На основу члана 55. став 3. тачка 1) Закона о спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 10/16) и
члана 53. став 1. тачка а) број 1. Статута Џудо савеза Србије, Скупштина Џудо савеза
Србије, на седници одржаној 16.11.2017. године, усвојила је текст:
СТАТУТА
ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Џудо савез Србије (у даљем тексту: Савез) је спортско удружење, организовано
у облику националног гранског савеза, основано ради: унапређењa услова рада
спортиста, такмичења и спортских резултата, развоја инфраструктуре, објеката,
унапређење функционисања свих субјеката везаних за џудо, као и побољшање свих
других елемената неопходних за развој џудо спорта у целини.
Савез је у остваривању својих циљева и задатака самостална, невладина,
непрофитабилна организација, са статусом удружења грађана.
Савез је највиши облик удруживања у Републици Србији у области џудо
спорта.
Члан 2.
Савез је основан 04.06.1999.године у Београду и тај дан се слави као дан Савеза.
Члан 3.
Назив Савеза је: Џудо савез Србије.
Скраћени назив је: ЏСС.
Седиште Савеза је у Београду.
Савез делује на подручју Републике Србије.
Грана спорта којом се Савез бави је џудо.
Члан 4.
Савез има печат округлог облика на коме су ћирилицом исписани назив и
седиште Савеза.
Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште
Савеза и остављен простор за број и датум.
Знак Џудо Савеза Србије је у виду 4 оцила и у средини је црни појас.
Члан 5.
Савез је члан Олимпијског комитета Србије, у даљем тексту ОКС.
Савез и регионални савези функционишу као јединствен систем џудо спорта у
Републици Србији.
Регионални савези у остваривању својих циљева и задатака уз сагласност
Савеза уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме
развоја џудо спорта. На територији региналног савеза, организују и воде такмичења на
регионалном нивоу и остварују друге циљеве и задатке Савеза на територији
регионалног савеза.
Организација и рад регионалних савеза се уређује са статутима тих савеза, у
складу са Статутом Савеза. Регионални савези остварују своја права преко Савеза.
Члан 6.
Забрањен је било који вид дискриминације.
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Одредбе општих аката, које утврђују дискриминацију, не примењују се а
појединачна акта којима се врши дискриминација су ништавна.
Савез у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју
унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја џудо спорта.
Савез у складу са законом, а на основу одлуке Скупштине може вршити
статусне промене: припајање, спајање, подела, одвајање.
II ЧЛАНОВИ САВЕЗА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 7.
Чланови Савеза су Регионални савези:
-

Џудо савез Војводине
Џудо савез Београда
Џудо савез Централне Србије
Џудо савез Косова и Метохије

Клубови и спортисти су чланови Савеза преко својих Регионалних Савеза
(посередно чланство).
Чланови Савеза су једнаки по правима, обавезама и одговорностима у Савезу.
Чланови Савеза се уписују у матичну евиденцију чланова Савеза.
Члан 8.
Права и обавезе чланова Савеза су да:
1. У оквиру савеза покрећу и разматрају сва питања из делатности Савеза у циљу
унапређења џудо спорта у Републици Србији;
2. Непосредно или преко својих делегата 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 џудо спорта у Републици Србији;
3. Иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговорајућих облика организовања и
рада у Савезу;
4. Бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Савезу и
управљају пословима Савеза према својим задужењима;
5. Да својим деловањем доприносе развоју и унапређењу Олимпијског покрета у
Србији;
6. Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје
делатности;
7. Бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Савезу и
управљају пословима Савеза;
8. Дају Савезу инфорамације и податке које он од њих тражи ради обављања законом
и Статутом предвиђених послова и задатака;
9. У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
10. Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом;
11. Учествују у стручним активностима Савеза;
12. Да буду правовремено обавештени остварују увид у рад Савеза и његових органа;
13. Да се залажу за спровођење пуноважно донетих одлука органа Савеза;
14. Учествују у утврђивању плана и програма рада Савеза;
15. Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Савеза.
16. Да врше и друге активности у складу са овим Статутом.
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Члан 9.
Регионални савез може да буде примљен за члана Савеза ако:
1. је уписан у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта;
2. поднесе Савезу захтев за пријем у чланство;
3. потпише писмену приступницу, изјаву да у целини прихвата Статут и друга
општа акта Савеза, као и законе Републике Србије;
4. има у свом чланству најмање два клуба која имају такмичаре у сваком
рангу такмичења;
Члан 10.
Својство члана Савеза престаје:
Престанком рада члана;
Ако je члан одлуком државног надлежног органа брисан из регистра;
На писмени захтев члана;
Ако штети угледу Савеза;
Ако својим активним или пасивним понашањем наноси материјалну штету
Савезу;
6. Када члан не поштује одредбе Статута.
1.
2.
3.
4.
5.

