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У складу са одредбама Закона о спорту РС (»Сл. гласник РС“, број 10/2016) и Статута Јога 

савеза Србије, Скупштина ЈСС је на седници одржаној дана 9. јануара 2017. године усвојила 

 

СТАТУТ 

ЈОГА СAВЕЗА СРБИЈЕ 

 

Основне одредбе  

Члан 1. 

 

Јога савез Србије је добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни национални 

спортски савез за област спорта – јога, за Републику Србију.   

Јога савез Србије (у даљем тексту: ЈСС) има статус надлежног националног спортског 

савеза за област спорта - јога у погледу остваривања својих надлежности утврђених 

Законом о спорту.   

У Јога савез Србије удружују се национална стручна и друга спортска удружења, као и 

територијални савези за област јога спорта за аутономну покрајину, јединицу локалне 

самоуправе и градску општину.   

У ЈСС се могу удружити и друге заинтересоване организације из области спорта, у складу 

са овим Статутом.  

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. 

Назив и седиште 

Члан 2. 

Назив савеза је: “ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ”.   

Назив на страном језику је: Yoga Federation of Serbia 

Скраћени назив: JСС. 

Седиште ЈСС је у Новом Београду 

Седиште ЈСС се налази у улици Гандијева 101 

 

Подручје активности 

Члан 3. 

ЈСС обавља активности и делатности на остваривању статутарних циљева на целој 

територији Републике Србије. 

Правни статус 

Члан 4. 

ЈСС је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим 

Статутом.  

 

Печат, заштитни знак и застава 

Члан 5. 

 

ЈСС има печат четвртастог облика на којем је у горњој половини исписан назив: Јога савез 

Србије, у доњој половини седиште: Београд, а у средини стилизован знак ЈСС.  

ЈСС има штамбиљ на коме је исписан назив и седиште савеза и остављено место за број и 

датум.  
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ЈСС има свој знак, логотип и друге симболе, чији изглед утврђује Скупштина ЈСС.   

ЈСС има заставу, чији изглед утврђује Управни одбор ЈСС.  

 

Чланство у другим организацијама и савезима 

Члан 6. 

 

ЈСС је члан Јога федерације Европе (Yoga federation of Europe -YFE) 

ЈСС је члан Интернационалне јога федерације (International Yoga Federation - IYF)  

ЈСС је члан Међународне јога спорт федерације (International Federation of Yoga 

Sports – IFYS) 

ЈСС је члан Европске јога спорт комисије (European Yoga Sports Commission - EYSC)  

ЈСС је члан Светског јога савета (World Yoga Council  - WYC)  

JСС је члан Спортског савеза Србије  

  

ЈСС може да се учлани и у друге одговарајуће националне и међународне организације од 

значаја за остваривање циљева ЈСС.  

О учлањивању ЈСС у друге организације Одлуку доноси Управни одбор, а усваја 

Скупштина ЈСС (у даљем тексту Скупштина).   

 

Циљеви и садржај активности ЈСС 

Члан 7. 

Циљ ЈСС је да:  

- својим деловањем доприноси развоју и промоцији области јога спорта у Републици Србији 

и повећању бављења грађана јогом, посебно деце, омладине, жена, старијих лица и особа са 

инвалидитетом;  

- промовише образовну и васпитну функцију за област јога спорта, фер плеја, разумевања, 

толеранције и одговорности кроз бављење спортом;  

- уређује и остварује питања од заједничког интереса за све практичаре за област јога спорта 

у Републици Србији;  

- обавља пословe којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење за област 

спорта јоге, 

- обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у 

Републици Србији и овим Статутом. 

Садржај активности на остваривању спортских циљева 

Члан 8. 

