СТАТУТ
РАГБИ САВЕЗА СРБИЈЕ

Београд, 29.10.2010. Године

На основу члана 34. став 2. Закона о спорту (''Сл. гласник РС'', бр. 52/96 и
101/05-др.закон), члана 21, Закона о друштвеним организацијама и удружењима
грађана (''Сл. гласник РС'' бр. 24/82), и члана 26. Статута Рагби савеза Србије,
Скупштина Рагби савеза Србије је на седници одржаној 29.10.2010. године,
усвојила
СТАТУТ
РАГБИ САВЕЗА СРБИЈЕ
(I) ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 1.
Рагби савез Србије (у даљем тексту Савез) је спортска-рагби организација,
национални грански савез као удружење спортских организација у области рагби
спорта у Србији.
Рагби савез Србије је највиша институција у организацији рагби спорта
Републике Србије за мушкарце и жене, организован у складу са Законом о спорту
Србије.
Савез је основан ради остваривања заједничких циљева, потреба и
интереса у области рагби 15 спорта, рагбија7, рагбија 9, рагбија 10, рагбија 12,
таг, тач и рагбија на песку.
ЧЛАН 2.
Савез је правни следбеник Рагби савеза Србије и Црне Горе.
Савез је основан 10.јула 1954 године у Београду.
ЧЛАН 3.
Назив савеза је: Рaгби савез Србије .
Скраћени назив Савеза је: РСС.
Седиште Савеза је у Београду, улица Теразије 35/ΙΙΙ.
ЧЛАН 4.
Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које
произилазе из Устава Србије, Закона и овог Статута.
Подручје делатности Савеза је територија Републике Србије.
ЧЛАН 5.
Савез има знак.
Знак Савеза представља гранчицу дрвета шљиве са два листа, плодом и
текстом изнад слике.
Гранчица је хоризонтално положена, лако лучно савијена, браон боје, из
које излазе два листа зелене боје, чији се почеци укрштају тако да један лист
гледа врховима на горе, а други лист на доле, као и плод (шљива) који је
централно постављен под углом од 65 степени и плаве је боје. Шнирачем плод је
модификован у рагби лопту.

ЧЛАН 6.
Савез има заставу.
Застава Савеза је црвене боје, димензија 120 цм х 80цм. На средини
заставе се налази знак Савеза, изнад је натпис „Рагби савез Србије“.

ЧЛАН 7.
Спортска опрема Савеза је:
-дрес црвене боје са знаком Савеза на левој страни груди.
-шорц плаве боје
-чарапе беле боје
ЧЛАН 8.
Печат Савеза је елипсоидног облика, пречника 33мм, по ободу је
ћириличним и латиничним писмом исписан назив „Рагби савез Србије - Београд“.
У средини печата је знак Савеза.м правилником који доноси Управни одботр
Рагби савеза Србије.
ЧЛАН 9.
Савез је члан Олимпијског комитета Србије.
Савез је члан Спортског Савеза Србије
Савез је члан међународиних федерација:
Светске рагби федерације ИРБ од 1988. године,
Европске рагби федерације ФИРА-АЕР од 1964. године.
ЧЛАН 10.
Основна активност Савеза је у области Рагби спорта, а споредна у разним
областима рада, привређивања и пословања у складу са Законом.
(II)

НАЧЕЛА УРЕЂЕЊА ОДНОСА
ЧЛАН 11.

Савез
је непрофитабилна, самостална, демократска, невладина,
неполитичка спортска организација у оквиру које и преко које се остварују
интереси рагби спорта у Србији.
Међусобни односи, права, обавезе и одговорности у Савезу заснивају се и
утврђују на начелима добровољности, равноправности, заједништва, спортског
духа и морала.
Начело добровољности у Савезу се остварује на основу принципа да је
чланство у Рагби савезу Србије на добровољној основи.
Начело заједништва остварује се у заједничком раду у органима Савеза уз
међусобно поштовање и уважавање.
Начело спортског духа и морала остварује се искључивом применом
спортских и моралних принципа у рагби такмичењима и у раду Савеза.
ЧЛАН 12.
У Рагби савезу Србије је забрањена и биће спречена свака врста расне,
верске, националне, територијалне или било које друге дискриминације према
организацијама и појединцима.
(III)

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА
ЧЛАН 13.