Престанак рада члана Савеза се утврђује на основу одлуке надлежног органа.
На одлуку о престанку својства члана Савеза ,члан Савеза може у року од 8
(осам) дана, поднети жалбу Скупштини Савеза. Одлука Скупштине Савеза по жалби је
коначна.
Члан 11.
Члан Савеза одговора за своје обавезе према Савезу које су настале пре
престанка својства члана Савеза.
Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у
органима и радним телима Савеза.
Престанком својства члана Савеза престаје и право организовања такмичења
под покровитељством Савеза.
Члан 12.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у спортско удружење за малолетно
лице које није навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писану
сагласност једног родитеља, односно старатеља.
Чланска права у органима спортске организације у име малолетних чланова,
врши један од родитеља малолетног члана.
Висина месечне чланарине у спортској организацији, не може бити за
малолетне спортисте већа од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике
Србије утврђене од стране републичког органа надлежног за послове статистике за
претходну буџетску годину.
Малолетни спортиста при закључењу и извршењу уговора о раду са спортском
организацијом ужива посебну заштиту прописану Законом о раду за лица млађа од 18
година.
Међународни трансфер, односно прелазак малолетног спортисте у страну
спортску организацију није дозвољен, осим у посебним случајевима утврђеним
спортским правилима надлежног међународног спортског савеза.
Национални трансфер, односно прелазак малолетног спортисте у домаћу
спортску организацију изван места пребивалишта малолетног спортисте није дозвољен,
осим ако је прелазак одобрен од стране надлежног националног гранског спортског
савеза у складу са критеријумима и у поступку утврђеним спортским правилима, у
складу са Законом о спорту.
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III ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ САВЕЗА
Члан 13.
Циљеви Савеза су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

развој џудо спорта;
допринос развоју и унапређењу Олимпијског покрета у Србији;
репрезентовање националног џудо спорта;
стварање услова за постизање врхунских спортских резултата;
унапређење стручног рада спортских стручњака;
укључење што више деце и младих у спорт;
заштита интереса и унапређење рада чланова Савеза и њихово награђивање;
обезбеђење услова и постизање што бољих такмичарских резултата чланова;
развој стручности кадрова;
развој сарадње;
развој информационог система;
развој спортских објеката који су неопходни за рад Савеза и џудо спорта;
организација и вођење спортских такмичења.
Члан 14.