Ради остваривања својих циљева ЈСС спроводи следеће активности: 

1) ствара услове за развој у области спорта – јога, у Републици Србији;  

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, 

семинаре, кампове и друге облике едукације у области јоге; 

3) објављује књиге, часописе и друге штампане, аудио и видео публикације о питањима која 

се односе на област јога спорта, у складу са законом; 

4) организује акције усмерене на активнију примену јоге; 

5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у 
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земљи и иностранству које се баве питањима из области јоге. 

6) ствара услове за постизање врхунских спортских резултата у области јоге;  

7) организује спортске манифестација и такмичења у области јоге;  

8) учествује у спортским манифестацијама и такмичењима у области јоге у земљи и 

иностранству; 

9) представља и репрезентује област јога спорта националног и клупског у надлежним 

међународним спортским савезима и организацијама у области јоге и на такмичењима које 

они организују;  

10) стара се о националној репрезентацији у области јоге;  

11) бави се перманентним стручним оспособљавањем и усавршавањем спортских стручњака 

у обасти јоге и стручњака у јога спорту и издавањем дозвола за рад спортским стручњацима 

у оквиру својих надлежности;  

12) пружа помоћ својим члановима у унапређивању стручног рада;   

13) подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске 

резултате и за допринос развоју и унапређивању области јоге у Републици Србији;  

14) обезбеђује усклађивање активности чланова ЈСС;   

15) предлаже програме чланица ЈСС за финансирање из јавних прихода;  

16) предлаже програме којима се остварује општи интерес у области спорта за финансирање 

из јавних прихода, у складу са Законом о спорту;  

17) уређује систем спортских такмичења у области јоге у Републици Србији;  

18) уређује систем издавања дозвола за рад спортским стручњацима у области јоге у складу 

са законом;  

19) ангажује се у Спортском савезу Србије и у Олимпијском комитету Србије;  

20) обезбеђује сарадњу са другим организацијама у области спорта у Републици Србији;  

21) издаје сопствене публикације и пружа подршку излажењу других публикација од 

значаја за развој у обасти јоге у Републици Србији;  

22) утврђује правила за обављање спортских активности и делатности у области јога спорта 

у Републици Србији, у складу са законом;  

23) заступа заједничке интересе својих чланица пред државним органима, органима 

аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе;  

24) обезбеђује остваривање међународне спортске сарадње;  

25) обезбеђује остваривање сарадње са организацијама српске дијаспоре;  

26) обезбеђује популаризацију јоге у медијима, образовним институцијама и другим 

организацијама;  

27) обезбеђује предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље 

и недолично понашање, лажирање спортских резултата);  

28) обезбеђује бригу о заштити здравља спортиста у области јоге;  

29) обезбеђује подршку школском спорту;   

30) спроводи активности усмерене на јачање спортског морала и спортског духа код својих 

чланова и утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима;  

31) организује, само или у заједници са другим организацијама научне конференције, 

научна истраживања, научне скупове, подстиче научни подмладак, подржава издавање 

научних публикација (часописа, књига, видео материјала, брошура) 

32) обезбеђује подршку и спроводи медијске активности путем својих или екстерних 

медијских портала и гласила 
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33) спроводи пројекте у области јоге које доприносе промоцији здравља и здравог животног 

стила 

34) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева ЈСС.   

 

Остваривање циљева ЈСС ближе се регулише одговарајућим општим и другим актима 

(спортским правилима), које доносе надлежни органи  ЈСС у складу са овим Статутом.   

 

Стручни рад 

Члан 9. 

Стручни рад у JСС и код чланова ЈСС 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 из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу 

са Законом о спорту и општим актима ЈСС.  

Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у 

ЈСС.  

 

Управни одбор ЈСС утврђују план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 

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

остваривање тог плана.  

 

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

стручном ангажовању, у складу са законом.  

 

ЈСС има најмање једног запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у 

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

 

Обављање спортских активности и спортских делатности 

Члан 10. 

 

ЈСС и сви чланови (непосредни и посредни), у обављању спортских активности и 

спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању 

фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада за област спорта - јога, 

подстицању и афирмацији добровољног рада за област спорта - јога, борби против 

лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.   