Циљеви и задаци Савеза су:
развој, омасовљење, унапређење и афирмација рагби спорта у Србији,

постизање врхунских резултата у рагби спорту,
развој пионирског, јуниорског, сениорског и женског рагбија, рагбија 7,
рагби 9, рагбија 10, рагбија 12, рагбија 15 и таг рагбија, тач рагби и рагби на
песку,
развој аматерског и професионалног рагбија,
развој и афирмација школског рагбија,
организовање
и
унапређење
стручно-педагошког
и
научноистраживачког рада у рагбију,
стварање услова за остваривање планове рада и развоја рагби спорта,
утврђивање система рагби такмичења,
организовање и руковођење рагби такмичењима,
нормативно уређење питања у вези са рагби такмичењима, статусом
рагбиста, рагби тренера, рагби судија и других стручних лица, регистрацијом
рагби играча и рагби организација, доделом јавних признања у области рагбија,
дисциплинском одговорношћу чланова рагби организације и других питања од
заједничког интереса за рагби у Србији,
ствара услове за финансирање програма из домена стручно педагошког
рада, рада органа и службе Савеза,
допринос јачању међународног угледа Србије и њеног спорта и развиј
међународе спортске сарадње и међународне активност у склaду са нормативним
актима Савеза и чланством у ОКС, ИРБ, ФИРА-АЕР,
презентацију српског рагбија , организује надзор над радом рагби
репрезентације Србије,
остварује остале циљеве и задатаке од заједничког интереса за чланове
Савеза.
(IV)

ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНОВИ
ЧЛАН 14.

Чланови Савеза су спортски клубови регистровани за рагби 15, рагби7,
рагби 9, рагби 10, рагби 12, таг, тач и рагби на песку који су регистровани код
надлежног Министарства Владе Републике Србије, удружења рагби тренера и
судија, као и територијалне рагби организације: покрајнски, градски, регионални
и општински рагби савези.
ЧЛАН 15.
Рагби клубови и остали чланови Рагби савеза Србије имају право:
 да учествују у домаћим и међународним рагби утакмицама у складу са
прописима Рагби Савеза Србије, ИРБ, ФИРА-АЕР,
 да остварују сарадњу са другим клубовима у земљи и иностранству,
 да се удружују у организације клубова на територијалном принципу и
асоцијације тренера, судија и друге асоцијације,
да се придржавају прописа којима се уређује рагби спорт,
да у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делатности рада
Савеза, у циљу унапређења спорта,
да непосредно или преко својих представника у органима савеза и
облицима рада дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења
одговарајућих одлука и да траже заштиту интереса савеза,
достављају савезу информације и податке који се од њих траже ради
обављања Законом и овим Статутом утврђених задатака,
 да извршавају одлуке органа Савеза,
да чувају спортски и друштвени углед Савеза и његових чланова,

да остварују и друга права и обавезе у складу са одредбама Статута и
других општих аката Рагби савеза Србије, територијалних рагби савеза и
одговарајућих асоцијација.

ЧЛАН 16.
Активним рагби клубом сматра се клуб који је учествовао и завршио
такмичење у Првенству Србије и Купу Србије у једној такмичарској катеgорији у
предходној такмичарској сезони и учествује на турнирима Рагбија 7 које
организује савез (буде у коначном пласману).
ЧЛАН 17.
Клуб може да постане члан Савеза:
 ако је регистрован код надлежног Министарства у складу са законом,
 ако у свом саставу има спортисте,
ако потпише приступницу о удруживању у Савез,
 ако достави статут клуба, и остала нормативна акта,
 ако да писану изјаву да прихвата Статут и друга општа акта Савеза,
 ако плати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног
одбора Савеза,
Одлуку о пријему клуба у чланство Савеза доноси Управни одбор.

