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На основу одредаба члана 49. став (1) и члана 55. став (1) алинеја 6) Статута Фудокан савеза
Србије, а у вези са одлукама и закључцима усвојеним и донетим на заседању Треће ванредне
изборне Скупштине Фудокан савеза Србије одржаном у Ивањици 5. фебруара 2017. године,
председник Извршног одбора Фудокан савеза Србије упутио је дана 21. фебруара 2017. године
следећи

ПОЗИВ
ЗА ПРВУ КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
ЗАКАЗАНУ ЗА 28. ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ
У својству новоизабраног председника Фудокан савеза Србије, сазивам Прву конститутивну
седницу Извршног одбора Фудокан савеза Србије која ће бити одржана у Београду, у службеним
просторијама Светске фудокан федерације, у уторак 28. фебруара 2017. године са почетком у
18.00 часова.
За седницу предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД
1)

Верификовање мандата и конституисање Извршног одбора ФСС,

2)

Примопредаја дужности између досадашњег и новоизабраног председника ФСС,

3)

Примопредаја дужности између књиговодствених агенција овлашћених за пружање
књиговодствених услуга Фудокан савезу Србије,

4)

Образовање Одбора за хитна питања ФСС,

5)

Утврђивање предлога Етичког кодекса ФСС,

6)

Утврђивање предлога одлуке о промени седишта ФСС,

7)

Доношење закључка о подношењу захтева Већу чувара стила ФСС за одобрење
партнерства ФСС са „Eurethics Training Academy“ - ETSIA, у оквиру споразума Светске
фудокан федерације и ETSIA од 9. јануара 2017. године, а у складу са одредбама
члана 4(2) и 4(3) Конвенције о узајамном признавању квалификација у фудокан
спорту [Convention on the mutual recognition of qualifications in fudokan sport],

8)

Доношење препоруке о изради предлога Пословника о раду Извршног одбора и
Одбора за хитна питања ФСС, предлога Правилника о раду Верификационе комисије
и упутства за спровођење избора чланова управе ФСС, предлога Правилника о
печатима и штамбиљима ФСС, и предлога Протокола о поступку примопредаје
дужности и службених аката,

9)

Доношење закључка о изради предлога усклађивања Годишњег програма рада и
развоја Фудокан савеза Србије за 2017. годину,

10)

Питања и предлози.

Позивам новоизабране потпредседнике Фудокан савеза Србије, као и новоизабране чланове
Извршног одбора да присуствују Првој конститутивној седници Извршног одбора, како би
Извршни одбор Фудокан савеза Србије у новом сазиву (ИО 17-21) могао бити конституисан.
Позивам досадашњег председника Фудокан савеза Србије, те овлашћено лице књиговодствене
агенције која је до сада била надлежна за пружање књиговодствених услуга Фудокан савезу
Србије и овлашћено лице нове књиговодствене агенције, да присуствују Првој конститутивној
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седници Извршног одбора како би могла бити обављена примопредаја дужности уз
сачињавање одговарајућег записника.
Позивам Генералног секретара да присуствује Првој конститутивној седници Извршног одбора.
Позивам првог члана Верификационе комисије образоване на заседању Треће ванредне
изборне Скупштине Фудокан савеза Србије одржаном у Ивањици 5. фебруара 2017. године
(Снежана РАНЧИЋ) да присуствује Првој конститутивној седници Извршног одбора.
С обзиром да је седница сазвана ради конституисање Извршног одбора Фудокан савеза Србије,
молим сва позвана лица да истој неизоставно присуствују.
У прилогу вам достављам утврђене предлоге општих аката, одлука, закључака и препорука о
чијем ће усвајању и доношењу Извршни одбор расправљати и одлучивати на заказаној
конститутивној седници.
Овај позив са прилозима објављен је на интернет страници Савеза (www.fudokansavezsrbije.rs).