ЈСС и чланови остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности 

у складу са законом, спортским правилима ЈСС и својим спортским правилима, потврђеним 

конвенцијама у области joга спорта и принципима утврђеним у документима међународних 

организација.  

ЈСС и чланови обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и 

добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним 

окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и 

циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким 

условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне 

инвалидности, пол и друго лично својство.  
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           Чланови ЈСС су обавезни да своја спортска правила усаглашавају са спортским 

правилима надлежног националног Јога савеза Србије.  

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 11. 

 

Члан ЈСС може бити свакa огранизација која прихвата циљеве ЈСС и Статут и 

поднесе пријаву за учлањење Управном одбору ЈСС. 

 

Члан 12. 

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања 

обавештава подносиоца пријаве.   

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.  

Чланство у ЈСС може престати због дуже неактивности члана, непоштовања 

одредаба овог статута или нарушавања угледа ЈСС.  

Искључење члана ЈСС могуће је ако члан својим активностима штети угледу ЈСС, 

поступа супротно интересима ЈСС и његових органа, крши Законске обавезе, Статут и друге 

акте ЈСС, престане да испуњава обавезе и услове утврђене за пријем. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за 

доношење одлуке о престанку његовог чланства у складу са Законом о спорту. 

Престанком својства члана ЈСС престаје и право учешћа у активностима ЈСС. 

 

Права, обавезе и одговорност чланства 

Члан 13. 

 

 Чланство у ЈСС може бити: редовно, придружено, помажуће или почасно. О пријему 

у чланство одлучује Управни одбор, а на основу уредно поднешеног захтева. 

Пријем у чланство се може остварити уколико је кандидат: регистрован у складу са 

законом; ако циљеви одговарају циљевима ЈСС; ако је статут организације у складу са 

Статутом ЈСС; ако испуњава законом и подзаконским актима као и општим актима ЈСС 

прописане услове за обављање спортских активности и делатности; ако ефективно остварује 

своје надлежности утврђене Законом о спорту; ако приложи писану изјаву да у потпуности 

прихвата Статут и опште акте ЈСС. 

Организација може постати редован члан ЈСС ако обавља своју делатност најмање 

годину дана. 

 Придружени члан може постати редован члан ЈСС тек након годину дана проведених 

у статусу придруженог чланства.  

Помажући члан може постати свака организација: која је регистрована у складу са 

законом; која жели да помаже остваривање циљева ЈСС; ако приложи писану изјаву да у 

потпуности прихвата Статут и опште акте ЈСС.  

За почасног члана може бити, одлуком Управног одбора ЈСС, именовано лице које 

има посебне заслуге за рад ЈСС или чије чланство у ЈСС је од посебног интереса за 

остваривање циљева ЈСС и ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и 

опште акте ЈСС. Сваки непосредни члан ЈСС и орган ЈСС може дати иницијативу или 

предлог да се одређено лице именује за почасног члана Савеза.  
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Сви непосредни и посредни чланови ЈСС сматрају се лицима у надлежности ЈСС у 

смислу овог Статута. 

 

Начин учлањивања 

Члан 14. 

 

Захтев за пријем у чланство ЈСС подноси се у писаној форми Управном одбору ЈСС.  

Уз захтев за пријем у чланство прилаже се: Одлука о удруживању у ЈСС; копија свог 

статута; копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа; попуњен 

упитник за Књигу чланова; изјава о прихватању Статута и општих аката ЈСС; списак 

чланова; докази о испуњености других услова за пријем у чланство у складу са овим 

Статутом.  

Захтев за пријем у чланство може се одбити само уколико подносилац захтева не 

испуњава услове из овог Статута.  

