На основу члана 13. и 15. Статута Асоцијације Спорт за све Србије и
Критријума за пријем у чланство у Асоцијацију из 2001. године, Управни
одбор на седници одржаној 05. марта 2014. године донео је

ПРАВИЛНИК
о пријему у чланство у
АСОЦИЈАЦИЈУ СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ

I ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
Члан 1.
Овим Правилником регулише се процедура пријема у чланство
Асоцијације спортских организација, друштава, удружења грађана и других
организација које се баве спортском рекреацијом деце, омладине и
одраслих.
Асоцијација Спорт за све Србије (у даљем тексту: Асоцијација) је
добровољна, невладина, неполитична и непрофитна национална спортскорекреативна организација за Републику Србију.
У Асоцијацију се удружују републички спортски савези чији су
програми блиско везани за подручје рекреације, затим покрајинске, градске
и општинске спортске и спортско-рекреативне асоцијације и организације,
спортски савези и спортски центри.
У Асоцијацију се могу удружити и друге заинтересоване организације
које доприносе развоју и унапређењу свих облика физичке културе а
посебно Спорта за све на свим нивоима деловања.
Члан 2.
У складу са чланом 13. став 1. Статута Асоцијације, чланом
Асоцијације може постати само један републички грански спортски савез
који у складу са Законом о спорту стварује општи интерес у области спорта
на нивоу Републике Србије.
Члан 3.
Чланом Асоцијације могу постати и организације које се у ширем или
ужем обиму баве програмима физичких активности на територији
Аутономних Покрајина, јединица локалне самоуправе (градске и општинске)
као и организације приватних иницијатива, под условом да на територији
деловања нема конституисане организације или Асоцијације Спорт за све.
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Са исте територије, члан Асоцијације може постати само један
територијални грански савез.
Члан 4.
Уколико на једној територији (Покрајина, град, општина, ...) постоји
Асоцијација Спорт за све, тада струковни спортски савези, клубови и сл.
организације своју активност усмеравају према постојећој (територијалној)
организацији Спорта за све и преко ње остварују своја права у складу са
Законом о спорту Републике Србије.
Члан 5.
Да би се кандидовали за пријем у чланство организација подносе:
молбу, копију свог Статута, изјаву о прихватању Статута Асоцијације Спорт за
све Србије, оверену фотокопију Решења о регистрацији код Агенције за
привредне регистре (АПР) у складу са Законом и изјаву да прихвата сва
друга законска и подзаконска акта којима су дефинисани услови за
бављење спортским активностима и делатностима.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор на првој
наредној седници.

II ОБАВЕЗЕ
Члан 6.
Чланица је у обавези да усагласи свој Статут и друга општа акта са
Статутом и пратећим актима Асоцијације.
Члан 7.
Све чланице Асоцијације, поред сопствених програмских обавеза,
подржавају програм Спорта за све Србије и партиципирају у догађајима који
промовишу масовну физичку активност.
Члан 8.
Чланицама Асоцијације је забрањена свака врста дискриминације и
кршење слобода и права човека и грађанина.
Члан 9.
Лице које представља чланицу у органима и телима Асоцијације
мора да поседује писмено овлашћење оверено печатом члана/ице
Асоцијације и потписано од стране лица овлашћеног за заступање.
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III ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 10.
Чланство у Асоцијацији се гаси:
- Престанком рада чланице,
- Иступањем из Асоцијације,
- Искључивањем из чланства.
Члан 11.
Престанак рада члана Асоцијације утврђује се на основу Одлуке
одговарајућег органа чланице на основу које надлежни државни орган
доноси Решење о брисању из одговарајућег регистра.
Члан 12.
Иступање из чланства Асоцијације се врши само на основу писмене
изјаве члана Асоцијације потписане од стране лица овлашћеног за
заступање и оверене печатом.
Члан 13.
Искључење члана Асоцијације је могуће ако је члан/ица својим
активностима нанела штету статусу и угледу Асоцијације, крши законске
обавезе, Статут и друге акте Асоцијације.
Пре искључења Управни одбор је у обавези да упозори члана/ицу на
околности због којих може бити искључен из чланства.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор већином од укупног
броја чланова и у писменој форми са образложењем се саопштава
члану/ици.
Члан 14.
Престанком својства члана Асоцијације престаје и право учешћа у
активностима Асоцијације.

Председник
Велизар Ђерић
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