ЧЛАН 18.
Својство члана Савеза престаје:
 престанком рада члана, који се утврђује на основу одлуке надлежног
државног органа којом је члан брисан из одговарајућег регистра,
ако се не придржава нормативних аката Савеза,
на писмени захтев члана.
Одлуку о престанку чланства Савеза доноси Скупштина Савеза на предлог
Управног одбора.
(V)

СТРУЧНА УДРУЖЕЊА
ЧЛАН 19.

Удружења рагби тренера, рагби судија и других рагби стручњака су
стручни или интересни облик окупљања ради остваривања њихових посебних
интереса одређених статутом удружења, у складу са овим Статутом и прописима
Рагби савеза Србије.
Стручна удружења су чланови Савеза у оквиру кога остварују своје
функције.
ЧЛАН 20.
Удружења рагби стручњака унапређују стручни рад, остварују задатке
територијалних савеза у области стручног рада, доносе и остварују програме
стручног рада, доносе и остварују програме школовања и усавршавања
стручњака, спроводе активности на омасовљењу стручног рада, изражавају
потребе и интересе рагби спорта.

(VI)

ТЕРИТОРИЈАЛНИ САВЕЗИ
ЧЛАН 21.

Територијални савези могу бити општински, градски, регионални и
покрајнски.
Територијални савези самостално уређују своју унутрашњу организацију и
рад, доносе и остварују програме развоја рагби спорта на својој територији,
организују и воде такмичења, остварују задатке Савеза на својој територији, дају
мишљење и предлоге о раду Савеза, врше избор својих органа и остварују друга
права, обавезе и одговорности на својој територији.
Територијални савез може да постане члан Савеза ако:
 регистрован код надлежног Министарства у складу са законом,
 потпише приступницу о удружувању у Савез,
 донесе статут територијалног савеза у складу са овим Статутом,
 писмено изјави да ће у целини поштовати Статут и друга акта Савеза,
 уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком надлежног
органа Савеза,
(VII) ОРГАНИ РАГБИ САВЕЗА СРБИЈЕ
ЧЛАН 22.
Органи Савеза су:
Скупштина Савеза
 Управни одбор
Председник Савеза
Надзорни одбор
(1)

Скупштина
ЧЛАН 23.

Скупштина Рагби савеза Србије је највиши орган Савеза.
Скупштину чине представници члана Савеза.
Право гласа и одлучивања на Скупштини имају само активни клубови из
члана 16 овог статута. Сваки активан клуб има право на 1 глас. Клуб који се
такмичио у најмање 1 (једној) млађој категорији и сениорској конкуренцији има 2
гласа.
Право гласа и одлучивања такође имају и стручна удружења и
територијални савези. Поменута удружења и територијални савези на
међусобном састанку бирају свог делегата и имају укупно 1 глас. Председник
комисије за женски рагби, Председник комисије за рагби 7 и Председник
скупштине имају по 1 глас.
У случају једнаког броја гласова одлучује глас Председника скупштине.
Чланови Скупштине РСС бирају се и разрешавају на начин и по поступку
утврђеним статутом рагби клуба и организација.
Број чланова Скупштине утврђује се за сваку седницу Скупштине на
предлог Управног одбора, од стране надлежног органа.
Пословником о раду Скупштине ближе се уређују начин остваривања права
и дужности чланова Скупштине, начин рада и одлучивања Скупштине, као и
друга питања из делокруга рада Скупштине.