Савез обавља активности за остваривање циљева које су од заједничког
интереса за џудо спорт у Републици Србији, а и од користи за његове чланове, а
нарочито:
1. 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;
2. Предузима одговорајуће активности ради унапређивања и омасовљавања џудо
спорта и праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у
области џудо спорта;
3. Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог
рада;
4. Подстиче активности које доприносе развоју и унапређењу Олимпијског
покрета у Србији;
5. Заступа интересе својих чланова пред Олимпијским комитетом Србије;
6. Организује иновацију знања свих кадрова у џудоу посебно руководећих и стручних
радника;
7. Подстиче на рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих,
јубиларних и др.) за изузетне резултате и за допринос развоју и унапређивању џудо
спорта у Републици Србији;
8. Усклађује активности чланова Савеза;
9. Унапређује сарадњу Савеза са пријатељима и навијачима џудо спорта;
10. Остварује међународну спортску сарадњу, у складу са усвојеном међународном
политиком Џудо савеза Србије;
11. Организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог система за
потребе џудо спорта и пружа потребне информације својим члановима преко
сопстевеног информационог система и повезивањем са одговарајућим
информационим системима у земљи и иностранству;
12. Организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова Савеза и других
заинтересованих правних и физичких лица ради размене искустава, пословног и
спортског повезивања и остваривања заједничких пословних и спортских интереса;
13. Пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом,
увођења нових метода рада и пословања, прибављања пословних информација и сл.
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14. Спроводи џудо такмичења на нивоу Републике;
15. Планира и организује међународна такмичења и манифестације у Републици
и организује учешће џудо репрезентације Србије на међународним
такмичењима у иностранству.
16. Развој спортске сарадње са дијаспором.
Члан 15.
Савез утврђује спортска правила у џудо спорту, а у складу са међународно
утврђеним правилима.
Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се:
1) систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и
одређивање професионалних лига;
2) правила за организовање спортских такмичења;
3) услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак
утврђивања њихове испуњености;
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 спортисте и спортске
организације;
6) услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима
за подручје више држава или више региона различитих држава;
7) услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за спортску
организацију, укључујући и регистровање страних спортиста;
8) мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и
недолично понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам);
9) медицинска заштита спортиста;
10) дисциплински поступак и дисциплинске казне;
11) статус спортиста и преласци спортиста у домаће и иностране спортске
организације, укључујући уступање спортиста између спортских организација;
12) услови за вршење посредовања у преласцима спортиста из једне у другу
спортску организацију;
13) статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених лица на
такмичењима;
14) обављање стручног рада у спортским организацијама и врши
категоризацију спортских стручњака и стручњака у спорту;
15) друга питања утврђена законом.
Члан 16.
У оквиру законских надлежности Савез:
1. издаје лиценце за сезону својим члановима за такмичења;
2. даје сагласност члановима и спортистима за учествовање на
међународним спортским такмичењима;
3. прописује пропозиције такмичења;
4. издаје дозволу за рад спортском привредном друштву односно
предузетнику за обављање послова посредовања приликом преласка
спортиста из једне у другу спортску организацију;
5. у сарадњи са високошколском установом и у складу са законом издаје,
обнавља и одузима дозволу за рад
спортским стручњацима и
стручњацима у спорту.
Члан 17.
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Савез може ради постизања циљева и задатака предвиђених овим Статутом,
основати спортско привредно друштво, установу, агенцију или други законом прописан
облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним или
физичким лицем.
IV ЏУДО ТАКМИЧЕЊА
Члан 18.
Савез утврђује правила и услове за организовање џудо спортских такмичења на
нивоу Републике и учешћа на њима.
V ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 19.
Савезом управљају чланови преко својих делегата у органима Савеза.
Члан 20.
Лица бирана у органе Савеза морају бити чланови Савеза.
Мандат чланова органа Савеза траје четири године.
Члан 21.
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.
Одлуке органа Савеза уносе се у Књигу одлука, у складу са Правилником о
књизи одлука.
Члан 22.
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 23.
Органи Савеза су:
1. Скупштина;
2. Управни одбор;
3. Надзорни одбор;
4. Председник Савеза ( тј. Председник Скупштине);
5. Потпредседници Савеза;
6. Председник Управног одбора;
7. Директор Савеза.
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1. Скупштина
Члан 24.
Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину сачињавају представници чланова Савеза и она броји 29 чланова.
Члан 25.
Делегате Скупштине бирају џудо клубови регионалних савеза, којима
припадају, по 9 (девет), односно 2 (два), и то: Џудо савез Београда ( 9 чланова), Џудо
савез Војводине ( 9 чланова), Џудо савез Централне Србије ( 9 чланова) и Џудо савез
Косова и Метохије ( 2 члана).
Члан 26.
До коначног решавања статуса Косова и Метохије, замрзава се чланство овог
регионалног савеза и Скупштина броји 27 чланова.
Члан 27.
Одлуку о расписивању избора за чланoве Скупштине доноси Скупштина
најкасније 60 дана пре истека мандата чланова Скупштине.
Члан 28.
Чланови Скупштине бирају се на време од четири године и могу бити поново
бирани.
Члан 29.
Мандат члана Скупштине престаје пре истека времена на које је изабран:
1. Ако поднесе оставку;
2. Ако буде опозван због непридржавања одредаба Статута и других општих аката
Савеза;
3. Ако буде опозван од стране Регионалног савеза који га је именовано;
4. Због неприсуствовања седницама Савеза;
5. Услед престанака рада регионалног савеза кога представља;
6. Смрћу члана.
Члан 30.
Чланови Скупштине приликом доношења одлуке дужни су да уважавају
интересе Савеза у целини.
Члан 31.
Скупштина:
а) доноси и усваја
1. Статут Савеза;
2. Програм рада Савеза;
3. Кодексе и друга правила понашања;
4. Годишњи извештај о раду Савеза и његових органа;
5. Усваја извештај о реализацији програма који се финансира из јавних
средстава;
6. Прихвата ревизорске извештаје;
7. Коначно усваја финансијски план, које јој након усвајања проследи
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Управни одбор;
8. Одлуку о статусним променама;
9. Одлуку о удруживању у савезе и друге организације;
10. Одлуку о избору лица за заступање Савеза;
11. Одлуку о располагању непокретностима Савеза;
12. Одлуку о престанку рада Савеза;
13. Одлуку о правним лековима против одлука других органа Савеза;
14.Одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом;
15. Утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза;
16. Бира и разрешава председника Савеза (председника Скупштине),
председника Управног одбора, потпредседнике, чланове Управног
одбора, чланове Надзорног одбора и Директора Савеза.
Члан 32.
Скупштина може на предлог Управног одбора да изабере почасне Председнике
Савеза.
Почасни Председник Савеза је бивши или активни спортски радник, који је
својим радом и делом допринео развоју и афирмацији џудо спорта.
Члан 33.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком
о образовању комисије утврђује се њен делокруг рада и састав.
По конституисању, комисије доносе своје Правилнике и Пословнике о раду,
