На основу чл. 40 и чл. 55 ст. 3 тач. 1 Закона о спорту („Службени гласник Републике
Србије“, број 10/2016) и чл. 25 Статута Спортског удружења „Центар за спортску исхрану и
суплементацију“, Скупштина Спортског удружења „Центар за спортску исхрану и
суплементацију“ на седници одржаној 13.1.2018. године, усвојила је
СТАТУТ
ЦЕНТРА ЗА СПОРТСКУ ИСХРАНУ И СУПЛЕМЕНТАЦИЈУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Центар за спортску исхрану и суплементацију је добровољно, невладино, неполитичко
и нeдобитно национално територијално стручно спортско удружење за Републику Србију.
У Центар за спортску исхрану и суплементацију (у даљем тексту: Удружење) удружују
се специјалисти медицине спорта, специјалисти клиничке фармакологије, специјалисти
хигијене, нутриционисти, лекари других специјалности и остали здравствени радници,
фармацеути, педагози физичког васпитања, као и особе других професија, ангажоване у
исхрани и суплементацији спортиста,као и учесника у рекреативном спорту на територији
Републике Србије.
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.
1. Назив и седиште Удружења
Члан 2.
Назив Удружења је: Центар за спортску исхрану и суплементацију.
Удружење нема скраћени назив.
Назив Удружења на страном језику (Енглески језик) је: Center for Sports Nutrition and
Supplementation.
Седиште Удружења је у Београду.
Седиште Удружења се налази у улици Краља Милана број 60.
2. Подручје активности
Члан 3.
Удружење делује, обавља своје активности и делатности на остваривању статутарних
циљева на целој територији Републике Србије.
3. Правни статус
Члан 4.

Удружење има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом и овим Статутом.
4. Печат и амблем
Члан 5.
Удружење има печат и амблем.
Печат Удружења је округлог облика. У средини печата је амблем Удружења, док је уз
горњу ивицу, с лева на десно, ћириличним словима исписано Спортско удружење „Центар за
спортску исхрану и суплементацију“, а уз доњу ивицу „Београд“.
Амблем Удружења представљен је стилизованом јабуком. Изнад горње ивице јабуке је
пет кругова плаве боје.
5. Чланство у другим удружењима и савезима
Члан 6.
Удружење може да се учлани у одговарајуће националне и међународне савезе и
удружења од значаја за остваривање циљева удружења.
6. Забрана дискриминације
Члан 7.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући и говор мржње,
по било ком основу, лица у надлежности Удружења и чланова Удружења, с обзиром на неко
стварно или претпостављено лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са
законом.
У оквиру Удружења и код чланова Удружења није допуштено кршење слобода и права
човека и грађанина.
II. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
1. Основни циљеви Удружења
Члан 8.
Циљеви Удружења су:
1. унапређење науке и праксе у спортској исхрани и суплементацији;
2. практичан рад са спортистима у прављењу спортског оброка и суплементације
3. организовање едукације спортиста, здравствених радника, спортских радника,
педагога физичког васпитања, као и особа других професија, у области спортске
исхране и суплементације и издавање одговарајућих диплома и лиценци;