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ, председник

Службена белешка:
Овај позив, односно одлука о сазивању Прве конститутивне седнице Извршног одбора ФСС,
заведен је под дел. бројем 22/17 дана 28. фебруара 2017. године у Краљеву и објављен је на
интернет страници Фудокан савеза Србије (www.fudokansavezsrbije.rs).
Оверава:
Генерални секретар ФСС
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ
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У складу са одредбама члана 47. Статута Фудокан савеза Србије, Извршни одбор Фудокан савеза
Србије, на својој првој (конститутивној) седници одржаној дана 28. фебруара 2017. године у
Београду, усвојио је и донео следећу

ОДЛУКУ
О КОНСТИТУИСАЊУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
Предмет одлуке
Члан 1.
(1)

Имајући у виду:
1)

да је одредбама члана 53. став (2), члана 57. став (1), члана 47. став (3) и члана 45.
став (2) алинеја 1), 2) и 3) Статута Фудокан савеза Србије утврђено да председника
Фудокан савеза Србије (у даљем тексту: Савез и/или ФСС), потпредседнике Савеза и
чланове Извршног одбора ФСС на период од четири (4) године бира и разрешава
Скупштина ФСС, при чему се потпредседници Савеза и чланови Извршног одбора
ФСС бирају на предлог председника Савеза;

2)

да је Одлуком о избору председника ФСС, усвојеном и донетом на заседању Треће
ванредне изборне скупштине Фудокан савеза Србије одржаном у Ивањици дана 5.
фебруара 2017. године, изабран професор др Томислав ОБРАДОВИЋ за председника
Савеза на период од четири (4) године, који мандат истиче 5. фебруара 2021. године;

3)

да су Одлуком о избору потпредседника ФСС и чланова Извршног одбора (који су
кандидовани на јединственој листи предложеној од стране председника Савеза),
усвојеном и донетом на заседању Треће ванредне изборне скупштине Фудокан
савеза Србије одржаном у Ивањици 5. фебруара 2017. године, за потпредседнике
Савеза изабрани Јелена СТАНОЈЕВИЋ и Дејан БРКИН, професор, а за чланове
Извршног одбора ФСС изабрани су Раде РАДОВАНОВИЋ, Александра ИЛИЋ и Драган
ИЛИЋ, сви на период од четири (4) године, који мандати истичу 5. фебруара 2021.
године;

4)

да су изабрани председник и потпредседници Савеза и чланови Извршног одбора
ФСС прихватили мандат и доставили потписане и оверене изјаве из члана 54. став
(5) Статута ФСС, дате под кривичном и материјалном одговорношћу;

5)

да је Верификациона комисија ФСС изабраном председнику и потпредседницима
Савеза и члановима Извршног одбора ФСС издала одговарајућа Уверења о избору,
чиме су верификовани мандати изабраних лица,

овом одлуком конституише се Извршни одбор Фудокан савеза Србије.
(2)

(3)

Извршни одбор Фудокан савеза Србије конституише се у следећем саставу:
1)
2)
3)

проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ
Јелена СТАНОЈЕВИЋ
Дејан БРКИН, професор

председник
потпредседник
потпредседник

4)
5)
6)

Радослав РАДОВАНОВИЋ
Александра ИЛИЋ
Драган ИЛИЋ

члан
члан
члан

Констатује се да, у складу са одредбама члана 47. став (8) Статута Фудокан савеза Србије,
у раду Извршног одбора ФСС учествује (без права гласа) Генерални секретар ФСС Зоран
ЈАКОВЉЕВИЋ, професор, чији мандат истиче 14. фебруара 2020. године.
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Завршне одредбе
Члан 2.

(1)

Ова одлука објављује се на интернет страници Савеза (www.fudokansavezsrbije.rs).

(2)

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Савеза.

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ, председник

Службена белешка:
Ова одлука заведена је под дел. бројем 23/17 дана 28. фебруара 2017. године у Краљеву и
објављена је на интернет страници Фудокан савеза Србије (www.fudokansavezsrbije.rs).
Оверава:
Генерални секретар ФСС
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ
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У складу са одредбама члана 39. став (4) Статута Фудокан савеза Србије, Извршни одбор
Фудокан савеза Србије, на својој првој (конститутивној) седници одржаној дана 28. фебруара
2017. године у Београду, донео је следећи

ЗАКЉУЧАК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ДУЖНОСТИ И СЛУЖБЕНИХ АКАТА
ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
(1)

Имајући у виду:
1)

да је одредбама члана 39. став (4) Статута Фудокан савеза Србије предвиђено да, у
случају да је истекао мандат органа Фудокан савеза Србије (у даљем тексту: Савез
и/или ФСС), раније изабрани органи Савеза настављају да врше дужност све до
преузимања дужности од стране новоизабраних органа;

2)

да је Одлуком о конституисању Извршног одбора Фудокан савеза Србије од 28.
фебруара 2017. године, верификован мандат новоизабраном председнику и
потпредседницима Савеза и члановима Извршног одбора ФСС и да је конституисан
Извршни одбор ФСС, те да су тиме испуњени неопходни услови за преузимање
дужности од стране новоизабраних органа;