које на њихов предлог усваја Управни одбор Савеза.
Члан 34.
Скупштина ради на седницама и може бити редовна и ванредна.
Редовна Скупштине се одржава једном годишње, а ванредне по потреби.
Скупштину сазива председник Савеза.
Члану Друштва се шаље писмени позив или позив електронском поштом, са
дневним редом, по правилу најкасније 7 дана пре одржавања Скупштине.
Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен
члановима Савеза са правом гласа најкасније два дана пре термина за одржавање
седнице скупштине.
Захтев за сазивање Скупштине могу поднети и 1/3 од укупног броја чланова
Скупштине, Управног или Надзорног одбора. Председник Скупштине је дужан да
сазове Скупштину у року од 15 дана од подношења уредног захтева. Од подношења
захтева до одржавања седнице Скупштине не сме у овом случају проћи више од 30
дана.
Разлози за продужење рока за сазивање Скупштине из претходног става могу
бити виша сила, проглашење ванредног стања, или ванредне ситуације и др.
непредвиђене околности на које Савез не може да утиче.
Ако је у наведеном року председник не закаже Скупштину, то могу учинити
сами иницијатори, однодно чланови који су поднели захтев за сазивање Скупштине.
Председник може да сазове Скупштину и на своју иницијативу. У том случају,
дужан је да достави дневни ред најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине.
Члан 35.
Председник Савеза је уједно и Председник Скупштине Савеза.
Члан 36.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.
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Члан 37.
Скупштина доноси одлуке већином гласова пристуних чланова, сем у посебним
случајевима, наведеним у овом Статуту.
Скупштина доноси одлуку о статусним променама и доношењу новог Статута
или изменама и допунама Статута, простом већином ( 50 плус 1), од укупног броја
чланова, а одлуку о престанку рада Савеза квалификованом, двотрећинском већином
(2/3), од укупног броја чланова.
Члан 38.
Рад Скупштине уређује се пословником.
2. Управни одбор
Члан 39.
Управни одбор је орган управљања Савезом.
Чланове Управног одбора бира Скупштина Савеза на предлог регионалних
Савеза. Сваки регионални савез предлаже број делегата Управног одбора у складу са
ставом 1. члана 40. овог Статута.
Управни одбор броји 12 ( дваанаест) чланова.
Члан 40.
Чланови Управног одбора су: Председник Управног одбора Савеза и
Председник Скупштине Савеза по функцију и : из Џудо савеза Београда (3 члана), Џудо
савеза Војводине (3 члана), Џудо савеза Централне Србије ( 3 члан), Џудо савез Косова
и Метохије (1 члан), Директор савеза без права гласа.
До коначног решавања статуса Косова и Метохије, замрзава се чланство овог
регионалног савеза, тако да Управни одбор броји 11 чланова.
Члан 41.
Чланове Управног одбора бира Скупштина на предлог регионалних савеза.
Чланови Управног одбора бирају се на време од четири године и могу бити
поново бирани.
Регионални савез може, из оправданог разлога, Скупштини Савеза да предложи
измену члана Управног одбора кога је делегирао, о чему коначну одлуку доноси
Скупштина Савеза.
Ако регионални савез током мандата изабраног члана УО донесе одлуку о
промени истог Скупштина ЏСС има право да кооптира новоизабране делегате
предложне од странe Регионалних савеза.
Члан 42.
Мандат чланова Управног одбора Савеза престаје пре истека времена на које је
биран:
1. Ако поднесе оставку;
2. Ако га опозове Скупштина Регионалног савеза којем припада;
3. Ако га опозове Скупштина Савеза због непридржавања Статута и других општих
аката Савеза;
4. Услед престанка рада регионалног савеза, који га је предложио;
5. Смрћу члана.
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Члан 43.
Управни одбор:
1. Утврђује предлог Статута Савеза и предлоге општих аката које доноси Скупштина
Савеза, предлог програма рада Савеза ;
2. Предлаже Скупштини чланове Надзорног одбора;
3. Одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и других правних субјеката од
значаја за Савез и његове чланове;
4. Доноси Правилнике и Пословнике о раду Управног одбора, комисија и разних тела
Савеза, као и сва општа акта Савеза чије доношeње није у надлежности Скупштине;
5. Одлучује о стицању и престанку чланства у Савезу;
6. Утврђује програм међународне спортске сарадње и међународних такмичења;
7. На предлог Директора савеза именује и разрешава, спортског директора и
председнике комисија Савеза;
8. На предлог Директора савеза именује: секретара, стручног сарадника и друге
административне раднике, а делокруг њиховог рада ће се детаљно дефинисати
Правилником о и систематизацији радних места;
9. На предлог Директора савеза именује руководство џудо репрезентација Србије за
поједина међународна такмичења и разматра извештаје руководства са тих
такмичења;
10. На предлог Директора савеза утврђује календар и пропозиције џудо такмичења и
одлучује о месту њиховог одржавања;
11. На предлог Директора Савеза одлучује о месту одржавања међународних
такмичења у организацији Савеза и непосредном организатору такмичења;
12. Одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа и
именованих лица Сaвеза;
13. Утврђује програм финансирања из јавних прихода својих чланова у складу са
актима Министарства надлежног за послове спорта и Олимпијског комитета
Србије;
14. Бира и опозива представнике у органима и телима организација и Савеза у којима је
Савез члан;
15. Утврђује завршни рачун Савеза и утврђује програм финансирања из јавних прихода
својих чланова у складу са статутом;
16. Додељује награде и признања Савеза:
17. Доноси одлуку о формирању комисија, клуба пријатеља Савеза;
18. Доноси одлуку о члановима комисија и радних тела које бира;
19. Може у посебним случајевима да формира ad hoc арбитражу;
20. Врши и друге послове из делатности Савеза који су прописани овим Статутом, који
нису у делокругу Скупштине Савеза, а који су значајни за рад и развој Савеза.
Члан 44.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају у интервалима неопходним
за нормално функционисање Савеза.
Управни одбор сазива председник Управног одбора.
Управни одбор се обавезно сазива и на захтев Надзорног одбора, најмање 5
чланова Управног одбора и Директора савеза.
Управни одбор доноси и усваја Пословник о раду, којим детаљније регулише
делокруг свог рада.
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Члан 45.
Управни одбор може да заседа ако седници присуствује више од половине
чланова.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова пристуних чланова.
Члан 46.
У циљу обезбеђивања функционисања Савеза, а у складу са општим актима
Савеза и поштовања обавеза утврђених општим актима Савеза Управни одбор може
формирати Комисије.
Састав, број чланова, начин избора чланова и председника, надлежности
комисија, начин и делокруг рада утврђују се одговарајућим Правилницима.
Члан 47.
У циљу непосредне сарадње са спонзорима, донаторима и другим пријатељима
џудо спорта у Републици, у Савезу се може формирати Фонд за развој џудо спорта у
Републици Србији.
Начин рада Фонда за развој џудо спорта уређује се Законом о спорту, Законом о
фондацијама и одлуком Управног одбора на предлог Директора Савеза.
3. Надзорни одбор
Члан 48.
Надзорни одбор Савеза је надзорни орган Савеза који врши контролу
спровођења Стута и других општих аката Савеза, контролу материјално-финансијских
пословања, редовних годишњих финансијских извештаја Савеза и годишњег завршног
рачуна Савеза и надзор над законитошћу рада Савеза.
Члан 49.
Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина из реда чланова Савеза и
из реда експерата за поједине области, на предлог Управног одбора.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и Скупштине
Савеза.
Надзорни одбор се састаје најмање два пута годишње.
Члан 50.
Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга
најмање једанпут годиње приликом усвајања извештаја о раду Савеза.
Надзорни одбор подноси Председнику Савеза извештај о питањима из свог
делокруга најмање два пута годишње.

