
Управни одбор Мачевалачког савеза Србије је на седници одржаној 12.08.2022. 

године, донео следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

 ИСКЉУЧУЈЕ СЕ мачевалачки клуб Академија Јездимировић - Церски јунаци 

1914, Јанка Веселиновића 73, Шабац, МБ 28809760, ПИБ 108829223, који заступа Божидар 

Јездимировић, из чланства у Мачевалачком савезу Србије, због грубог поступања супротно 

одлукама органа Савеза од стране одговорног лица, па се ЗАБРАЊУЈЕ мачевалачком 

клубу Академија Јездимировић - Церски јунаци 1914 да поднесе захтев за пријем у чланство 

у Мачевалачком савезу Србије пре истека рока од две године од дана коначности ове 

Одлуке.        

 Даном коначности ове Одлуке, мачевалачком клубу Академија Јездимировић - 

Церски јунаци 1914 ПРЕСТАЈУ СВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ које има у Мачевалачком 

савезу Србије, осим оних обавеза које су настале до дана коначности ове Одлуке, а које 

мачевалачки клуб Академија Јездимировић - Церски јунаци 1914 треба испунити најкасније 

у року од 15 дана од дана коначности ове Одлуке.    

 Сви регистровани спортисти, такмичари, као и тренери, мачевалачког клуба 

Академија Јездимировић - Церски јунаци 1914, осим одговорног лица мачевалачког клуба 

Академија Јездимировић - Церски јунаци 1914, након коначности ове Одлуке могу се 

пријавити Мачевалачком савезу Србије како би били распоређени у друге мачевалачке 

клубове на начин предвиђен актима Мачевалачког савеза Србије, а у којима ће, без губљења 

континуитета, наставити своје активности.   

 Даном доношења ове Одлуке, а до окончања овог поступка Мачевалачки клуб 

Академија Јездимировић - Церски јунаци 1914 је суспендован из чланства Мачевалачког 

савеза Србије.  

Образложење  

 Мачевалачки клуб Академија Јездимировић - Церски јунаци 1914 (даље МК 

Академија Јездимировић) је током дужег временског периода поступао супротно одредбама 

Статута Мачевалачког савеза Србије и није испуњавао своје статутарне обавезе према 

Мачевалачком савезу Србије (даље МСС). Дана, 28.09.2021. године, Управни одбор МСС 

је упутио допис у коме је оставио рок за испуњење обавеза према МСС, а које које су 

дефинисане одлуком Управног одбора МС Србије од 17.03.2021. године, као и одлуком 

Дисциплинске комисије Мачевалачког савеза Србије број ДКМСС 4/21 од 09.07.2021. 

године. МК Академија Јездимировић није поступио по послатом налогу. Након тога, 

02.12.2021. године, Управни одбор МСС је, у складу са чланом 32 став 3 Статута МСС, 

упутио МК Академија Јездимировић још један допис, остављајући, последњи,  додатни, рок 

за изјашњење о разлозима због којих није поступљено по налогу УО, као ни по одлуци 

Дисциплинске комисије МСС, односно, остављена је могућност да се у остављеном року 

евентуално поступи у складу са датим налогом и одлуком у целости.  

 Како се МК Академија Јездимировић у датом периоду није изјаснио, нити поступио 

у складу са налозима надлежних органа МСС, на седници УО одржаној 12.08.2022. године 

је констатовано да су се испунили услови из члана 32 Статута МСС о доношењу одлуке за 

искључењем МК Академија Јездимировић из чланства МСС.        



 УО МСС је констатовао да МК Академија Јездимировић у дужем временском 

периоду потпуно игнорише налоге надлежних органа МСС, што је довело до грубе повреде 

одредба Статута МСС. Исто тако, МК Академија Јездимировић се на налоге УО МСС није 

изјашњавао, као ни на решење Дисциплинске комисије МСС, чиме је додатно повредио 

своје статутарне обавезе. МСС је, схватајући епидемиолошку ситуацију у којој се још увек 

налазимо, а истовремено поштујући одредбе Статута МСС, поступао на начин да омогући 

МК Академија Јездимировић да се изјасни на упућене налоге, односно како би поступио по 

истим, одлажући одлуку и остављајући МК Академија Јездимировић више него довољно 

времена да поступи у складу са датим налозима, односно да се изјасни о разлозима за 

непоступање. МК Академија Јездимировић је вишемесечним игнорисањем одлука 

надлежних органа МСС грубо повредио одредбе Статута МСС и довео до покретања 

поступка за искључење из чланства МСС. УО МСС је утврдио да  не постоје олакшавајуће 

околности које би довеле до другачије одлуке, услед чега је одлучено као у изреци ове 

Одлуке.   

Разматрајући поступање и понашање надлежних органа МК Академија 

Јездимировић у односу на МСС и његове органе, УО МСС је утврдио да су испуњени и 

услови за суспензију МК Академија Јездимировић из чланства МСС до доношења коначне 

одлуке у овом поступку, а у складу са чланом 32 став 7 Статута МСС.  

  

Поука о правном леку      Председник УО МСС 

 

 

 

Против ове Одлуке дозвољена је жалба, 

у року од 15 дана од дана пријема исте, 

Скупштини Мачевалачког савеза Србије,                                        

а преко Управног одбора МСС  

      

   

       

    

 

   