3)

да у Савезу још увек није усвојен Етички кодекс понашања чланова и функционера
Фудокан савеза Србије, нити одлука или Протокол о поступку примопредаје
дужности и службених аката Фудокан савеза Србије, нити је образована Комисија за
примопредају дужности, материјално-финансијске документације и службених
аката Фудокан савеза Србије,

овим закључком налаже се досадашњем председнику ФСС Милошу СЕНИЋУ (предавалац
дужности) и новоизабраном председнику ФСС професору др Томиславу ОБРАДОВИЋУ
(прималац дужности) да, уз присуство Генералног секретара ФСС Зорана ЈАКОВЉЕВИЋА,
обаве што пре (одмах) примопредају дужности и службених аката Фудокан савеза Србије
и да сачине и потпишу одговарајући Записник о примопредаји дужности у складу са
моделом (обрасцем) приложеним уз ова акта (Записник о примопредаји дужности
председника Фудокан савеза Србије).
(2)

Заједно са примопредајом дужности и службених аката Фудокан савеза Србије биће
обављена и примопредаја материјално-финансијске документације Фудокан савеза
Србије између овлашћеног лица (књиговодствене агенције) које је до сада било надлежно
за вођење пословних књига и сачињавање финансијских извештаја ФСС (предавалац
дужности) и овлашћеног лица (нове књиговодствене агенције) које ће од сада бити
надлежно за вођење пословних књига и сачињавање финансијских извештаја ФСС
(прималац дужности), а уз присуство Генералног секретара ФСС Зорана ЈАКОВЉЕВИЋА,
при чему ће бити сачињен и потписан одговарајући Записник о примопредаји дужности у
складу са моделом (обрасцем) приложеним уз ова акта (Записник о примопредаји
дужности председника Фудокан савеза Србије).

(3)

Примопредаја дужности и службених аката Фудокан савеза Србије обавиће се у складу са
важећим стандардима и примерима добре праксе.

(4)

Записник о примопредаји дужности председника Фудокан савеза Србије ће бити сачињен
у најмање шест (6) примерака, од којих по један примерак припада:
1)

Милошу СЕНИЋУ (предаваоцу дужности),

2)

Професору др Томиславу ОБРАДОВИЋУ (примаоцу дужности),
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3)

Досадашњој овлашћеној књиговодственој агенцији (предаваоцу дужности),

4)

Новоовлашћеној књиговодственој агенцији (примаоцу дужности),

5)

Стручној служби Фудокан савеза Србије (чијим радом руководи Генерални секретар
ФСС Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ),

6)

Фудокан савезу Србије (за архиву).

(5)

Овај закључак објављује се на интернет страници Савеза (www.fudokansavezsrbije.rs).

(6)

Овај закључак ступа на снагу даном његовог доношења. Овај закључак ступио је на снагу
дана 28. фебруара 2017. године.

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ, председник

Службена белешка:
Овај закључак заведен је под дел. бројем 24/17 дана 28. фебруара 2017. године у Краљеву и
објављен је на интернет страници Фудокан савеза Србије (www.fudokansavezsrbije.rs).
Оверава:
Генерални секретар ФСС
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ
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На основу одредаба члана 48. став (3) Статута Фудокан савеза Србије, Извршни одбор Фудокан
савеза Србије, на својој првој (конститутивној) седници одржаној дана 28. фебруара 2017.
године у Београду, усвојио је и донео следећу

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА
ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
(1)

Имајући у виду:
1)

да је одредбама члана 48. став (3) Статута Фудокан савеза Србије утврђено да
Извршни одбор Фудокан савеза Србије (у даљем тексту: Савез и/или ФСС) може,
већином од укупног броја чланова, образовати Одбор за хитна питања и из свог
састава именовати чланове тог одбора (при чему између две седнице Извршног
одбора, Одбор за хитна питања решава хитна питања из надлежности Извршног
одбора, осим усвајања општих аката и одлучивања о финансијским питањима, с тим
да се одлуке Одбора за хитна питања подносе на првој наредној седници Извршном
одбору на потврду);

2)

да је одредбама члана 48. став (4) Статута ФСС утврђено да Одбор за хитна питања
ФСС по правилу чине Председник Савеза и два потпредседника Савеза;

3)

да је одредбама члана 48. став (5) Статута ФСС утврђено да је Председник Савеза
уједно по функцији и председник Одбора за хитна питања;

овом одлуком образује се Одбор за хитна питања Фудокан савеза Србије.
(2)

Одбор за хитна питања ФСС чине Председник Савеза и два потпредседника Савеза и то:
1)
2)
3)

Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ
Јелена СТАНОЈЕВИЋ
Дејан БРКИН, професор

председник
потпредседник
потпредседник

(3)

Председник Савеза је уједно по функцији и председник Одбора за хитна питања.