Члан 51.
Надзорни одбор може да заседа ако седници присуствује више од половине
чланова и одлуке доноси већином гласова присутних чланова
Рад Надзорног одбора уређује се пословником.
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4. Председник Савеза
Члан 52.
Председника Савеза бира Скупштина Савеза из реда истанутих спортских и
друштвено-спортских радника на време од четири године и он може бити поново биран
на исту функцију.
Члан 53.
Председник Савеза врши функцију Председника Скупштине.
Члан 54.
Председник Савеза:
1.
2.
3.
4.

представља Савез у земљи и иностранству;
заказује седнице Скупштине;
председава, руководи и координира радом Скупштине;
брине о спровођењу одлука и закључака Скупштине;
Члан 55.

Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини.
Председник Савеза образује савет председника Савеза ради усклађивања
активности Савеза и Правилником утврђује његов састав, задатке и друга питања од
значаја за његов рад.
Савет председника Савеза састављен је од 9 и више угледних стручњака из
разних области друштвеног живота и њихово ангажовање у том савету почасне је
природе.
5. Потпредседници Савеза
Члан 56.
Савез има два подпредседника које бира Скупштина Савеза на предлог
Председника Савеза. Подпредседници не могу бити из истог регионалног савеза.
Подпредседник кога одреди председник Савеза замењује председника Савеза у
свим правима и обавезама за време његовог одсуства.
Члан 57.
Подпредседници Савеза бирају се из редова истакнутих спортских радника и
спортиста.
Подпредседник Савеза бира се на време од четири године и може бити поново
биран на исту функцију.