У случају да је прихваћен захтев за пријем у чланство, подносилац захтева је дужан 

да уплати ЈСС уписнину одређену Одлуком Управног одбора ЈСС и годишњу или месечну 

чланарину, у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се 

сматра да је одустао од чланства у ЈСС. Права члана ЈСС се остварују од дана уплате 

уписнине и чланарине.   

 

Права и обавезе чланова 

Члан 15. 

Члан има право да: 

- Покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева ЈСС; 

- Користи помоћ, подршку и услуге ЈСС, у мери која не штети интересима других 

чланица ЈСС; 

- Учествује у активностима и остварује увид у рад ЈСС и његових органа. 

 

Члан је дужан да: 

- У потпуности поштује сва акта ЈСС; 

- Учествује у активностима ЈСС; 

- Чува углед ЈСС, чланова и сопствени углед; 

- Обезбеди јавност рада, објективно информише чланство и сарађује са другим 

члановима ЈСС у складу са Законом. 

 

Органи и тела ЈСС 

Члан 16. 

 

ЈСС управљају чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у органима 

ЈСС, на начин одређен овим Статутом.  

Органи ЈСС су: Скупштина, Управни Одбор, Надзорни одбор, Председник и Генерални 

секретар. 

Одлуке органа ЈСС се уносе у Књигу Одлука. 

Мандат Управног одбора, Надзорног одбора, Председника ЈСС и Генералног секретара ЈСС 

траје четири године.  
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У случају када је истекао мандат органа ЈСС, 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 ЈСС може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама ЈСС или чланица 

ЈСС.  

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

власник или члан органа спортске кладионице.  

Чланови органа ЈСС имају посебне дужности према ЈСС у погледу дужности пажње, 

дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес, дужности 

избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности поштовања 

забране конкуренције. 

 

Скупштина 

Члан 17. 

 

Скупштина је највиши орган ЈСС. 

Скупштину сачињавају по један представник редовних чланица ЈСС, један представник 

(делегат) придружених чланица и један представник помажућих и почасних чланова ЈСС. 

Представник редовног члана ЈСС у Скупштини може бити његов заступник или друго лице 

на основу писаног пуномоћја овереног печатом члана ЈСС и потписаног од стране 

заступника члана ЈСС. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине ЈСС. 

Чланови Скупштине са правом гласа, приликом доношења одлука дужни су да уважавају 

интересе Удружења у целини.  

         

Скупштина усваја: 

1. Статут и Пословник о раду Скупштине и друга документа (одлуке, решења и др.) 

2. Програм четворогодишњег развоја ЈСС 

3. Годишњи извештај о раду ЈСС и његових органа 

4. Одлуку о статусним променама 

5. Бира и разрешава Председника, Генералног секретара, чланове Управног Одбора и 

чланове Надзорног Одбора. 

6. Одлуку о удруживању у савезе 

7. Одлуку о престанку рада ЈСС 

         

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње (редовна 

Скупштина). 

Скупштину сазива Председник. Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног Одбора, 

Надзорног Одбора или најмање трећине чланова Скупштине уз назнаку предмета расправе. 

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

захтева за сазивање. 

Седницом председава лице које буде изабрано јавним гласањем да председава Скупштином 

– председавајући. 

О току рада седнице Скупштине води се записник који потписује председавајући, 

записничар и оверивач.  

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од трећине чланова. 
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Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова, осим одлука утврђеним 

овим Статутом за које је потребна већина од укупног броја чланова. 

За одлучивање о доношењу, изменама и допунама Статута потребна је већина од укупног 

броја чланова Скупштине ЈСС.  

Управни одбор 

Члан 18. 

 

Управни Одбор је орган управљања између две Скупштине. 

Управни одбор броји 3 (три) члана: Председника, заменика председника и једног члана. 

Председник ЈСС је по функцији и председник Управног Одбора.  Генерални секретар је по 

функцији и заменик председника Управног Одбора. 

Чланове Управног Одбора бира Скупштина из редова својих чланова.  Управни Одбор је за 

свој рад одговоран Скупштини ЈСС. 