(4)

Ова одлука објављује се на интернет страници Савеза (www.fudokansavezsrbije.rs).

(5)

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Савеза.

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ, председник

Службена белешка:
Ова одлука заведена је под дел. бројем 25/17 дана 28. фебруара 2017. године у Краљеву и
објављена је на интернет страници Фудокан савеза Србије (www.fudokansavezsrbije.rs).
Оверава:
Генерални секретар ФСС
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ

Прва (конститутивна) седница Извршног одбора ФСС - 2017

Фудокан савез Србије

АКТА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 17-21

На основу одредаба члана 48. став (1) алинеја 34), а у вези са одредбама члана 48. став (1)
алинеја 35) Статута Фудокан савеза Србије и одредбама Закључка о утврђивању предлога
Кодекса понашања чланова Фудокан савеза Србије, који закључак је усвојен на заседању Друге
ванредне скупштине Фудокан савеза Србије одржаном 11. септембра 2016. године у Руднику
(Горњи Милановац), Извршни одбор Фудокан савеза Србије, на својој првој (конститутивној)
седници одржаној дана 28. фебруара 2017. године у Београду, усвојио је и донео следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА И ФУНКЦИОНЕРА ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
(1)

Имајући у виду:
1)

да је одредбама члана 48. став (1) алинеја 34) Статута Фудокан савеза Србије
утврђено да је Извршни одбор Фудокан савеза Србије (у даљем тексту: Савез и/или
ФСС) надлежан да припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из
надлежности Скупштине ФСС;

2)

да је одредбама члана 48. став (1) алинеја 35) Статута ФСС утврђено да је Извршни
одбор Савеза дужан да извршава и спроводи одлуке, закључке, упутства и смернице
Скупштине ФСС;

3)

да је на заседању Друге ванредне скупштине Фудокан савеза Србије одржаном 11.
септембра 2016. године у Руднику (Горњи Милановац) усвојен Закључак о
утврђивању предлога Кодекса понашања чланова Фудокан савеза Србије, којим је
Скупштина ФСС наложила Извршном одбору Савеза да припреми и утврди предлог
Кодекса понашања чланова Фудокан савеза Србије (Етички кодекс);

4)

да је Закључком о утврђивању предлога Кодекса понашања чланова ФСС
предвиђено да ће Скупштина ФСС о утврђеном предлогу Кодекса понашања чланова
ФСС расправљати и одлучивати на свом првом наредном редовном заседању,

овом одлуком Извршни одбор ФСС утврђује предлог Етичког кодекса понашања чланова
и функционера Фудокан савеза Србије.
(2)

Предлог Етичког кодекса понашања чланова и функционера Фудокан савеза Србије
представља саставни део ове одлуке.

(3)

Ова одлука објављује се на интернет страници ФСС (www.fudokansavezsrbije.rs).

(4)

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници ФСС.

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ, председник

Службена белешка:
Ова одлука заведена је под дел. бројем 26/17 дана 28. фебруара 2017. године у Краљеву и
објављена је на интернет страници Фудокан савеза Србије (www.fudokansavezsrbije.rs).
Оверава:
Генерални секретар ФСС
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ
Прва (конститутивна) седница Извршног одбора ФСС - 2017

Фудокан савез Србије

АКТА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 17-21

На основу одредаба члана 78. став (5), а у вези са одредбама члана 4. став (4) и (5) Статута
Фудокан савеза Србије, Извршни одбор Фудокан савеза Србије, на својој првој (конститутивној)
седници одржаној дана 28. фебруара 2017. године у Београду, усвојио је и донео следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СЕДИШТА
ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ СТАТУТА
ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
(1)

Имајући у виду:
1)

