

 

Члан 54. 

  
Клуб је обавезан да води евиденцију о утврђивању здравствене способности спортиста 

такмичара, уношењем података у медицинску документацију, од дана прве регистрације за 

Клуб. 

 

Члан 55. 

 

Савез је  дужан  да закључи уговор о осигурању својих врхунских спортиста од последица 

несрећног случаја за време обављања спортске активности, а на основу утврђеног 

рангирања спортиста, у складу са Законом.  

 

Члан 56. 

 

Забрањено је спортисту изложити спортским активностимна које могу да угрозе или 

погоршају његово зравствено стање. 

 

Забрањен је допинг, на тренингу, такмичењу и ван њих. 

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

са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба. 

 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о 



спречавању допинга у спорту. 

 

Члан 57. 
 

Управни Одбор Савеза општим актом, правилником утврђује услове преласка спортиста из 

једног Клуба у други у земљи и иностранству. 

 

Члан 58. 

 

Клубови и спортисти могу да учествују на такмичењима у организацији Савеза или под 

покровитељством Савеза, ако испуњавају услове утврђене Законом о спорту и Правилима 

Савеза. 

Клубови и спортисти из Републике Србије који нису чланови Савеза не могу учествовати 

на такмичењима у организацији или под покровитељством Савеза и не могу бити чланови 

кајакашке репрезентације Србије. 

 

Репрезентације, клубови и спортисти чланови других националних федерација могу 

учествовати на такмичењима у организацији или под покровитељством Савеза, уз 

сагласност Управног одбора Савеза. 

 

Члан 59. 

 

Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно одржавање и 

предузме мере прописане законом и правилима Савеза. 

 

Такмичење може да се организује уколико Савез процени да организатор има обезбеђене 

услове предвиђене правилима Савеза. 

 
 

 

7. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ САВЕЗОМ 

 
 

7.1. ОРГАНИ САВЕЗА 
 

Члан 60. 

 

Савезом управљају чланови, непосредно или  преко својих изабраних представника у 

органима Савеза, на начин одређен овим Статутом. 

 

                             Члан 61. 
 
Органи Савеза су: 
 



• Скупштина,   
• Председник Савеза,   
• Управни Одбор,   
• Надзорни одбор.  

 

 

Члан 62. 

Лица бирана у органе Савеза морају бити чланови Савеза. 

 

Члан 63. 
 

Мандат чланова органа Савеза траје четири године. 

 

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

чланови органа, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране 

новоизабраних органа, ако законом или овим Статутом није другачије утврђено. 

 

Члан ограна Савеза може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама Савеза и чланова 

Савеза. 

 

Члан 64. 

  
Чланови управе спортске организације, укључујући и заступника и ликвидационог 

управника спортске организације не могу бити лица која су осуђена за кривична дела 

против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко 

убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано 

коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе 

допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, 

насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода 

такмичења, док трају правне последице осуде. 

 

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

власник или члан органа спортске кладионице.  

 

Члан 65. 
 

Одлуке органа Савеза уносе се у Књигу одлука, у складу са Правилником о књизи одлука. 
 

Члан 66. 
 

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

• покретању спора или одустајању од спора против њега,   



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

постојања личног интереса при одлучивању,   
• 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. 

 

Члан 67. 

 

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

1. Ако поднесе оставку;   
2. Ако га опозове орган Савеза који га је бирао: због непридржавања Статута и других 

аката Савеза, лошег рада, или због неуредног присуствовања седницама;   
3. Престанком рада члана Савеза којег представља;  

4. У складу са Статутом;  

5. Ако почне да врши јавну функцију или почне да  врши функцију у органу политичке 

странке 

6. Смрћу.  

 

7.2. СКУПШТИНА 

 

Члан 68. 

 

Скупштина је највиши орган Савеза.Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна. 

 

Члан 69. 

 

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године. Редовна Скупштина се одржава 

најмање једном годишње. Ванредна Скупштина се одржава по потреби. 

Редовна изборна Скупштина се заказује сваке четврте године, најкасније 30 дана пре истека 

мандата члановима органа Савеза. 

Члан 70. 

 

Скупштину сачињавају по један представник редовних чланова Савеза. Члан Скупштине је 

и Председник Савеза. 

 

Члан 71. 

 

Одлуку о сазивању изборне Скупштине доноси Председник Савеза, најкасније 30 дана пре 

истека мандата члановима органа Савеза. 



 

Скупштина се обавезно сазива и на захтев Управног или Надзорног одбора или 1/3 редовних 

чланова Савеза, уз навођење дневног реда. 

 

Мандат члановина Скупштине траје 4 (четири) године и могу бити поново бирани. 

 

Мандат члана Скупштине може престати и пре истека од четири године у складу са 

одредбама Статута. У том случају мандат новоизабраног члана траје до истека мандата 

замењеног члана. 

 

                                                                      Члан 72.  