Чланови Управног Одбора бирају се на период од 4 (четири) године и могу бити поново 

бирани. 

Мандат члана Управног Одбора престаје пре истека времена на које је изабран: 

1. Ако поднесе оставку 

2. Ако га опозове Скупштина због непридржавања Статута и других општих аката, лошег 

рада или због нередовног присуствовања и неоправданог изостајања са седница Управног 

Одбора. 

         

Управни Одбор: 

- Извршава закључке и одлуке Скупштине и подноси Скупштини извештај о раду; 

- Припрема и утврђује нацрте и предлоге програма развоја из надлежности 

Скупштине и доноси оперативне планове за њихово извршење; 

- Предлаже Статут ЈСС, пословник о раду Скупштине и друга нормативна акта из 

надлежности Скупштине и њихове измене и допуне; 

- Усваја извештај о финансијском пословању, доноси годишњи програм и 

финансијски план и усваја завршни рачун; 

- Доноси одлуке о учешћу на манифестацијама 

- Доноси одлуке о пријему нових чланова; 

- Доноси и мења општа акта од значаја за рад ЈСС осим Статута и пословника о 

раду Скупштине ЈСС; 

- Успоставља и развија сарадњу са надлежним локалним и  републичким органима 

и другим организацијама и органима подносећи захтеве за сврсисходније 

решавање актуелних питања у области јога спорта; 

- Организује скупове и стручна саветовања од заједничког интереса; 

- Одлучује о заштити и безбедности имовине ЈСС; 

- Доноси одлуке о учлањењу и престанку чланства ЈСС у другим организацијама у 

локалној  самоуправи и у Републици; 

- Доноси одлуке о признањима, похвалама и наградама организацијама и 

појединцима у складу са посебним општим актом; 

- Даје сагласност на уговоре о спонзорству које стварају обавезе за ЈСС; 

- Одлучује о формирању секција и огранака, њиховом плану, начину рада и 

обезбеђивању средстсва; 

- Одлучује о ценама и накнадама које ЈСС наплаћује; 
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- Одлучује у другом степену по жалбама на одлуке одбора и комисија; 

- Врши и друге послове, по овлашћењу Скупштине, утврђене овим Статутом и 

пословником о раду Скупштине. 

 

Управни Одбор ради на седницама које се одржавају по потреби. Управни Одбор сазива 

Председник Управног Одбора. Управни Одбор доноси одлуке већином гласова свих 

чланова. У случају да Управни одбор нема кворум, просту већину, заказује се нова седница 

у року од седам дана и на њој се одлучује већином гласова присутних чланова. 

 

Надзорни одбор 

Члан 19. 

 

Надзорни Одбор је надзорни орган који врши контролу материјално-финансијског 

пословања и надзор над законитошћу рада ЈСС.  

Надзорни Одбор броји 3 (три) члана које бира Скупштина из реда редовних чланова.  

Мандат чланова Надзорног Одбора траје 4 (четири) године и могу бити поново бирани.  

Надзорни Одбор бира из свог састава Председника Надзорног Одбора.  

 

Надзорни Одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.  

За свој рад Надзорни Одбор је одговоран Скупштини. 

Извештај о раду из свог делокруга подноси једном годишње Скупштини. 

 

Председник  

Члан 20. 

 

Председника ЈСС бира Скупштина из реда редовних чланова. 

Председник се бира на време од 4 (четири) године и може бити поново биран на исту 

функцију. Председник за свој рад одговара Скупштини. 