6. Председник Управног одбора
Члан 58.
Председника Управног одбора бира Скупштина Савеза из реда истанутих
спортских и друштвено-спортских радника на време од четири године и он може бити
поново биран на исту функцију.
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Члан 59.
Председник Управног одбора:
1. представља Савез у домену својих овлашћења;
2. заказује седице, председава, руководи и координира радом Управног
одбора;
3. ангажује се у спровођењу одлука и закључака Управног одбора;
4. одговоран је за законитост рада Савеза у домену рада Управног одбора;
5. спроводи одлуке органа Савеза;
6. потписује општа акта која доноси Управни одбор;
7. финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана;
8. утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор;
9. организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним
државним органима и другим органима и организацијама;
10. остварује сарадњу са џудо савезима страних земаља и другим
међународним спортским организацијама и савезима;
11. предлаже Скупштини Директора Савеза;
12. На предлог Директора Савеза предлаже Управном одбору спортског
директора, извршног секретара Савеза, стручног сарадника и друге
административне раднике, као и председнике и чланове комисија Савеза, а
делокруг њиховог рада ће се детаљно дефинисати Правилником о
систематизацији радних места.
Члан 60.
Председник Управног одбора за свој рад одговара Скупштини и Управном
одбору.
7. Директор Савеза
Члан 61.
Директор Савеза:
1. Заступа Савез у имовинским и другим правним пословима, потписник је Савеза;
2. Организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима мере
за унапређење тих послова;
3. Одобрава и издаје решење за службено путовање у земљи и иностранству:
4. Стара се о припремама седница органа Савеза и извршавању одлука и других аката
тих органа;
5. По питањима 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 уговором и закључује појединачни
колективни уговор у складу са законом;
6. Надгледа спровођење џудо такмичења;
7. Именује руководство џудо репрезентација Србије за поједина међународна
такмичења и разматра извештаје руководства са тих такмичења;
8. Има права, овлашћења и одговорности пословодног органа организације, у складу
са законом и другим прописима којима се уређује радни односи;
9. Обавља послове које на њега пренесе председник Савеза;
10. Учествује у раду органа Савеза, без права одлучивања:
11. Предлаже Управном одбору Правилнике о организацији савеза;
12. По потреби доноси Правилник о систематизацији радних места у стручној служби
Савеза;
13. Обезбеђује неометан рад и извршавање одлука Сталне спортске арбитраже
Олимпијског комитета Србије;
14. Организује и води активности и пословање Савеза;
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15. Брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига Савеза;
16. Спроводи одлуке органа Савеза;
17. Уодносу на запослене има овлашћења директора предузећа у складу са законом
који регулише рад;
18. Потписује општа акта из његове надлежности;
19. Предлаже Управном одбору спортског директора, Извршног секретара, стручног
сарадника и друге административне раднике, као и председнике комисија Савеза, а
делокруг њиховог рада ће се детаљно дефинисати одговарајућим Правилницима;
20. Учествује у реализацији стручне сарадње Савеза са другим савезима;
21. Предлаже УО ЏСС програме рада комисија Савеза и прати реализацију зацртаних
планова;
22. Обавља и друге послове у складу са Статуом и другим општим актима Савеза;
Директор Савеза може одређене послове из свог делокруга пренети на друга
руководећа лица.
Члан 62.
Директора Савеза бира Скупштина Савеза из реда истакнутих спортских
радника и спортиста, на предлог Председника Управног одбора.
Директор Савеза се бира на време од четири године и може бити поново
именован на исту функцију.
Директор Савеза за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору.
Директор Савеза у складу са пословима које обавља има право на одговарајућу
зараду и друга примања као и друга права обавезе и одговорности по основу рада.
Члан 63.
Директор Савеза именује се из реда истанутих спортских и друштвеноспортских радника, на предлог председника УО ЏСС.
За Директора Савеза може да буде именовано лице које:
1. Држављанин Републике Србије;
2. Да није осуђиван и да се против њега не води кривичан поступак;
3. VII степен- Високо образовање из области спорта на основним академским
студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
4. Да има најмање 9 година рада у струци ( тј. 9 година рада на пословима са
високом стручном спремом);
5. Поседовање знање једног страног језика;
6. Знање рада на рачунару;
7. Стручне и организационе способности за обављање руководећих послова;
8. Носилац црног појаса минимум 3 дан;
9. Искуство у друштвено-спортским активностима у џудо спорту.
Члан 64.
У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених конкретних
стручних послова, Директор Савеза може предложити Председнику Управног одбора
да именује саветнике Директора Савеза за поједине стручне области.
Саветник директора Савеза у складу са пословима које обавља може имати
право на одговарајућу зараду и друга примања као и друга права обавезе и
одговорности по основу рада.
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8. Одговорност чланова органа управе савеза
Члан 65.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Савезу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се
штета проузрокује.
Лица која су гласала против такве одлуке или су се суздржала од гласања ако су
у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога
одлуке о коме се гласа, не одговарају за штету насталу због такве одлуке.
9. Сукоб нтереса
Члан 66.
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 67.
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 спортским удружењем;
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 68.
Уговор између заступника и Савеза може да се закључи по одобрењу Управног
одбора Савеза.
Члан 69.
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 70.
У случају сукоба интереса између Савеза и заступника, Савез заступа члан кога
одреди Управни одбор Савеза.
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VI СПОРТСКИ ДИРЕКТОР, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СЕРВИСИ И
СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, КОМИСИЈЕ, РАДНА ТЕЛА И ИМЕНОВАНА
ЛИЦА
1. Спортски директор
Члан 71.
Савез може имати спортског директора.
Одлуку о именовању и условима за избор Спортског директора Савеза доноси
Управни одбор на предлог Директора савеза.
Спортски директор:
1. Организује и прати стручни рад у Савезу који посебно обухвата: планирање и
спровођење спортских активности деце и омладине, тренинга спортиста, спортског
васпитања, обучавања и спортског усавршавања, вођење спортиста на
такмичењима; контролу психофизичких и функционалних способности учесника у
спортским активностима; истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у
спорту; стручно-саветодавни и стручно-информативни рад; планирање спортских
програма и пројеката;
2. Израђује и прати реализацију плана и програма рада кандидата Савеза за
међународна такмичења;
3. Пружа и обезбеђује стручну помоћ (инструктажу) члановима Савеза у организацији
стручног рада;
4. Израђује планове и прати реализацију организовања кампова за младе
перспективне џудисте;
5. Учествује у реализацији стручне сарадње Савеза са другим савезима;
6. Израђује планове, прати реализацију и у сагласности са другим комисијама Савеза
предлаже Директору Савеза план стручног усавршавање џудо стручањака.
Спортски директор за свој рад одговара Директору савеза.
Члан 72.
Спортски директор се бира из реда истакнутих стручњака на време од четири
године и он може бити поново именован на исту функцију.
Спортски директор мора имати стручне и организационе способности за
обављање стручних послова, као и стручну спрему у области спорта у складу са
законом и Правилником о систематизацији радних места Савеза.
За спортског директора Савеза може да буде именовано лице које:
1. држављанин Републике Србије;
2. да није осуђиван и да се против њега неводи кривичан поступак;
3. VII степен- Високо образовање из области спорта на основним академским
студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
4. да има најмање 9 година рада у струци ( тј. 9 година рада на пословима са
високом стручном спремом);
5. поседовање знање једног страног језика;
6. познавање рада на рачунару;
7. стручне и организационе способности за обављање руководећих послова;
8. поседовање одговарајуће дозволе за рад Савеза минимум џудо тренер
специјалиста;
9. носилац црног појаса минимум 3 дан;
10. искуство у друштвено-спортским активностима у џудо спорту.
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2. Специјализовани сервиси и струковне организације
Члан 73.
За пружање помоћи и о дређених у слуга члановима Савеза, у Савезу се могу
образовати одређени специјализовани сервиси (центри, школе, кампови и сл.).
Специјализоване сервисе оснива Управни одбор Савеза посебном одлуком.
За услуге специјализованих сервиса Управни одбор, односно председник УО
ЏСС по овлашћењу Управног одбора, може утврдити посебне накнаде.
Делокруг и начин рада специјализованих сервиса уређује се општим актом, који
доноси Управни одбор ЏСС.

