У складу са одредбама члана 100. Закона о спорту и члана 48. Статута Мачевалачког
савеза Србије, Управни одбор Мачевалачког савеза Србије је на својој седници
одржаној дана 30.08.2017. године, усвојио

Правилник о раду комисије за ''Пријем и
преиспитивање статуса клубова''
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Комисија за ''Пријем и преиспитивање статуса клубова'' (у даљем тексту
Комисија) је радно тело Управног Одбора МСС која се бави пријемом нових
мачевалачких спортских организација (у смислу Закона) и клубова и преиспитивањем
статуса старих клубова МСС.
Члан 2.
Комисију чине три члана и то, Генерални секретар МСС, Спортски директор
МСС и један члан Управног одбора МСС, којег предлаже Председник Управног
одбора.
Члан 3.
Комисија је дужна да:
- утврди да ли мачевалачка спортска организација или клуб који је поднео захтев
за пријем у Мачевалачки Савез Србије испуњава услове прописане Статутом и
Законом и да у свом извештају да препоруку органима Савеза задуженим за
пријем нових чланова,
- утврди да ли је мачевалачка спортска организација стекла услове да се
преименује у мачевалачки клуб
- утврди број представника клуба на скупштини (скупштинама) у току сезоне.
Члан 4.
Извештај комисије о условном пријему клуба или мачевалачке спортске
организације у Савез треба да садржи мишљење о испуњености услова предвиђаних у
члану 13. Статута МСС и других обавеза у складу са Законом.
Извештај комисије о броју представника клубова у скупштини треба да садржи
број представника који сваки клуб има у предстојећој сезони као и листинг испуњених
услова из Статута МСС на основу којих су добили представнике.

Члан 5.
Комисија даје позитиван извештај о испуњености услова за пријем новог клуба у
пуноправно чланство МСС и о испуњености услова предвиђених Статутом МСС, само
у случају да утврди:
-

да клуб има просторије за редовно одржавање тренинга;
да има активне члановe - спортистe, који учествују на званичним
такмичењима МСС;
да има лиценцираног тренера, најмање категорије ''Оперативни
тренер'', регистрованог само за тај клуб;
да има отворен жиро рачун преко којег врши уредно пословање клуба;
да су чланови који заступају клуб уредно регистровани у МСС.

Комисија даје позитивно мишљење Управном одбору о издавању потврде неопходне да
за преименовање мачевалачке спортске организације у мачевалачки клуб уколико су
испуњени сви наведени услови из члана 35. Закона о спорту.
Члан 6.
Комисија има обавезу да једном годишње, преиспита испуњеност услова
предвиђених Статутом и овим Правилником, свих чланова Савеза и да о испуњености
услова за чланство у МСС, извести Управни одбор МСС.
У случају да неки од предвиђених услова није испуњен, комисија обавештава
Управни одбор о уоченом недостатку, а Управни одбор доноси одлуку о испуњености
услова за добијање или одржавање статуса редовног члана МСС.
Уколико клуб не буде примљен за редовног члана савеза који има право
одлучивања, може да бира или да буде биран, може поднети нови захтев да комисија
провери испуњеност услова, по протеку три месеца од последње одлуке. У том периоду
клубови имају сва права и обавезе чланова Савеза, осим права одлучивања, да бирају
или да буду бирани.
Члан 7.
Комисија има обавезу да на крају сваке сезоне, изврши попис и објави број
представника који сваки клуб има у скупштини МСС у наредној сезони на основу
испуњених услова предвиђених Статутом МСС и овим правилником.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.
За све ситуације које нису предвиђене овим правилником, примењују се
адекватни акти Министарства омадине и спорта, Олимпијског комитета Србије и
Светске мачевалачке федерације (FIE)
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза.
У Београду, 30.08.2017

_________________________________________
Дејан Руски
Председник
Мачевалачки савез Србије

_________________________________________
Вукашин Стошић
Генерални секретар
Мачевалачки савез Србије
Правилник објављен и истакнут на сајту савеза дана 04.09.2017.године.