 

Скупштина као највиши орган врши следеће послове: 

1. разматра доноси и усваја: 

 
а)  Статут Савеза и његове измене и допуне;  

б)  одлуку о лицу за заступање, избору и разрешењу;  

ц)  финансијске и ревизорске извештаје;  

д)  одлуку о статусним променама;   
е)  одлуку о томе коме припада имовина у случају престанка рада Савеза;  

ф) одлуке о учлањењу Савеза у друге организације у земљи и у свету,  

г)  одлуку о Савезу као оснивачу неке друге организације,  

х)  одлуку о располагању непокретностима Савеза;  

и)  одлуку о престанку рада Савеза;  

ј)   Пословник о раду Скупштине Савеза;  

к)  извештаје о реализацији програма који се финансира из јавних средстава; 

л) оквирни четворогодишњи програм развоја; 

љ) одлучује коначно као другостепени орган о жалбама упућеним Кајакашком савезу; 

м) врши и друге послове и задатке у складу са законом и Статутом 

н) одлучује о извештајима свих органа које бира;  

 

2. бира и разрешава:  

 

а) Председника Савеза  

б) чланове Управног 

ц) чланове Надзорног одбора,  

д) чланове радних тела Скупштине Савеза;  

 

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије, одборе и радна тела. 

 
 

Члан 73. 

 

Скупштина може у складу са одредбама Статута разрешити именована лица дужности и 



пре истека мандата када утврди да не извршавају своје обавезе. 

 

Члан 74. 
 

Рад Скупштине уређује се Пословником о раду. 

 

Позив за седницу Скупштине доставља се члановима 10 (десет) дана пре одржавања 

седнице, заједно са предлогом дневног реда и основним материјалом.  

 

Позив за седницу се шаље препорученим писмом на последњу познату поштанску адресу, 

и рок од 10 дана се рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу. 

 

У хитним и изузетним случајевима овај рок може бити краћи. 

 

Члану Савеза који у складу са Законом о спорту има интернет сајт и електронску пошту, 

позив за седницу се може послати и електронском поштом. 

 

Скупштина се изузетно, у случајевима елементарних непогода, пандемије заразних болести 

и других околности које онемогућавају  пристуство чланова на једном месту, може одржати 

електронски, путем видео линка или на сваки други начин којим ће сви чланови бити у 

могућности да прате заседање. 

 

Одлуку из претходног става  на предлог Председника савеза, доноси УО. 

 

Члан 75. 

 

Ради лакшег и ефикаснијег функционисања, Скупштина организује рад преко својих 

радних тела и органа. 

 

Члан 76. 

 

Председник Савеза може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то 

интереси Савеза захтевају. 

 

Председник Савеза је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено 

тражи, уз предлагање дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или једна четвртина 

чланова Скупштине, а ако Председник Савеза не сазове седницу Скупштине, њу могу 

сазвати они чланови Скупштине, односно онај орган Савеза који је тражио њено сазивање. 

Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева 

за одржавање скупштине Савеза, с тим да између подношења уредног захтева за одржавање 

скупштине и одржавања скупштине Савеза не сме да протекне више од 30 дана, а само 



изузетно, из разлога болести или службене одсутности у иностранству Председника Савеза, 

рокови за сазивање и одржавање скупштине могу бити и двоструко дужи.  

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 2. овог члана могу бити само питања која су наведена 

у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије 

већином од укупног броја чланова. 

 

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 77. 

 

Радом Скупштине руководи Председник Савеза. 

 

О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, 

односно председавајући и записничар, а по потреби и оверивачи. Записник треба да садржи: 

број присутних чланова од укупног броја чланова Савеза, резултате гласања и избора, 

предлоге и одлуке са именима предлагача и именима оних који су и како гласали. 

 

Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник. 

 

Члан 78. 
 

Скупштина може да заседа ако на седници присуствује више од половине чланова. 

 

Члан 79. 

 

Скупштина која има кворум доноси одлуке већином гласова присутних чланова, сем 

случајева који су другачије уређени. 

 

Члан 80. 

 

Одлуку о статусним променама, престанку рада и одлуку о промени Статута Савеза, 

Скупштина доноси већином од укупног броја чланова Скупштине са правом гласа. 

 

7.3. УПРАВНИ ОДБОР 

 



Члан 81. 

 

Управни Одбор је орган управљања Савеза. 

 

Чланове Управног Одбора бира Скупштина Савеза из реда истакнутих кајакашких радника, 

спортских стручњака и спортиста на предлог Председника Савеза. Председник Савеза може 

предложити да се чланови Управног одбора бирају као јединствена листа. 

 

Председник предлаже Скупштини листу чланова Управног одбора на основу претходно 

прибављеног мишљења, тј. поднетих писмених предлога чланова Савеза. 

 

Члан 82. 