да је одредбама члана 78. став (5) Статута Фудокан савеза Србије утврђено да
Извршни одбор Фудокан савеза Србије (у даљем тексту: Савез и/или ФСС) утврђује
Предлог измена и допуна Статута Савеза и доставља га на усвајање Скупштини ФСС,
која је у складу са одредбама члана 45. став (1) алинеја 1) Статута Савеза надлежна
за усвајање измена и допуна Статута ФСС;

2)

да је одредбама члана 4. став (4) и (5) Статута Савеза утврђено да се седиште Савеза
налази у Чачку, у Улици Радосава и Средоја Ковачевића бр. 63, а смештено је у
објекту који је у елементарној непогоди (поплави) руиниран и учињен неусловним;

3)

да је Извршни одбор ФСС донео 25. септембра 2016. године Одлуку о образовању
Канцеларије у Краљеву као административног седишта Фудокан савеза Србије,
којом одлуком је образована Канцеларија Фудокан савеза Србије у Краљеву, у Улици
Цара Лазара број 62;

4)

да је одредбама Одлуке о образовању Канцеларије у Краљеву као административног
седишта Фудокан савеза Србије, утврђено да ће Извршни одбор ФСС предложити
Скупштини Савеза да на својој наредној редовној седници донесе одлуку о промени
седишта Савеза изменом одредаба члана 4. став (4) и (5) Статута Савеза, како би
седиште Савеза бити премештено у Краљево, у Улицу Цара Лазара број 62,

овом одлуком утврђује се предлог Одлуке о промени седишта изменом и допуном Статута
Фудокан савеза Србије, којом се седиште Савеза преноси у Краљево, у Улицу Цара Лазара
број 62.
(2)

Ова одлука објављује се на интернет страници Савеза (www.fudokansavezsrbije.rs).

(3)

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Савеза.

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ, председник

Службена белешка:
Ова одлука заведена је под дел. бројем 27/17 дана 28. фебруара 2017. године у Краљеву и
објављена је на интернет страници Фудокан савеза Србије (www.fudokansavezsrbije.rs).
Оверава:
Генерални секретар ФСС
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ

Прва (конститутивна) седница Извршног одбора ФСС - 2017

Фудокан савез Србије

АКТА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 17-21

На основу одредаба члана 48. став (1) алинеја 13) и одредаба члана 14. став (1) Статута
Фудокан савеза Србије, Извршни одбор Фудокан савеза Србије, на својој првој (конститутивној)
седници одржаној дана 28. фебруара 2017. године у Београду, усвојио је и донео следећи

ЗАКЉУЧАК
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПЛАНА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА, ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА
СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА И СТРУЧЊАКА У ФУДОКАН СПОРТУ АНГАЖОВАНИХ
У ФУДОКАН САВЕЗУ СРБИЈЕ
(1)

Имајући у виду:
1)

да је одредбама члана 48. став (1) алинеја 13) и одредбама члана 14. став (1) Статута
Фудокан савеза Србије утврђено да је Извршни одбор Фудокан савеза Србије (у
даљем тексту: Савез и/или ФСС) надлежан да утврђује план стручног образовања,
оспособљавања и усавршавања и услове за стицање, обнављање и одузимање
дозволе за рад (лиценце) спортских стручњака и стручњака у спорту у области
фудокана ангажованих у Савезу и обезбеђује услове за остваривање тог плана;

2)

да је одлуком Извршног одбора Светске фудокан федерације од 15. новембра 2016.
године [Adoption of the Convention on the mutual recognition of qualifications in Fudokan
sport] усвојена Конвенција о узајамном признавању квалификација у фудокан
спорту [Convention on the mutual recognition of qualifications in fudokan sport];

3)

да је одредбама члана 4. став (2) поменуте Конвенције о узајамном признавању
квалификација у фудокан спорту (у даљем тексту: Конвенција) утврђено да
национални спортски фудокан савези (у чланству Светске фудокан федерације) који
нису у могућности да у ближој будућности самостално организују стручно
оспосовљавање спортских стручњака и стручњака у спорту у области фудокана те
да тако приступе Конвенцији, могу уз претходну сагласност Већа чувара стила
Светске фудокан федерације да закључе споразум о сарадњи са организацијом која
је већ стекла пуноправно чланство као потписник Конвенције;

4)

да је одредбама члана 4. став (3) поменуте Конвенције утврђено да национални
спортски фудокан савези (у чланству Светске фудокан федерације) који још увек
нису приступили Конвенцији, могу организовати огледни (пилот) програм стручног
оспосовљавања спортских стручњака и стручњака у спорту у области фудокана, али
само уз претходну сагласност Већа чувара стила Светске фудокан федерације;