ЧЛАН 24.
Редовне седнице Скупштине се одржавају најмање једном годишње,
изборне седнице за све органе скупштине сваке четврте године, а венредне по
потреби у складу са овим Статутом.
Ванредну седницу Скупштине сазива председник Скупштине на сопствену
иницијативу, на захтев Управног одбора, Надзорног одбора или најмање 1/3
клубова.
ЧЛАН 25.
Скупштина своје послове и задатке врши на седници.
Седницу Скупштине сазива и води председник Скупштине.
Позив и материјал за седницу Скупштине доставља се члановима
Скупштине (клубовима),
стручним удружењима и територијалним савезима
најкасније седам дана пре одржавања. Материјал се може доставити поштом или
факсом или електронском поштом.
Скупштина има кворум и одлучује ако седници присуствује један више од
половине укупног броја гласова чланова уколико овим Статутом није другачије
одређено.
ЧЛАН 26.
Чланови Скупштине гласају јавно уколико Скупштина не одлучи да се гласа
тајно.
Скупштина обавља следеће послове и задатке:
усваја Статут и измене и допуне Статута Савеза већином од укупног броја
гласова чланова
усваја Пословник о раду Скупштине,
утврђује основе програма рада, развоја и унапређења рагби спорта у
Србији,
бира и разрешава председника Скупштине, Председника Савеза, чланове
Управног одбора и чланове Надзорног одбора Савеза,
разматра и усваја извештаје о раду Управног одбора и Надзорног одбора
Савеза,
доноси одлуку о престанку рада Савеза
врши послове и задатке предвиђене Законом, овим Статутом и општим
актима Рагби савеза Србије.
одлучује о жалбама на одлуке Управног одбора
(2)

Управни одбор
ЧЛАН 27.

Управни одбор броји 7 (седам) чланова укључујући у тај број Председника
Савеза који је уједно и председник Управног одбора и Потпредседника Управног
одбора.
Скупштина бира чланове Управног одбора.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године.
Чланство у Управном одбору није везано за чланство у Скупштини Савеза.
ЧЛАН 28.
Управни одбор своје надлежности врши на седници.

Управни одбор се састаје по плану рада и по потреби, а најмање једанпут у
два месеца.
Седницу Управног одбора сазива председник Савеза.
Седницу Управног одбора припрема председник Савеза у сарадњни са
потпредседником, органима и телима и стручном службом Савеза.
Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује више од
половине од укупног броја чланова.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова на
седници.
ЧЛАН 29.
Управни одбор:
 извршава одлуке и закључке Скупштине,
 спроводи пословну политику Савеза,
 из својих редова бира потпредседника Управног одбора,
 бира и разрешава Комесара за развој рагбија,
 бира и разрешава дужности чланове својих органа и тела,
 утврђује предлоге аката која се подносе Скупштини Савеза на
разматрање и усвајање,
 доноси опште акте Савеза,
 доноси пословник о свом раду и раду органа које именује,
 утврђује и доноси одлуке о систему рагби такмичења у Републици
Србији,
 доноси предлог програма и плана рада Савеза,
 стара се о предузимању мера за развој врхунског, аматерског, школског,
пионирског, кадетског, сениорског и женског рагбија,
 усваја предлог финансијског плана и завршног рачуна Савеза,
 бира и разрешава чланове комисија, комесаре, селекторе националне
селекције и спортске директоре,
 именује стручни штаб репрезентације на предлог селектора и спортског
директора репрезентације,
 именује представнике Рагби савеза Србије у ОКС, ИРБ и ФИРА-АЕР,
 именује представнике Савеза у другим органима и институцијама у
складу са овим Статутом,
 одлучује о правним лековима и ванредном ублажавању дисциплинских
казни играчима, клубовима и функционерима из своје надлежности,
 одлучује о висини годишње чланарине коју убира Савез,
 усваја ивештаје својих органа,
 доноси пропозиције сталних такмичења,
 доноси календар такмичења у Савезу,
 утврђује листе рагби судија и делегата из своје надлежности, као и
осталих службених лица,
 поништава и укида акте својих органа,
 доноси одлуку о образовању, делокругу рада и организацији стручне
службе,
 доноси одлуку о усклађености статута клубова, стручних удружења и
регионалних савеза са овим Статутом,
 успоставља и одржава међународне везе и сарађује са другим
националним рагби савезима,
 додељује признања Савеза,
 управља имовином Савеза,
 обавља и друге послове за које га овласти Скупштина или су предвиђени
општим актима Савеза.
ЧЛАН 30.