 

Управни Одбор броји 9 (девет) чланова и њега сачињавају: Председник Савеза и 5 чланова 

из редова клубови који се такмиче у дисциплинама на мирним водама и 3 члана из редова 

клубова који се такмиче у дисциплинама на дивљим водама. 

 

Председник Савеза је уједно по функцији и председник Управног одбора.  

 

Чланови Управног одбора Савеза, укључујући и заступника и ликвидационог управника не 

могу бити следећа лица: 

1. запослени у савезу;  

2. службена лица огранизације у области кајакашког спорта, која управља кајакашким 

тамичењем;   

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

странке;  

4. власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској 

кладионици; 

5. спортски посредници у кајакашком спорту; 

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

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

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

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

производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на 

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

правне последице осуде; 

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

законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности; 

8. спортски инспектори; 



9. заступници и ликвидациони управници територијалних кајакашких савеза са 

територије Републике Србије.  

 

Председник не може бити члан управе, председник или заступник друге организације у 

области кајакашког спорта, осим управе ОКС, ПОКС, Републичког завода и Покрајинског 

завода. 

Ако члан органа Савеза из става 3. овог члана у току трајања мандата престане да испуњава 

услове да буде члан органа у складу са овим Статутом, сматра се да му је престао мандат 

даном престанка испуњености тих услова, ако овим Статутом није другачије утврђено. 

 

Члан 83. 

 

Чланови Управног Одбора се бирају на време од четири године и могу бити поново бирани. 

 

Мандат члана Управног одбора може престати и пре истека од четири године у складу са 

одредбама Статута. У том случају мандат новоизабраног члана траје до истека мандата 

замењеног члана. 
 

Члан 84. 

 

Чланови Управног одбора из својих редова на предлог Председника бирају Потпредседника 

Управног одбора. 

 

Потпредседник у случају одсуства замењује Председника у овлашћењима која на њега 

пренесе Председник. 

 

Председник може у случају спречености да пренесе поједина овлашћења и на неког члана 

Управног одбора, а изузетно у складу са потребама, поједина овлашћења може пренети и 

на Секретара савеза или неко друго лице члана Савеза. 

 

Члан 85. 

 

Уколико члан Управног одбора неоправдано изостаје са седница или није у стању да врши 

функцију на коју је изабран или врши функцију уз разне злоупотребе, Управни одбор може 

заменити члана. 

 

Одлуку о замени се подноси Скупштини савеза на верификацију на првој наредној седници. 

  

Члан 86. 

На седницама Управног одбора може да присуствује Председник Надзорног одбора и лица 

које позове Председник Савеза, а која су битна за одлучивање по питањима на Дневном 



реду седнице. 

 

Члан 87. 

 

Управни Одбор врши дужности: 
 

1. Извршава одлуке и закључке Скупштине,   
2. Усваја годишњи Програм рада,  

3. Доноси и мења Правилнике и друга општа акта Савеза, сем оних у надлежности 

Скупштине,  

4. Утврђује смернице за развој кајакашког спорта на основу предлога комисија, а у 

складу са Пословником о раду Управног одбора;  

5. Именује и разрешава чланове радних тела и облика организовања (одбори, стручни 

савети, специјализовани сервиси, секције, комисије, секретаријат, стручна служба и 

др.),  

6. Утврђује предлог промена Статута 

7. На предлог председника савеза именује и разрешава Секретара Савеза,  

8. Доноси одлуку о висини чланарине,  
9. Утврђује листу и избор спортиста и других лица за доделу стипендија, новчане 

помоћи, признања и награда,  

10. Утврђују посебне програме бриге о перспективним спортистима,  

11. Утврђује да је одређени спортиста или тренер испунио услове за доделу 

националног спортског признања и предаје документацију за остваривање права, 

надлежном државном органу,   
12. Доноси Пословник о свом раду и о раду облика организовања и рада у Савезу и 

радних тела,  

13. Одлучује о потреби формирања огранка, његовом саставу и делокругу рада,  

14. Доноси одлуку о додели статуса почасног члана Савеза,  

15. Доноси одлуке о кандидовању на државном нивоу за организовање Светских, 

Европских, Балканских првенстава, светских купова и др.  

16. На предлог комисија, а у складу са Пословником о раду Управног одбора, именује и 

разрешава савезне селекторе, савезне тренере, стручне штабове за припреме и 

учешће репрезентација на међународним такмичењима у земљи и иностранству,   
17. Одлучује о учешћу репрезентација на међународним такмичењима (састав и 

руководство),   
18. Усваја критеријуме за избор чланова репрезентације, које предлажу комисије и 

селектори за мирне воде и дивље воде.   
19. Брине о припреми материјала за седнице Скупштине,  

20. Ради на утврђивању спортских правила и пропозиција такмичења у кајакашком 

спорту,  

21. Издаје дозволе за сезону спортским организацијама за учешће на националним 

лигашким спортским такмичењима,   
22. Утврђује систем и годишњи календар такмичења,  