4. сарадња са интернационалним, регионалним и националним асоцијацијама за
медицину спорта и спортских наука;
5. као и други циљеви који нису у супротности са Законом, а усмерени су ка
унапређењу спортско-медицинске науке и доктрине.
2. Садржај активности Удружења
Члан 9.
Ради остваривања циљева, Удружење, у сарадњи са компетентним научним и стручним
удружењима:
1. саветује спортисте у вези прављења спортског оброка и суплементације;
2. организује и координира стручни и научни рад у области спортске исхране,
обједињујући га са научним сазнањима и праксом из области нутриционизма,
суплементације и других сродних дисциплина спортских наука;
3. организује предавања и расправе, научне и стручне састанке, семинаре, симпозијуме и
конгресе, као и друге различите облике стручног усавршавања;
4. одржава интернет сајт, издаје приручнике, стручне и научне публикације;
5. стара се о примени и унапређењу јединствене доктрине у спортској исхрани и
суплементацији, посебно за олимпијске спортисте;
6. даје компетентна мишљења, предлоге и сугестије надлежним републичком
министарствима, код доношења законских решења везаних спортских исхрана и
суплементације на територији Републике Србије;
7. активно сарађује са Удружењем за медицину спорта Србије и сличним стручним
удружењима;
8. израђује научне пројекте везане за примену програмиране спортске исхране и
суплементације, организује њихову промоцију, дистрибуцију и комерцијалну
експлоатацију;
9. успоставља контакте са спортским друштвима и клубовима и земљи и иностранству у
циљу сарадње и стручне помоћи;
10. успоставља билатералну сарадњу са интернационалним, регионалним и националним
асоцијацијама за медицину спорта и спортских наука, пре свега у циљу остваривања
заједничких пројеката у овој области.
III. ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ
1. Услови и начин учлањивања у Удружење
Члан 10.
Чланови Удружења могу бити редовни и почасни.
За пријем у редовно чланство подноси се пријава, коју разматра Извршни одбор. Поред
личних података и захтева за пријем у Удружење, пријава садржи и изјаву да се прихватају
циљеви, права и обавезе и одговорности утврђене статутом Удружења.
Ако Извршни одбор не прихвати пријаву из претходног става, о томе у року од 30 дана,
обавештава подносиоца пријаве. Подносилац има право жалбе, а коначну одлуку о пријему
доноси Скупштина.

За почасне чланове Удружења могу бити изабрани истакнути појединци различитих
професија заслужни за унапређење спортске исхране и суплементације, као и медицине
спорта и сродних научних дисциплина. Почасно чланство предлаже Извршни одбор или
више од трећине чланства. По избору, почасни чланови добијају специјалне дипломе.
Редовни и почасни чланови могу бити и страни држављани.
2. Права, обавезе и одговорности чланова Удружења, висина чланарине и престанак
чланства у Удружења
Члан 11.
Чланови имају право:
да бирају и буду бирани у све органе Удружења;
да учествују у раду Удружења у складу са Статутом;
да покрећу иницијативе и дају предлоге за решавање питања од интереса за
делатност Удружења;
да буду редовно и потпуно информисани о раду свих органа Удружења;
да имају повластице код званичних научних и стручних манифестација које
организује Удружење.
Чланови имају обавезу:
да редовно плаћају чланарину;
да присуствују састанцима;
да похађају обавезне курсеве Удружења.
да извршавају одлуке и налоге органа Удружења;
да унапређују рад Удружења.
Чланство у Удружењу престаје:
иступањем из чланства;
неплаћањем чланарине;
непохађањем обавезних курсева и манифестација које организује Удружење;
због неизвршавања обавеза предвиђеним Статутом, кршења одредаба Статута
и нарушавања угледа Удружења, о чему одлуку доноси Извршни одбор.
Висину чланарине одређује Извршни одбор. Висина месечне чланарине не може
бити већа од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије утврђене од стране
републичког органа надлежног за послове статистике за претходну буџетску годину.
IV. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
1. Органи Удружења
Члан 12
Органи Удружења су:
1. Скупштина
2. Извршни одбор
3. Председник
4. Генерални секретар

2. Овлашћења органа Удружења, избор, разрешење и начин одлучивања органа
Члан 13.
Сви чланови Удружења чине Скупштину.
Скупштина из својих редова бира Председника, а на предлог председника Извршни
одбор.
Члан 14.
Скупштина ради у седницама које могу бити редовне и ванредне.
Редовна седница сазива се једном годишње. Ванредна седница сазива се на предлог
Председника, Извршног одбора или најмање трећине чланова Скупштине.
Скупштина ради пуноважно уколико је присутно више од половине од укупног броја
чланова, а одлучује се простом већином гласова присутних.
Члан 15.
Скупштина Удружења:
1) разматра, доноси и усваја:
a) Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Удружења;
б) годишње извештаје о раду Удружења и његових органа;
в) финансијске и ревизорске извештаје;
г) одлуку о престанку рада Удружења;
д) одлуку о статусним променама;
ђ) програм рада и друге опште акте Удружења;
е) одлуку о удруживању у савезе;
ж) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом или
законом.
2) бира и разрешава:
a) Председника Удружења;
б) чланове Извршног одбора, на предлог Председника Удружења;
в) Генералног секретара Удружења;
г) представнике Удружења у савезима.
Члан 16.
Извршни одбор је извршни орган Скупштине и има 3 члана.
Председник предлаже чланове Извршног одбора из чланства Удружења, а Скупштина
их верификује. Од чланова Извршног одбора бира се генерални секретар Удружења.
Извршни одбор ради у седницама које сазива Председник Извршног одбора. Одуке се
доносе консензусом, а уколико не постоји сагласност одлуку доноси Председник.
Члан 17.