5)

да је Светска фудокан федерација закључила 9. јануара 2017. године оквирни
споразум са Европском академијом за стручно оспособљавање [Eurethics Training
Academy - ETSIA] ради развоја заједничког програма стручног оспособљавања
хармонизованог и усаглашеног са Европским оквиром квалификација, којим
програмом ће бити обухваћени инструктори, тренери и спортисти у надлежности
Светске фудокан федерације, уз издавање уверења о стручној оспособљености које
ће бити регистровано у ЕТСИА регистру цертификованих спортских стручњака, а
међународна дозвола за рад ће бити уредно потврђивана, односно продужавана
сваке године на основу одговарајућег споразума Већа чувара стила Светске фудокан
федерације и Европске академије за стручно оспособљавање;

6)

да је одредбама члана 28. став 8. Закона о спорту Републике Србије предвиђено да се
међународна дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране надлежног
међународног спортског савеза или надлежног националног спортског савеза у

Прва (конститутивна) седница Извршног одбора ФСС - 2017

Фудокан савез Србије

АКТА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 17-21

складу са правилима надлежног међународног спортског савеза, сматра важећом
дозволом за рад, у смислу овог закона, за период за који је издата,
овим закључком покреће се поступак за подношење захтева Већу чувара стила Светске
фудокан федерације да одобри партнерство и програмску сарадњу Фудокан савеза Србије
са Европском академијом за стручно оспособљавање [Eurethics Training Academy - ETSIA]
ради омогућавања да спортски стручњаци ФСС могу бити стручно оспособљени и да могу
стећи међународну дозволу за рад преко Европске академије за стручно оспособљавање,
односно да ФСС са Европском академијом за стручно оспособљавање може организовати
заједнички огледни (пилот) програм стручног оспосовљавања спортских стручњака и
стручњака у спорту у области фудокана, било у Републици Србији или у иностранству.
(2)

Овај закључак објављује се на интернет страници Савеза (www.fudokansavezsrbije.rs).

(3)

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници
Савеза.

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ, председник

Службена белешка:
Овај закључак заведен је под дел. бројем 28/17 дана 28. фебруара 2017. године у Краљеву и
објављен је на интернет страници Фудокан савеза Србије (www.fudokansavezsrbije.rs).
Оверава:
Генерални секретар ФСС
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ

Прва (конститутивна) седница Извршног одбора ФСС - 2017

Фудокан савез Србије

АКТА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 17-21

На основу одредаба члана 48. став (1) алинеја 2), а у вези са одредбама члана 55. став (1)
алинеја 17) Статута Фудокан савеза Србије, Извршни одбор Фудокан савеза Србије, на својој
првој (конститутивној) седници одржаној дана 28. фебруара 2017. године у Београду, усвојио је
и донео следећу

ПРЕПОРУКУ
О ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА ОПШТИХ ПОДСТАТУТАРНИХ АКАТА
ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
(1)

Имајући у виду:
1)

да је одредбама члана 48. став (1) алинеја 2) Статута Фудокан савеза Србије
утврђено да је Извршни одбор Фудокан савеза Србије (у даљем тексту: Савез и/или
ФСС) надлежан да усваја општа акта Савеза потребна за остваривање циљева ФСС, а
која акта нису у изричитој надлежности Скупштине ФСС;

2)

да је одредбама члана 55. став (1) алинеја 17) Статута ФСС утврђено да Председник
Савеза припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Извршни
одбор ФСС,

овом препоруком Извршни одбор предлаже Председнику Фудокан савеза Србије да
припреми и утврди предлог Пословника о раду Извршног одбора ФСС и Одбора за хитна
питања ФСС, предлог Правилника о раду Верификационе комисије ФСС и упутства за
спровођење избора чланова органа управе ФСС, предлог Правилника о печатима и
штамбиљима ФСС и предлог Протокола о поступку примопредаје дужности и службених
аката, и да их достави Извршном одбору на разматрање, усвајање и доношење.
(2)

За израду нацрта општих подстатутарних аката из претходног става могу бити
ангажовани Генерални секретар Савеза и стручни сарадници било из Савеза или изван
Савеза.

(3)

По утврђивању предлога општих подстатутарних аката из става (1) ове препоруке,
Председник Савеза ће сазвати седницу Извршног одбора ФСС ради разматрања и усвајања
тих општих подстатутарних аката.