23. Одлучује у складу са законом о питањима везаним за сукоб интереса,  
24. Даје сагласност члановима и спортистима за учествовање на међународним 

спортским приредбама,   



25. Издаје дозволу за рад спортским стручњацима,  

26. Региструје уговоре између спортисте и клуба,  

27. Издаје дозволу за рад спортском привредном друштву односно предузетнику 

за обављање послова посредовања приликом преласка спортиста из једне у 

другу спортску оргаснизацију,   
28. Уколико има потребе доноси одлуку да Савез врши послове стручног 

оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту у сарадњи 

са одговарајућом високошколском установом,   
29. Предлаже Скупштини измене и допуне нормативних аката,  

30. Одлучује о жалбама чланова као другостепени орган у питањима која су регулисана 

актима Савеза,   
31. Доноси одлуку о пријему у чланство Савеза и престанку чланства,  

32. Утврђује услове преласка спортиста из једног клуба у други,  

33. Разматра Завршни рачун, финансијске и ревизорске извештаје, 

34. Прописује начин израде и разматра и усваја планове и извештаје стручног рада и 

развоја,   
35. Стара се са професионалном организацијом којој повери питање прикупљања 

средстава за извршење приоритетних задатака и реализацију програма 

репрезентација на одређена међународна такмичења у земљи и иностарнству,   
36. Одлучује о месту и условима одржавања државних првенстава,  

37. Утврђује услове за одржавање званичних такмичења у земљи,  

38. Обавља послове и задатке пријава за учешће на међународним такмичењима и 

заседањима,   
39. (брисана),   
40. Oдлучује о формирању иницијалног одбора и организационог комитета за 

међународна такмичења  (Светски купови, Светска и Европска првенста) која Савез 

огранизује. 

41. Предлаже  буџет и његову  расподелу за редован програм,  

42. Даје сагласност на план утрошка средства за  реализацију  кампова за перспективне 

спортисте и огранизацију међународних такмичења; 

43. Даје сагласност за именовање представника у огранизациони одбор за међународна 

такмичења,  

44. Усваја Категоризацију спортиста и спортских стручњака,  

45. Доноси листу чланова првог и другог ранга, 

46. Усваја План Јавних набавки,  

47. Даје сагасност за  куповину основне опреме за потребе Савеза (куповина чамаца, 

приколица, комбија),  

48. Усваја програм за категорисане посаде у Олимпијском комитету,  

49. Даје сагласност за именовање оперативног тима за организацију такмичења и 

конгреса,  

50. Усваја извештај о попису,  

51. Даје сагалсност  за прелазак спортиста у друге националне федерације,  

52. Усваја извештаје селектора са такмичења,  

53. Предлаже представнике Савеза у Олимпијски комитет Србије,  

54. Делегира судије за међународна такмичења,  

55. Усваја Записнике,  



56. Доноси програм рада и предлаже Скупштини усвајање стратегије развоја, и 

57. Врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим нормативним актима 

Савеза  заседањима. 
 
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбора може образовати 

комисије, одборе и радна тела или именовати поједина лица. Одлуком о образовању 

комисије, одбора или радног тела, односно именовању лица  утврђује се њихов делокруг  

рада, односно састав. 

 

Члан 88. 

 

Управни Одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а најмање једном 

квартално. Председник Савеза сазива Управни одбор.  

 

Управни Одбор се обавезно сазива и на захтев Надзорног одбора или најмање 5 чланова 

Управног одбора. 
 
 

Члан 89. 

 

Управни Одбор доноси одлуку већином гласова присутних чланова на седници. 

 

У нарочито оправданим и хитним случајевима, председник Савеза може одлучити да се 

седница Управног одбора одржи телефонски или на седници одржаној уз коришћење 

електронских средстава комуникације (тзв. електронска седница). 

 

7.4. НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Члан 90. 

 

Надзорни одбор бира и разрешава Скупштина на предлог редовних чланова. 

 

Надзорни одбор се бира на време од 4 (четири) године и његови чланови се не могу више 

бирати на исту функцију. 

 

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и Скупштине Савеза. 

 

Надзорни одбор се састаје најмање два пута годишње и доноси одлуке већином гласова 

присутних чланова. 

 

Члан 91. 

 

Надзорни одбор Савеза је надзорни орган Савеза који врши контролу спровођења Статута 

и других општих аката Савеза, контролу материјално-финасијског пословања и годишњег 



завршног рачуна Савеза и надзор над законитошћу рада органа управљања Савеза. 

 
Члан 92. 

 

Надзорни одбор Савеза броји три члана које бира Скупштина Савеза из реда својих чланова, 

из реда експерата за поједине области. 

 

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. 

 

Надзорни одбор доноси свој Пословник о раду. 

 

Члан 93. 
 

Надзорни одбор подноси Скупштини Савеза извештај о питањима из свог делокруга 

најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Савеза. 

 

Надзорни одбор подноси Председнику Савеза извештај о питањима из свог делокруга 

најмање једном годишње. 