3. Комисије, радна тела и именована лица
Члан 74.
Џудо савез Србије, у складу са потребама Савеза, може имати следеће комисије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Комисија за подршку Националном џудо тиму Србије;
Такмичарска комисија;
Тренерска комисија;
Регистрациона комисија;
Комисија за безбедност;
Судијска комисија;
Здравствена комисија;
Комисија за маркетинг;
Етичка комисија;
Комисија за жене у спорту;
Комисија за писање и реализација пројеката ( ЕУ фондови, ИПА фондови,
фондови амбасада и сл..);
Комисија за осигурање ( такмичара, публике, материјално техничких средстава
и сл..);
Комисија за ДАН степен;
Комисија за ученичке појасеве;
Комисија за ИТ подршку;
Комисија за развој и унапређење спорта посебних група ( џудо особа са
инвалидитетом, џудо у војсци и полицији, предшколски, школски и студентски
џудо, ветерански џудо);
Комисија за информисање;
Комисија за сарадњу са дијаспором;
Комисија за развој Олимпијских вредности;
Комисија за издавање дозвола за рад и дозвола за сезону ( лиценци);
Комисија за међународну сарадњу;
Комисија за стратешко планирање;
Дисциплинска комисија.

Састав, број чланова, начин избора чланова и председника Комисије,
надлежности Комисије утврђује се одговарајућим Правилницима.
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VII ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У САВЕЗУ
Члан 75.
Облици организовања и рада у Савезу, преко којих се одвија делатност Савеза
могу бити: секретаријат Савеза, комисије, клуб пријатеља Савеза.
1. Секретаријат
Члан 76.
У циљу ефикасног спровођења одлука Скупштине и Управног одбора Савеза,
благовременог извршавања циљева и задатака Савеза у периоду између две седнице
Управног одбора и координације рада органа Савеза и именованих лица са посебним
овлашћењима, у Савезу се може формирати Секретаријат Савеза.
Уколико постоји потреба, Управни одбор савеза може на предлог Председника
Управног одбора именовати секретара, који ће бити члан секретаријата.
Секретаријат Савеза чине : Председник Управног одбора, Директора Савеза и
председник Такмичарске комисије Савеза.
Секретаријат Савеза одржава седнице, по правилу, једном месечно и прати
извршавање утврђених задатака и договорених послова и доноси одговарајуће
оперативне одлуке.
2 . Клуб пријатеља Савеза
Члан 77.
У циљу непосредне сарадње са спонзорима, донаторима и другим пријатељима
џудо спорта у Републици, у Савезу се може формирати Клуб пријатеља Савеза.
Начин рада Клуба пријатеља Савеза уређује се одлуком Управног одбора.
VIII

СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА
Члан 78.

За обављање стручних, административних и помоћних послова Савез има
стручну службу.
Обављање одређених послова Савез може поверити одговарајућим стручним
институцијама о организацијама.
Члан 79.
Стручна служба Савеза обавља нарочито: послове на спровеђењу Статута,
одлука, закључака и других акта Савеза и облика организовања и рада у Савезу;
припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих и других аката Савеза;
организује активности и извршава послове из делатности Савеза и обавља друге
послове које јој наложи Управни одбор.
Организација и рад стручне службе Савеза уређује се Правилником о
организацији Савеза.
Члан 80.
Пословима стручне службе Савеза руководи Директор Савеза.

18

Члан 81.
Радници стручне службе Савеза, у складу са пословима које обављају, имају
право на одговарајућу зараду и друга примања, као и друга права, обавезе и
одговорности по основу рада.
IХ САРАДЊА
Члан 82.
Савез изражава заједничке интересе својих чланова у односима са џудо
организацијама и џудо савезима страних земаља, као и са одговарајућим међународним
спортским организацијама, и у том циљу, сарађује са њима.
У остваривању сарадње, Савез организује посете својих представника и
делегација организцаијама из става 1 овог члана, као и посете представника тих
организација Савезу.
Члан 83.
Савез остварује своја права у међународним џудо савезима.
X СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА
Члан 84.
Средства за рад Савеза образују се од:
 доприноса (различитих врста такси и др..);
 накнада за угоститељске услуге за чланове Савеза, када је то законом
дозвољено;
 накнада од обављања делатности издаваштва само за потребе Савеза;
 прихода сопствених предузећа и других привредних организација у складу
са законом;
 прилога донатора и спонзора;
 давања из буџета и других извора,
 организовања игара на срећу у складу са законом.
Члан 85.
Висину, начин и услове плаћања доприноса (чланарине, различитих врста такси
др...) утврђује Управни одбор на предлог Директора Савеза за сваку текућу годину.

Члан 86.
За финансирање посебних активности из програма рада Савеза, заинтресовани
чанови могу да удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом у Савезу.
Располагање и руковање средствима из става 1 овог члана врши се сагласно
одлуци удружилаца средстава и одговарајућим општим актима Савеза.
Члан 87.
Материјално-финансијско пословање и евиденција средстава Савеза уређује се
посебним општим актом Савеза.
Члан 88.
Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или који су му
дати на коришћење.
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Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само
изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту, а на основу одлуке Управног
одбора.
Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи их, дати на
коришћење члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора
Савеза.
Члан 89.
Имовина и средства која Савез има на дан усвајања овог Статута, односно
доношења одлуке о трансформацији Савеза у складу са Законом о спорту, представљају
друштвени капитал којим Савез располаже у складу са законом.
XI ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА
Члан 90.
Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других
скупова Савеза, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима
јавног информисања и другим средствима обавештавања.
Савез може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор
Савеза.
Члан 91.
Органи и тела Савеза могу искључити или ограничити јавност седнице или
скупа када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.
Члан 92.
Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и
предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова Савеза и
актуелним решавањима у члановима Савеза, путем средстава јавног информисања или
издавањем посебних информација и билтена.
Члан 93.
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.