Извршни одбор ради на остваривању одлука, закључака и ставова Скупштине, а
посебно:
формира привремене комисије ради ефикаснијег извршавања појединих
задатака;
разматра текућа питања из свог делокруга рада, заузима ставове и извештава
Скупштину;
утврђује време и место одржавања стручних и научних манифестација из
области спортске исхране и суплементације на нивоу Републике Србије;
припрема материјале за рад Скупштине,
доноси одлуке о коришћењу средстава Удружења, према финансијском плану
који доноси Скупштина;
доноси одлуке о пријему у чланство Удружења;
доноси програме рада које усваја Скупштина;
планира и реализује издавачку делатност Удружења;
одлучује о похвалама, наградама и предлаже почасно чланство у Удружење;
одлучује о висини чланарине;
управља имовином Удружења.
Члан 18.
Председник је орган Удружења.
Председник сазива Скупштину и председава јој, а у случају његове одсутности
замењује га генерални секретар.
Председник СкупштинеУдружења је истовремено и Председник Извршног одбора.
За свој рад Председник одговара Скупштини.
3. Заступање и представљање Удружења
Члан 19.
Удружење представља и заступају Председник и Генерални секретар и извршавају
дужности сагласно Статуту и нормативним актима Скупштине.
4. Мандат органа
Члан 20.
Мандат Председника, Генералног секретара и Извршног одбора траје четири године.
V. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 21.
За своју делатност Удружење прикупља средства:
од чланарине и/или других доприноса чланова Удружења;
од додатне чланарине везане за одређене програме који не спадају у
стандардне активности Удружења;

од спонзорисања, донација, добровољних прилога, поклона и других извора
сходно прописима;
од котизација и других сопствених прихода, маркетиншких и других
делатности;
од дотација из буџета, дародаваца и покровитеља.
Члан 22.
Удружење усваја завршни рачун са извештајем о финансијском пословању. Овлашћења
за потписивање финансијских докумената имају Председник и Генерални секретар или члан
Извршног одбора кога за то овласти Извршни одбор.
VI. ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 23.
Удружење престаје са радом:
ако надлежни државни орган забрани рад Удружења и ако наступе други
разлози предвиђени Законом;
одлуком Скупштине;
ако се број чланова смањи испод броја прописаног Законом.
Одлуку о престанку рада Удружења доноси Скупштина.
Члан 24.
У случају престанка рада Удружења, оснивачки улог остаје оснивачима, а имовина
Удружења се дели члановима сразмерно улозима.
VII. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 25.
Измене и допуне Статута могу предложити Извршни одбор или најмање трећина
чланова Скупштине.
Измене и допуне Статута врше се по поступку и на начин предвиђен за његово
доношење.
Одредбе из ст. 1. и 2. овог члана примењују се и на измене и допуне других општих
аката Удружења.
VIII. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 26.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом, Скупштина Удружења, на
предлог Извршног одбора, већином од укупног броја чланова.
IX. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 27.
Рад Удружења је јаван, у складу са Законом и овим Статутом
Јавност рада Удружења обезбеђује се јавношћу седница органа Удружења,
објављивањем одлука органа и благовременим и адекватним информисањем јавности и
чланова Удружења о активностима Удружења.
Информисање се врши путем Интернет сајта Удружења, који има својство службеног
гласила Удружења, путем електронске поште члановима Удружења и на други начин који
одреде органи Удружења.
Представник Удружења који даје податке и информације у вези са радом Удружења
одговоран је за њихову тачност.
Ставове Удружења, односно органа и тела Удружења могу да износе и заступају само
изабрани функционери Удружења.
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи постојећи Статут Удружења.
Члан 29.
Овај Статут ступа на снагу 8 дана од објављивања на интернет страници Удружења.

Председник Скупштине Удружења
Вера Блаженчић-Младеновић