 

7.5. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 

 
Члан 94. 

 

Председника Савеза бира Скупштина Савеза из редова истакнутих спортских радника. 

Председник Савеза бира се на време од 4 године и може бити поново биран на исту 

функцију. Председник Савеза је истовремено Председник Управног Одбора и Председник 

Скупштине Савеза. Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини и Управном 

Одбору Савеза. 

 

Кандидата за председника Савеза могу да предложе чланови савеза претходно уз 

прибављену писану сагланост кандидата, с тим да један члан Савеза може да предложи само 

једног кандидата за председника.  

Уколико при избору Председника Савеза у првом круга гласања није изабран председник,  

приступа се другом кругу гласања, за два кандидата који су имали највећи број гласова. 

Уколико ни у другом гласању није изабран Председник Савеза, приступа се трећем кругу 

гласања, за кандидата који је имао највећи број гласова, а ако се ни тада не изабере 

Председник Савеза, кандидовање се понавља. 

 

Члан 95. 

 

За Председника Савеза може бити изабрано лице које да писану изјаву о прихватању 

кандидатуре и које испуњава следеће услове: 



1. Да је држављанин Србије 

2. Да је у ранијем периоду био укључен у рад органа и тела Савеза; 

3. Да говори најмање један светски језик; 

4. Да у каријери није кажњаван због повреде антидопинг правила; 

5. Да не постоје сметње за избор, у складу са законом и овим Статутом. 

Управни одбор Савеза даје оцену испуњеност услова из става 1. овог члана у процесу избора 

Председника Савеза.  

Члан 96. 

 

Председник Савеза врши следеће дужности: 
 

1. Представља и заступа Савез;  

2. Сазива и преседава седницама Скупштине; 

3. Сазива седнице и руководи радом Управног одбора;   
4. Финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана;  

5. Одговоран је за законитост рада Савеза;  

6. Организује и води активности и пословање Савеза;  

7. Брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига Савеза;  

8. Брине о спровођењу одлука органа Савеза;  

9. Прати и стара се о извршавању одлука и закључака радних тела Савеза;  

10. У односу на запослене има овлашћења директора предузећа;  

11. Руководи радом Савеза и усклађује активности органа Савеза;  

12. Утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни Одбор;  

13. Организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним 

органима, другим органима и организацијама,  

14. Предлаже Скупштини чланове Управног Одбора,  

15. Предлаже Управном одбору секретара Савеза,  

16. Одобрава службена путовања;  

15. Стара се о припремама седница органа Савеза и о извршавању одлука и других аката 

тих органа;  

16. Врши и друге послове у складу са законом и Статутом.  

 

Председник Савеза одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на 

Потпредседника Савеза, неког члана Управног Одбора, Секретара Савеза или лице члана 

Савеза, кога он овласти. 

 

7.6. ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ОРГАНА САВЕЗА 
 

Члан 97. 

 

Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 

Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. 

 



За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне 

одлуке или су се уздржали од гласања ако су у поступку који је претходио гласању 

образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа. 

 

Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана застарева у року од десет година од дана 

доношења одлуке којом је проузрокована штета спортском удружењу. 

 

Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Савеза подићи скупштина Савеза, Управни 

одбор Савеза, заступници Савеза, Надзорни одбор или чланови који чине 5% од укупног 

броја чланова Савеза, и државни јавни правобранилац. Одлуком Управног одбора Савеза 

може се одредити посебни заступник Савеза за поступак за накнаду штете. 

 

Остварена накнада штете припада Савезу, а лице које је поднело тужбу има право на 

накнаду трошкова за вођење спора. 

 

Одлукама органа Савеза не може се условити или забранити могућност подношења тужбе 

за накнаду штете. 

 

Одредбе ст. 1−6 овог члана сходно се примењују и на радње заступника, заступника огранка 

Савеза, ликвидационог управника и стечајног управника којима је проузрокована штета 

Савезу. 

 

7.7. СУКОБ ИНТЕРЕСА 
 

Члан 98. 

 

Чланови органа Савеза су дужни да се понашају крајње савесно у раду и руковођењу 

имовином Савеза и не смеју користити своју функцију за стицање личне користи и 

богаства. 
 

Члан 99. 

 

Заступник, запослени и чланови органа Савеза не могу директно или индиректно бити 

ангажовани у конкурентској спортској организацији. 

 

Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Савеза, односно 

заступник 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, односно заступника, супротно интересу 

Савеза;  
 

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, односно заступника, 

супротно интересу Савеза.  

 

Члан 100. 

 

Уговор између заступника и Савеза може да се закључи по одобрењу Управног одбора 

Савеза. 

Члан 101. 

 

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције даје Савезу право на накнаду штете и 

право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за 

рачун Савеза. 

 

Члан 102. 

 

У случају сукоба интереса између Савеза и заступника, Савез заступа члан кога одреди 

Управни одбор Савеза. 