Председник Јога савеза Србије  

1. Представља и заступа ЈСС; 

2. Руководи радом, сазива и председава седницама Скупштине, Управног Одбора, брине о 

извршавању одлука органа ЈСС; 

3. Расписује редовне изборе за органе ЈСС; 

4. Потписује одлуке и друга акта;   

5. Закључује уговоре и врши друге правне радње; 

6. Предлаже именовање Генералног секретара; 

7. Организује, усмерава и врши координацију свих органа ЈСС и успоставља сарадњу са 

надлежним државним и спортским организацијама; 

8. Одобрава службена путовања у земљи и иностранству;  

9. Финансијски је налогодавац за реализацију програма ЈСС; 

10. Одређена овлашћења може пренети на Генералног секретара. 

Подпредседник Управног Одбора замењује Председника у свим правима и обавезама за 

време његовог одсуства. 

 

Генерални секретар 

Члан 21. 
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Генералног секретара именује Скупштина из реда редовних чланова. 

Генерални секретар је заменик Председника Управног Одбора по функцији. 

Мандат  Генералног секретара траје 4 (четири) године и може бити поново именован на ту 

функцију. 

Генерални секретар: 

- Одговоран је за законитост пословања ЈСС; 

- Представља ЈСС; 

- Стара се о припремама седница органа ЈСС и извршавању закључака одлука и 

других аката тих органа; 

- Организује и надзире обављање стручних послова у ЈСС и предузима мере за 

унапређење тих послова; 

- Стара се о вођењу записника са седница органа ЈСС; 

- Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у 

ЈСС; 

- Одобрава службена путовања у земљи и иностранству у складу са одлукама 

Управног одбора; 

- Учествује у раду Скупштине и Управног oдбора; 

- Обавља друге послове одређене Законом, овим Статутом и општим актима ЈСС. 

 

 

Генерални секретар је за свој рад одговоран Скупштини. Скупштина и Управни одбор не 

могу разрешити Генералног секретара његове функције због предузимања мера усмерених 

на обезбеђење законитости рада Удружења. 

 

Заступање и представљање 

Члан 22. 

 

ЈСС заступа Председник ЈСС, а представљају га Председник ЈСС и Генерални секретар ЈСС, 

у оквирима својих овлашћења утврђених овим статутом. 

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у 

заступању ЈСС, у границама датих овлашћења. 

 

Сукоб интереса и забрана конкуренције 

Члан 23. 

 

Председник Управног одбора, чланови органа и тела ЈСС, као и Генерални секретар, дужни 

су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према ЈСС, у складу са Законом и општим 

актима ЈСС. 

Избор чланова органа управе ЈСС мора бити у складу са чланом 33. Став 2. односно чланом 

99. став 5. Закона о спорту. 

 

Облици организовања рада 

Члан 24. 

ЈСС може имати следеће одборе и комисије: 

- Стручни одбор; 

- Комисија за здравствену заштиту чланства; 
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- Комисија за пропаганду и односе са јавношћу; 

- Комисија за нормативну делатност; 

- Комисија за маркетинг; 

- Дисциплинска комисија; 

- друге комисије. 

   

Одборе и  комисије чине: 

- Председник кога именује и разрешава Управни одбор ЈСС; 

- 2 (два) до 4 (четири) члана одбора, односно комисије које именује и разрешава 

Управни одбор ЈСС на предлог председника одбора. 

Мандат председника и чланова одбора-комисије траје 4 (четири) године. 

 

Стручна служба 

Члан 25. 

 

За обављање стручних, административних, финансијских, помоћних послова и послова 

одржавања, ЈСС може имати стручне службе и појединце. 

Пословима стручне службе ЈСС руководи генерални секретар. 

Лица ангажована у стручној служби ЈСС, у складу са пословима које обављају, имају право 

на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу. 

Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор ЈСС може поверити 

одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима. 

 

Општа акта 

Члан 26. 

Статут и друга општа акта ЈСС морају бити у сагласности са Законом и Статутом, а у 

супротном су неважећи. 

У случају несагласности одредбе Статута и другог општег акта чланица са одредбом 

Статута и општег акта ЈСС, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта 

ЈСС.  

Члан 27. 