Управни одбор образује своја радна тела са задатком да помажу у
обављању одређених задатака.
Састав и начин рада радних тела, задатке и послове Управни одбор
утврђује Пословником о свом раду или посебном одлуком.
Управни одбор може донети одлуку да послове и задатке радних тела
обављају инокосни органи (комесар за развој, комесар за такмичење) или други.
ЧЛАН 31.
Управно одбор може формирати комисије и то:
 Комисија за развој млађих категорија
 Комисија за женски рагби
 Комисија за рагби 7
 Комисија за правна питања
 Комисија за безбедност
 Комисија за такмичења
 Дисциплинска комисија
 Комисја за жалбе
 Финансијска комисија
 Комисија за међународну сарадњу
 Kомисија за медије и маркетинг
Управни одбор може именовати генералног секретара Савеза, спортског
директора Савеза, Стручни савет Савеза и по потреби комисије и друга радна
тела.
Рад комисија и других радних тела Управни одбор регулише општим актима
Савеза.
(2)

Председник савеза
ЧЛАН 32.

Скупштина бира председника Савеза на мандат од четири године.
Председник Савеза истовремено врши дужност председника Управног одбора.
Председник представља и заступа Савез.
Председник Савеза председава седницама Управног одбора.
Председник Савеза је најодговорнији за спровођење ослука Скупштине и
Управног одбора и поштовање Статута Савеза.
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.
Скупштина бира председника Савеза на мандат од 4 година.
Скупштина бира Председника Скупштине, који сазива и организује рад
Скупштине.
ЧЛАН 33.
Потпредседник Управног одбора помаже председнику у обављању његових
дужности, врши послове и задатке које му повери председник и Управни одбор и
замењује председника у његовом одсуству у складу са пословником Управног
одбора.
(4)

Надзорни одбор
ЧЛАН 34.

Надзорни одбор Савеза броји три члана који између себе бирају
председника.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Скупштине Савеза и
других органа и тела.
Мандат Надзорног одбора Савеза траје четири године.
Надзорни одбор одлучује већином гласова присутних чланова.
Надзорни одбор се састаје по потреби, а најмање два пута годишње.
Надзорни одбор доноси пословник о свом раду.
ЧЛАН 35.
Надзорни одбор врши контролу пословања и извршавања финансијског
плана и наменског и рационалног коришћења финансијских средстава Савеза.
Надзорни одбор у оквиру својих права посебно надгледа законске,
уговорне и остале обавезе РСС, прегледа предлог завршног рачуна и годишњег
финансијског извештаја Савеза.
Управни одбор, председник и стручна служба морају Надзорном одбору
пружити све тражене и потребне податке, омогућити увид у документацију
Савеза и обезбедити услове за рад.
Надзорни одбор подноси извештај Скупштини, а обавештава Управни одбор
и председника Савеза о нађеном стању и мерама које треба предузети.
(VIII) ЈАВНОСТ РАДА
ЧЛАН 36.
Рад органа Савеза је јаван.
Јавност рада остварује се јавним деловањем органа Савеза, редовним
обавештавањем рагби клубова, савеза и стручних удружења, одговарајућих
државних органа и средстава информисања путем конференција, јавним
саопштењима и непосредним присуством средстава информисања састанцима
органа.
Савез може имати своје гласило, чији назив и садржај утврђује Управни
одбор Савеза.
(IX)

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
ЧЛАН 37.

У циљу достојне презентације рагбија у земљи и иностранству, Савез
формира репрезентације и одлучује о њиховом пријављивању за одржавање
међународних рагби утакмица и турнира.
Учешће у рагби репрезентацијама Рагби савеза Србије представља највећу
част, дужност и обавезу за свког рагбисту, стручњака, судију и за све чланове
Рагби савеза Србије.
Питања у вези са рагби репрезентацијом уређују се посебним актом Савеза
који доноси Управни одбор.