 

 

8. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА 
 

Члан 103. 

 

Облици организовања и рада у Савезу, преко којих се одвијају активности и делатности 

Савеза могу бити: одбори, стручни савети, специјализовани сервиси, секције, комисије, 

секретаријат, стручна служба. 

 

Одлуку о потреби формирању ових облика организовања, састав, број чланова, избор 

чланова и надлежности, одређује Управни одбор. 

 

Члан 104. 

 

По указаној потреби делокруга рада, Управни одбор може формирати и друга радна тела. 

Управни Одбор именује и разрешава чланове радних тела. 

Избор свог Председника врше сами чланови у оквиру свог облика организовања. 

 



Делокруг рада, надлежности радних тела, број чланова и састав, ближе се одређује општим 

актом који доноси Управни одбор Савеза. 

 

Мандат чланова радних тела траје 4 године, а може престати оставком, сменом или 

опозивом пре истека овог рока. 

Члан 105. 

 

За повремене или одређене стручне послове Савез може ангажовати одговарајућег радника, 

стручњака, или послове поверити одговарајућој стручној институцији или организацији. 

Члан 106. 

 

Посебно тело, које врши координацију и сарађује са свим органима Савеза и облицима 

организовања и рада је Секретар Савеза. 

 

8.1. СЕКРЕТАР САВЕЗА 

 

Члан 107. 

 

Секретара Савеза именује и разрешава Управни одбор на предлог Председника Савеза. 

 

Секретар Савеза (у даљем тексту: Секретар), заснива радни однос са Савезом и закључује 

уговор о раду у складу са законом који регулише питања рада и радног односа. 

Секретар за свој рад одговара Управном одбору и Председнику Савеза. 

 

Председник Савеза, са законским овлашћењима дирекора предузећа, може предузети све 

мере у складу са законом за санкционисање пропуста у раду Секретара. 

Члан 108. 

 

Секретар мора да испуњава следће услове: 

• Поседује диплому високе стручне спреме; 

• Мора да има положени стручни испит у складу са Законом о спорту.  

• Говори енглески језик ;  

• Поседује диплому о завршеном течају енглеског језика, најмањи ниво- 

средњи курс;  

• Поседује активно знање за рад на компјутеру,  

• Поседује возачку дозволу најмање Б категорије,  

• Поседује најмање три године радног искуства у спорту као спортиста или 

спортски радник;  

• Поседује знања и стручне вештине од значаја за рад у спорту.  

 

Члан 109. 



 

Секретар у свом раду врши следеће обавезе: 

• Координира радом свих облика организовања и рада у Савезу,  

• Врши све административне послове у савезу,  

• Одговоран је за одлагање и чување документације Савеза,  

• Брине о роковима и обавезама Савеза које прописује надлежно министартсво 

за питање спорта,  

• Брине о свим обавезама и евиденцијама које је Савез дужан да води по Закону 

о спорту уз стручну помоћ стручњака у спорту из области права,  

• Активно сарађује са надлежним министартсвом за питање спорта и у року 

подноси сву потребну документацију и одговарајућа правдања,  

• Обавештава се о проблематици рада свих облика организовања рада у Савезу 

и информише Председника Савеза и Управни одбор о проблемима 

функционисања уколико их има,  

• Повремено и по потреби, присиствује састанцима облика организовања и 

рада у Савезу,  

• Припрема материјал за Скупштину и Управни одбор Савеза,  

• Учествује у раду органа Савеза без права гласа,  

• Води Записник са седница Скупштине и Управног одбора, уколико надлежни 

орган не одлучи другачије,  

• Врши и све послове које му наложи Председник Савеза у складу са законом 

и Статутом,  

• Врши и друге послове неопходне за рад Савеза, а у складу са законом и 

Статутом.  

Члан 110. 

 

У случају дуже одсутности Секретара замењује лице које одреди Председник. 

 

9. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ САВЕЗА 
 

Члан 111. 

Средства за рад Савеза образују се у складу са законом од: 

 
1. Доприноса (чланарине) његових чланова;  

2. Прихода од сопствених активности;  

3. Јавних прихода; 

4. Накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише;  

5. Накнада од обављања делатности када је то дозвољено законом који ту делатност 

регулише;   
6. Прихода  предузећа, установа, агенција и других привредних организација којима је 

Савез основич или суоснивач;  

7. Прилога донатора и спонзора;  



8. Наслеђа;  

9. Камате на улоге, у складу са законом;  

10. Закупнине, у складу са законом;  

11.  Од других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности у 

складу са законом. 

 

Објекти и средства којима располаже и која стекне Савез представљају његову имовину. 

Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 

Заступници Савеза су финансијски налогодавци за располагање средствима Савеза. 

Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор Савеза. 

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

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

статутарних циљева Савеза. 

 

Члан 112. 