 

Одлуке као и  појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у  ЈСС морају бити у 

складу са Законом о спорту и Статутом ЈСС, а у супротном су ништавне. 

На одлуке као појединачне акте које доносе органи ЈСС и чланови ЈСС мора бити 

омогућено право жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан арбитражни суд Спортског 

савеза Србије, у складу са овим Статутом. 

 

Статусне промене 

Члан 28. 

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина ЈСС, на 

предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине 
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Репрезентација 

Члан 29. 

 

ЈССје обавезан је да ствара услове за успешан рад јога репрезентативних селекција са циљем 

постизања најбољих резултата и достојног репрезентовања Републике Србије за област јога 

спорта. 

Члан 30.  

 

Чланови јога репрезентације морају имати спортске и одговарајуће моралне квалитете. 

Изабрани репрезентативац дужан је да испуњава све обавезе према репрезентацији. 

Односи, обавезе, права и дужности чланова репрезентације регулишу се Кодексом о 

правима и обавезама чланова ЈСС према репрезентацији Србије. 

  

Такмичења 

Члан 31.  

 

Спортисти и спортске организације у области јоге могу бити нетакмичари и такмичари у 

складу са препорукама Јога федерације Европе. 

ЈСС је организатор или покровитељ спортских манифестација и такмичења за област јога 

спорта на територији Републике Србије. 

ЈСС утврђује правила и услове за организовање свих спортских манифестација и такмичења 

за област јоге на нивоу Републике Србије и учешће на њима, за све категорије, у складу са 

Законом о спорту. 

ЈСС даје сагласност за учешће у међународним јога манифестацијама и такмичењима за 

област јога спорта. 

Члан 32. 

Спортисти и спортске организације у области јоге могу да учествује на манифестацијама и 

такмичењима уколико испуњава услове прописане важећим Законом о спорту и општим 

актима ЈСС. Надлежни орган ЈСС утврђује испуњеност услова из става 1. овог члана пре 

почетка сваке такмичарске сезоне и о томе доноси одговарајућу одлуку.   

 

Дисциплински суд 

Члан 33. 

 

 Свака чланица ЈСС може, у складу са потребама, формирати дисциплински суд. 

 У вршењу виших дисциплинских мера, као чланица ЈСС, признаје независне казнене 

органе ЈСС, а у вишој инстанци истоимене органе Спортског савеза Србије, чији је ЈСС 

чланица. 

 Одлука дисциплинског суда је обавезујућа за ЈСС, а против ње се може уложити 

жалба ЈСС и Спортском савезу Србије у року од 15 (петнаест) дана од уручења одлуке 

дисциплинског суда. 

 Рад овог суда ближе је дефинисан Статутом Спортског савеза Србије, члан 49-51. 

страна 23. 
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Стални спортски арбитражни суд 

Члан 34. 

 

 У вршењу активности спортске арбитраже, као чланице ЈСС, а преко ње Спортског 

савеза Србије, признаје одлуке сталног спортског арбитражног суда Спортског савеза 

Србије. 

 Одлука сталног спортског арбитражног суда Спортског савеза Србије је обавезујућа 

за ЈСС. 

 Рад сталног спортског арбитражног суда је ближе дефинисан Статутом Спортског 

савеза Србије члан 54-62. страна 24-27. 

 

Анти – допинг правила 

Члан 35. 

 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима  спорта, животном и 

медицинском етиком. Допинг је забрањен у свим видовима. Под допингом се подразумева 

свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту. 

Сви непосредни и посредни чланови ЈСС су обавезни да поштују обавезе из Закона о 

спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Спортског савеза Србије. 

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

Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Спортског савеза Србије, у 

складу са овим Статутом и другим актима ЈСС. 

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

спречавању допинга у спорту. 

 

Имовина и средства 

Члан 36. 