(X)

СРЕДСТВА САВЕЗА
ЧЛАН 38.

Савез остварује средства из следећих извора: приходи од чланарине,
приходи од утакмица Рагби репрезентације Србије, дотација из јавних прихода у
складу са Законом, дотације ФИРА-АЕР, прихода од накнада за издавање
одговарајућих лиценци, котизација,
дозвола и сертификата, приходи од

реклама, спонзора и донатора. Приходи од спортске прогнозе и игара на срећу,
приходи од регистрованих делатности Савеза привредног и сличног карактера,
остварују се у складу са законом који регулише ту област.
ЧЛАН 39.
Коришћење средстава Савеза врши се на основу годишњег финансијског
плана. Наредбодавци за извршење финансијског плана су Председник Савеза и
Потпредседник Управног одбора.
Материјално-финансијско пословање уређује се посебним општим актом
Савеза.
ЧЛАН 40.
Обележја и знамења Савеза представљају интелектуалну својину и
власништво су Рагби савеза Србије, који има искључиво право на коришћење те
својине.
Управни одбор Савеза доноси посебан правилник о обележјима и
знамењима Рагби савеза Србије, њиховој употреби и коришћењу.
(XI)

СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА
ЧЛАН 41.

За извршавање стручних, административних, техничких, финансијских и
других послова за потребе Савеза образује се Стручна служба органа Савеза.
Средства за рад Стручне службе обезбеђује Савез.
Правилником о раду Стручне службе органа Савеза ближе се уређује
организација и рад Стручне службе.
(XII) ОПШТИ АКТИ САВЕЗА
ЧЛАН 42.
Општи акти Савеза су Статут, правилници и пословници о раду.
Статут Савеза је основни општи акт Савеза, рагби клубова, стручних
удружења и територијалних савеза.
Правилник је општи акт којим се уређује шире подручје рада и активности
Савеза.
Пословник о раду је општи акт којим се уређују задаци, састав и начин
рада појединих органа.
ЧЛАН 43.
Предлог за доношење општег акта, као и измена и допуна општег акта,
могу поднети чланови Савеза, органи Савеза, клубови, стручна удружења и
територијални органи.
Доношењу статута претходи расправа у Савезу која траје најмање 30 дана.
Након расправе Управни одбор утврђује предлог Статута који доставља
Скупштини на разматрање и усвајање.
ЧЛАН 44.
Савез и чланови Савеза воде евиденцију својих чланова, спортских
објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака и спортских резултата у
складу са Законом о спорту.

(XIII) ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ЧЛАН 45.
Рагби савез Србије додељује признања и награде за допринос развоју
рагби спорта у Србији и шире.
Додела признања и награда уређује се посебним општим актом Савеза.
(XIV) ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
ЧЛАН 46.
Савез престаје са радом доношењем одлуке од стране Скупштине Савеза.
Одлука Скупштине Савеза о престанку рада Савеза доноси се
двотрећинском већином од укупног броја гласова чланова Скупштине.
У случају престанка рада Савеза имовина Савеза преноси се члановима
Савеза, у складу са њиховим доприносом у раду Савеза.

(XV) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 47.
Сви органи и чланови Савеза: клубови, стручна удружења и територијални
савези су дужни да ускладе своја акта са одредбама овог Статута у року од 120
дана од дана његовог ступања на снагу.
ЧЛАН 48.
Уколико министарство Републике Србије надлежно за послове спорта
захтева измену одређених одредби Статута из формалних разлога, Управни одбор
је овлашћен да томе захтеву удовољи без сазивања Скупштине Савеза, с тим да
Скупштину савеза информише на првој наредној седници.
ЧЛАН 49.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Рагби Савеза
Србије донет 06. јула 2007 год.

СКУПШТИНА
РАГБИ САВЕЗА СРБИЈЕ

Председник Скупштине
Александар Митровић