 

Савез води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о 

рачуноводству и ревизији. Савез је дужан да објани на својој званичној интернет страници 

годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај.  

 

Члан 113. 

 

Средстава одобрена из буџета од стране Министарства омладине и спорта, по годишњим и 

посебним програмима за које конкурише Савез као носилац програма односно пројекта, 

буџетирају се и извршавају се у складу са законском регулативом.  

 

 

10. ЈАВНОСТ РАДА 

 
Члан 114. 

 

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

Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа Савеза, објављивањем одлука 

органа Савеза и благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова Савеза о 

активностима Савеза. 

 

Органи Савеза могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, 

информације и акти Савеза и органа Савеза достављају члановима Савеза искључиво путем 

електронске поште. 

 

Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима 

усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Савезу и актуелним дешавањима 



о члановима Савеза, путем средстава јавног информисања, конференција за штампу или 

издавањем посебних информација и билтена. 

 

Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је 

за њихову тачност.  

 

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

функционери Савеза.  

 

Савез објављује финансијске и ревизорске извештаја на интернет страници Агенције за 

привредне регистре, у складу са Законом о спорту. 

 

У случају када се делатност Савез финансира у претежном делу из јавних прихода, Савез 

обезбеђује остваривање права на приступ информација од јавног значаја, укључујући и 

објављивање информатора о раду, у складу са законом којим је уређен слободан приступ 

информацијама од јавног значаја. 

 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на обезбеђење јавности рада у члановима 

Савеза. 

 

Управни одбор утврђује шта се сматра пословном тајном, у складу са законом. 

 

Члан 115. 

 

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

раду, члановима Савеза и одлукама и општим актима Савеза. 

Интернет презентација Савеза је службено гласило Савеза. 

 

11. ОПШТА АКТА САВЕЗА 
 

Члан 116. 

 

Општа акта Савеза су Статут, пословници, правилници и одлуке којима се на општи начин 

уређују одређена питања.  

 

Предлог за промену Статута (усвајање новог статута и измене и допуне статута) мора бити 

достављен члановима Скупштине  најмање 10 дана пре одржавања Скупштине. 

 

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се 

Скупштини писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине. 

 



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

Скупштине. 

 

Управни одбор Савеза може, двотрећинском већином од укупног броја својих чланова, 

одлучити да се о усвајању Статута одлучује путем непосредног гласања (референдумом) 

чланова Скупштине. На непосредном гласању у име редовног члана Савеза право гласа има 

заступник члана Савеза или лице са специјалним пуномоћјем, овереним печатом члана 

Савеза и потписаним од заступника члана Савеза. Одлука на непосредном гласању је донета 

ако се за предлог одлуке позитивно изјасни већина од укупног броја чланова Скупштине. 

 

Управно одбор може у изузетно хитним случајевима одлучити већином од укупног броја 

чланова да се Скупштини предложи доношење измена и допуна статута по хитном 

поступку, без спровођења јавне расправе, у ком случају се предлог за измене и допуне 

Статута доставља члановима Скупштине уз позив за седницу Скупштине. 

 

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

Пословником о раду Скупштине 

 

Општа акта које доноси Управни одбор Савеза усвајају се већином од укупног броја чланова 

Управног одбора. 

 

Сваки члан и сваки орган Савеза може дати иницијативу за доношење, односно измене и 

допуне одређеног општег акта Савеза. 

 

Јавна расправа се води само о нацрту Статута Савеза. Сваки члан Савеза има право да добије 

примерак Статута Савеза. 

 

Члан 117. 

 

Општи акти Савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 

презентацији Савеза. 

 

Члан 118. 

  
Општа акта Савеза се усаглашавају са изменама и допунама које доносе органи Савеза и 

органи Међународне кајакашке федерације (ИЦФ) и Европске кајакашке Асоцијације 

(ЕЦА), и иста се сходно надлежностима примењују у свим кајакашким организацијама 

удруженим у Савез. 

 

Члан 119. 

 



Иницијативу за доношење Статута Савеза, односно општег акта и за његове измене и 

допуне може покренути: Председник Савеза, Надзорни одбор, и 1/3 редовних чланова 

Скупштине. 

 

Члан 120. 

 

Иницијативу за доношење Статута, односно за његове измене и допуне разматра Управни 

одбор Савеза у року од 15 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати 

иницијативу, Управни одбор утврђује Нацрт Статута, односно Нацрт измена и допуна 

Статута и организује јавну расправу међу члановима Савеза. 

 

Јавна расправа траје 10 дана од дана достављања материјала на расправу. 

 

Најкасније у року од 7 дана по окончању јавне расправе, Управни одбор Савеза утврђује 

коначан предлог Статута и доставља га Скупштини на усвајање. 

 

У изузетним и хитним случајевима рок јавне расправе се може скратити.  

                                            

                                       Члан 121. 