(4)

Ова препорука објављује се на интернет страници Савеза (www.fudokansavezsrbije.rs).

(5)

Ова препорука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници
Савеза.

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ, председник

Службена белешка:
Ова препорука заведена је под дел. бројем 29/17 дана 28. фебруара 2017. године у Краљеву и
објављена је на интернет страници Фудокан савеза Србије (www.fudokansavezsrbije.rs).
Оверава:
Генерални секретар ФСС
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ
Прва (конститутивна) седница Извршног одбора ФСС - 2017
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На основу одредаба члана 48. став (1) алинеја 35) и одредаба члана 55. став (1) алинеја 8)
Статута Фудокан савеза Србије, а у складу са Закључком о усклађивању Годишњег програма
рада и развоја Фудокан савеза Србије за 2017. годину усвојеног на заседању Треће ванредне
изборне скупштине Фудокан савеза Србије одржаном у Ивањици 5. фебруара 2017. године,
Извршни одбор Фудокан савеза Србије, на својој првој (конститутивној) седници одржаној дана
28. фебруара 2017. године у Београду, усвојио је и донео следећи

ЗАКЉУЧАК
О ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА УСКЛАЂИВАЊА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА
ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2017
Предмет закључка
Члан 1.
(1)

Имајући у виду:
1)

да је одредабама члана 48. став (1) алинеја 35) Статута Фудокан савеза Србије
утврђена обавеза Извршног одбора Фудокан савеза Србије (у даљем тексту: Савез
и/или ФСС) да извршава и спроводи одлуке, закључке, упутства и смернице
Скупштине ФСС;

2)

да је одредабама члана 55. став (1) алинеја 8) Статута ФСС утврђена обавеза
Председника Савеза да води рачуна о извршавању усвојених програма и планова
Савеза, те о спровођењу одлука, закључака, смерница и упутстава Скупштине;

3)

да је Закључком о усклађивању Годишњег програма рада и развоја Фудокан савеза
Србије за 2017. годину, усвојеног на заседању Треће ванредне изборне скупштине
Фудокан савеза Србије одржаном у Ивањици 5. фебруара 2017. године, наложено
Извршном одбору ФСС да усклади Годишњи програм рада и развоја Фудокан савеза
Србије за 2017. годину са предлогом утврђеним од стране претходног Извршног
одбора ФСС у оставци, укључујући усклађивање календара активности и усвајање
новог финансијског плана;

4)

да је Закључком о усклађивању Годишњег програма рада и развоја Фудокан савеза
Србије за 2017. годину наложено Извршном одбору ФСС и председнику Савеза да
воде рачуна о извршавању и спровођењу тако усклађеног Годишњег програма рада
и развоја Фудокан савеза Србије за 2017. годину,

овим закључком налаже се Председнику Савеза да припреми, изради и утврди предлог
усклађивања Годишњег програма рада и развоја Фудокан савеза Србије за 2017. годину
(укључујући усклађивање календара активности за 2017. годину) и да припреми, изради
и утврди предлог новог финансијског плана Савеза за 2017. годину.

Ангажовање стручних лица
Члан 2.
(1)

За припрему и израду нацрта усклађеног Годишњег програма рада и развоја Фудокан
савеза Србије за 2017. годину и нацрта новог финансијског плана Савеза за 2017. годину
могу бити ангажовани Генерални секретар Савеза и стручни сарадници било из Савеза
или изван Савеза.

(2)

По утврђивању предлога усклађеног Годишњег програма рада и развоја Фудокан савеза
Србије за 2017. годину и предлога новог финансијског плана Савеза за 2017. годину,

Прва (конститутивна) седница Извршног одбора ФСС - 2017
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Председник Савеза ће сазвати седницу Извршног одбора ФСС ради разматрања и усвајања
тих усклађених планских докумената.

Завршне одредбе
Члан 3.
(1)

Овај закључак објављује се на интернет страници Савеза (www.fudokansavezsrbije.rs).

(2)

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници
Савеза.

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ, председник

Службена белешка:
Овај закључак заведен је под дел. бројем 30/17 дана 28. фебруара 2017. године у Краљеву и
објављен је на интернет страници Фудокан савеза Србије (www.fudokansavezsrbije.rs).
Оверава:
Генерални секретар ФСС
Зоран ЈАКОВЉЕВИЋ

Прва (конститутивна) седница Извршног одбора ФСС - 2017