 

ЈСС стиче средства за реализацију својих циљева из: 

- Прихода од сопствених активности; 

- Уписнине; 

- Чланарине; 

- Спонзорства; 

- Донаторства; 

- Јавних прихода; 

- Непосредног обављања привредних и других делатности у складу са Законом; 

- Прихода предузећа, установа, агенција и других организација са којима ЈСС 

сарађује или је њихов оснивач или суоснивач; 

- Буџета на основу понуђених програма; 

- Фондова невладиних организација за израду пројеката из домена својих  

активности; 

- Других извора у складу са Законом. 

 

Објекти и средства којима располаже и које стекне ЈСС представљају њену имовину. 

Овлашћени заступник ЈСС је финансијски налогодавац за располагање средствима ЈСС. 

ЈСС има динарски, а може имати и девизни рачун и преко којих рачуна послује самостално. 
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Добит коју ЈСС оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање 

статутарних циљева ЈСС.  

 

Одговорност за проузроковану штету 

Члан 37. 

 

Чланови органа ЈСС одговарају солидарно за штету коју су, гласањем за одређену одлуку 

проузроковали, ако је та одлука донета намерно или крајњом непажњом. 

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били одсутни, били против 

или су били уздржани ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о 

штетности предлога одлуке о коме се гласа.    

 

Јавност рада 

Члан 38. 

 

Рад ЈСС је јаван у складу са Законом и овим Статутом. 

Јавност рада ЈСС обезбеђује се јавношћу седница органа, објављивањем одлука органа и 

благовременим и истинитим информисањем јавности и чланова ЈСС и активностима ЈСС. 

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

њихову тачност. 

Ставове ЈСС, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани 

представници органа ЈСС. 

ЈСС објављује финансијске и ревизорске извештаје на интернет страници Агенције за 

привредне регистре, у складу са Законом о спорту. 

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

 

Члан 39. 

 

ЈСС треба да има интернет сајт (страницу) на којој је објављују информације о ЈСС, 

његовом раду, одлукама и општим актима. Интернет презентација ЈСС је службено гласило 

ЈСС. 

Евиденција 

Члан 40. 

 

             ЈСС води базичну евиденцију својих чланова, спортских стручњака, 

спортских резултата и др. у складу са Законом о спорту. 

 Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања 

докумената, ЈСС остварује заштиту података о личности и приватности у складу са 

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

 Генерални секретар ЈСС 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 ЈСС, условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују, у 

складу са Законом. ЈСС прикупља податке од својих чланова и чува их 10 (десет) година. 
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ЈСС и његови чланови воде евиденције својих чланова (Књига чланова), спортских објеката, 

категорисаних спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, у складу са Законом 

о спорту.  

ЈСС и чланови ЈСС су дужни да се упишу у националну евиденцију коју води министарство 

надлежно за послове спорта и да се у случају престанка рада из ње одјаве. 

 

Престанак рада 

Члан 41. 

 

ЈСС престаје са радом одлуком Скупштине, донетом 2/3 већином чланова Скупштине са 

правом гласа. О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски 

орган, ради брисања из регистра. 

У случају престанка рада ЈСС, имовина прелази на организацију која остварује исте или 

сличне циљеве као ЈСС. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 42. 

 

 Општи акти и рад чланица ЈСС усагласиће се са одредбама овог Статута најкасније 

до 16.02.2017. 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 43. 

 

 Постојећи органи ЈСС (Управни одбор, Надзорни одбор, председник и генерални 

секретар ЈСС), радна тела и именована лица настављају са радом до истека мандата на који 

су бирани, односно именовани. 

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

складу са овим Статутом престаје мандат 16.02.2017. године, ако не престане раније у 

складу са овим Статутом. 

 

Члан 44. 

 Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи претходни Статут ЈСС. 

 

Члан 45. 

 Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине ЈСС. 

 

 

У Новом Београду 

Дана, 9.1.2017. године 

 

                                                             

Председавајући Скупштине 

 Јога савеза Србије 

Вера Милићевић 
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