XII ОПШТИ АКТИ САВЕЗА
Члан 94.
Општи акти Савеза су Статут, правилници, пословници и одлуке којима се на
општи начин уређују одређена питања.
Члан 95.
Иницијативу за доношење Статута Савеза, односно општег акта и за његове
измене и допуне може дати Надзорни одбор, Председник Савеза, Директор Савеза и
чланови Савеза (региони).
О иницијативи за доношење Статута, односно за његове измене и допуне
одлучује Управни одбор Савеза у року од 30 дана од дана подношења иницијативе.
Уколико прихвати иницијативу, Управни одбор утврђује нацрт Статута, односно нацрт
измена и допуна Статута и доставља га Скупштини Савеза на коначно усвајање.
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Управни одбор Савеза је дужан да донесе одлуку најкасније у року од 15 дана
од подношења иницијативе за измену и допуну Статута. Уколико у том року не донесе
писмену одлуку, сматраће се да иницијатива није прихваћена.
Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине
најмање 5 дана пре одржавања Скупштине.
У хитним случајевима Управни одбор може упутити Скупштини предлог за
промену статута и у краћем року. У том случају Предлог за промену Статута мора бити
достављен члановима Скупштине најкасније дан пре одржавања Скупштине
Члан 96.
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора
Савеза могу дати Надзорни одбор, Председник савеза, Директор Савеза, облици
организовања и рада Савеза, чланови Савеза и чланови Управног одобра.
Члан 97.
Општи акти савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли у седишту савеза, осим ако је одлуком о њиховом доношењу одређен
други рок њиховог ступања на снагу, који не може бити краћи од 8 дана.
Одлуком о доношењу општег акта Савеза одређује се начин његовог
објављивња.
Члан 98.
Општи акти члана Савеза морају бити у сагласности са општим актима Савеза.
У случају колизије одредбе општег акта члана Савеза са одредбом општег акта
Савеза, непосредно се примењује одредба општег акта Савеза.
Члан 99.
У случају негаласности општег акта Савеза и овог Статуа примениће се одредбе
Статута.
У случају несагласности општег акта Савеза и општег акта Олимпијског
комитета Србије непосредно се примењују одредбе општег акта Олимпијског комитета
Србије.
У случају несагласности одредбе Статута члана Савеза и одредбе Статута
Савеза, примениће се одредба Статута Савеза.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Савезу морају
бити у скалду са општим актом Савеза.

XIII ЕВИДЕНЦИЈЕ ПЛАНОВИ
Члан 100.
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 које води министарство надлежно за
послове спорта.
Члан 101.
Савез је дужан да поднесе пријаву за упис у матичне евиденције које води
министарство надлежно за послове спорта, најкасније до краја фебруара текуће године
за претходну годину.
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Члан 102.
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 103.
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 104.
У Савезу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин
израде планова одређује Управни одбор.
XIV РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И СПОРТСКА АРБИТРАЖА
Члан 105.
За решавање спорова између свих чланова Савеза, Управни одбор Савеза може
у посебним случајевима да формира ad hoc арбитражу.
Састав ad hoc арбитраже, начин рада и доношења одлука уређује се
Пословником.
XV СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 106.
Статусне промене спортског удружења јесу: припајање, спајање, подела и
одвајање.
Статусном променом спортско удружење преноси целу своју имовину или њен
део на једно или више постојећих или нових спортских удружења, која су његови
општи правни следбеници.
Нацрт одлуке о статусној промени усваја Управни одбор Савеза, већином од
укупног броја чланова Управног одбора.
Усвојени нацрт одлуке Управни одбор доставља на коначну одлуку
Скупштини, која одлуку о статусној промене доноси већином од укупног броја чланова
Скупштине
XVI ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 107.
Савез престаје са радом :
1)
2)
3)
4)
4)
5)

ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а не приме
се нови чланови у року од 30 дана;
ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада Савеза;
ако Савез изврши статусну промену која води престанку Савеза;
стечајем;
одлуком надлежног државног органа;
у другим случајевима у складу са законом и Статутом.
Члан 108.

Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина, када се за престанак рада
изјасни писмено 2/3 чланова са правом гласа.
Члан 109.
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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.
Члан 110.
У случају престанка рада, имовина Савеза по подмирењу обавеза припашће
Олимпијском комитету Србије.
XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 111.
Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих стаута са овим
Статутом и Законом о спорту доставе Савезу један примерак свог Статута.
Члан 112.
Даном ступања на снагу овог Статута престају да важе одредбе Статута Џудо
савеза Србије који је донела Скупштина на седници дана 13.02.2017. године.
Члан 113.
Овај Статут ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли у
седишту Савеза и на интернет презентацији, званичном сајту Савеза.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
___________________________
Иван Тодоров
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