 

О доношењу одлуке о неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, 

Управни одбор Савеза обавештава подносиоца иницијативе, који, ако је незадовољан 

одлуком Управног одбора Савеза може предложити Скупштини да покрене поступак 

измене и допуне Статута. 

Члан 122. 

 

Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 28 и чл. 6. ст. 2. 

Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, 

обухваћена надлежностима Савеза. 

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

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

 

У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе Статута. 

 

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. 

Члан 123. 

 



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, сходно члану 64. став 

1. Закона о спорту. 

 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова Савеза морају бити у складу са 

законом, општим актима Савеза и општим актима члана Савеза, а у супротном су ништавне 

сходно члану 64. став 1. Закона о спорту. 

 

На одлуке као појединачна акта која доносе органи Савеза и чланови Савеза мора бити 

омогућено право жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан Арбитражни суд у складу 

са овим Статутом. 

 

 

12. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И СПОРТСКА АРБИТРАЖА 
 

Члан 124. 
 

Уколико настане било који спор између Савеза и неког члана савеза, или између чланова 

Савеза, стране могу  да покушају спор да реше мирним путем. У противном се спор решава 

у складу са законом и одредбама овог Статута и Статута Олимпијског комитета Србије. 

Члан 125. 

 

Савез као члан Олимпијског кометета Србије, приликом решавања спорова прихвата 

надлежност органа ОКС, Сталне спортске арбитраже, чији је делокруг рада регулисан 

Статутом и Правилником о Сталној спортској арбитражи ОКС. 

 

Члан 126. 
 

Савез се не може обраћати Спортском арбитражном суду са седиштем у Лозани у 

Швајцарској, пре доношења одлуке Сталног арбитражног суда ОКС. 
 
 

 

 

13. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

 
Члан 127. 

 

Савез води основне евиденције својих чланова, категорисаних и других спортских 

такмичара, спортских објеката, спортских стручњака и стручњака у спорту и спортских 

резултата, у складу са Законом о спорту. 

 



Савез се уписује у матичне евиденције. Савез је дужан да поднесе пријаву за упис у матичне 

евиденције надлежној институцији, најкасније до краја фебруара текуће године за 

претходну годину. Сваку промену података који се воде у матичној евиденцији, мора се 

пријавити министартсву надлежном за питања спорта у року од 30 дана од када је настала 

промена. 

 

Члан 128. 

 

Спортски стручњаци у Савезу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на 

начин одређен одлуком надлежног органа Савеза, а у складу са законом. 

 

Члан 129. 

 

У Савезу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде планова 

одређује надлежни орган. 

 

Члан 130. 

 

Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања докумената, 

Савез остварује заштиту података о личности и приватности у складу са одредбама Закона 

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

 

Секретар Савеза обавезан је да се стара о томе да подаци о личности не буду достављени 

неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података уколико организација којој 

се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података. 

 

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

спортских правила надлежне Светске кајакашке федерације, условљена је пристанком лица 

чији се подаци обрађују, у складу са законом. 

 

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

 

Подаци из става 1. овог члана чувају се десет година.  

 

 

14. ПРЕСТАНАК РАДА 

 
Члан 131. 

 
Савез престаје са радом: 
 

1) ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а не 



приме се нови чланови у року од 30 дана;   
2) ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада Савеза;  

3) ако Савез изврши статусну промену која води престанку рада Савеза;  

4) стечајем;  

4) одлуком надлежног државног органа;  

5) у другим случајевима у складу са законом и Статутом.  

 

Члан 132. 

 

Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина, када се за престанак рада изјасни 

већина од укупног броја чланова Скупштине. 

 

Уколико Скупштина донесе одлуку о престанку рада Савеза, а постоји довољно 

финансијских средстава за покриће обавеза Савеза, спроводи се поступак ликвидације 

у складу са законом. 

 

Савез престаје са радом доношењем решења о брисању из Регистра. Решење је коначно и 

против њега се може покренути управни спор. 

 

У случају престанка рада, имовина Савеза по подмирењу обавеза припашће територијалним 

гранским Савезима.  

 

 
  

16.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 133. 

 

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

фебруара 2017. године. 

 

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

претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом. 

 

Члан 134. 

 

Постојећи органи Савеза (Управни одбор, Надзорни одбор, Председник), радна тела и 

именована лица  настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно 

именовани. 

 



Постојећим члановима органа Савеза који не испуњавају услове за чланство у органима 

Савеза у складу са овим Статутом престаје мандат 16. фебруара 2017. године, ако не 

престане раније у складу са овим Статутом.  

 

Члан 135. 

 

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

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

 

Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих статута са Законом о спорту и овим 

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

 
Члан 136. 

 
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза  од 06.04.2013. године. 

 

Члан 137. 

 

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

Статута на интернет страници Савеза. 

 

Измене и допуне Статута Кајакашког савеза Србије ступају на снагу даном усвајања од 

стране Скупштине Савеза. 

 

 

 

 

Председник Скупштине 

 

___________________  
Мирко Нишовић 

 


