
ПРЕДЛОГ 
 
На првој редовној скупштини Спортског савеза Београда одржаној дана 30.03.2023.  

године, донела је следећу 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

 
Усваја се Одлука о измени и допуни статута у следећем тексту: 

 
„На основу члана 33. став 1. тачка 1) Статута Спортског савеза Београда, Скупштина 

Спортског савеза Београда на седници одржаној 30.03.2023. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 
 

Члан 1. 
Члан 2. Статута Спортског савеза Београда мења се тако да гласи: 

„Члан 2. 
Назив Савеза је: Спортски савез Београда.  
Скраћени назив Савеза је: ССАБ.  
Седиште савеза је у Београду.“ 
 

Члан 2. 
Члан 18. Статута Спортског савеза Београда мења се тако да гласи: 

„Члан 18. 
Редовни чланови Савеза могу постати: 
1. градски грански спортски савези 
2. градски спортски савези за мулти спортове 
3. територијални спортски савези; 
4. градска стручна спортска удружења (удружење педагога, тренера, судија, спортских 

новинара и сл.); 
5. градска удружења и савези организација за обављање спортских делатности 

(удружење спортских центара и сл.); 
6. спортска друштва. 
Градски грански спортски савез и савез за област спорта може постати редован члан 

Савеза: 

• уколико је регистрован у складу са законом; 

• уколико му је седиште регистровано на територији града Београда и 
територија деловања територија града Београда; 

• ако његови циљеви одговарају циљевима Савеза; 

• ако му је статут у складу са општим актима Савеза; 



• ако испуњава законом, подзаконским актима и општим актима Савеза прописане 
услове за обављање спортских активности и спортских делатности; 

• ако потпише изјаву (формулар) да у потпуности прихвата Статут, опште акте Савеза и 
надлежност Комисије за мирно решавање спорова и Арбитражног суда при 
Спортском Савезу Србије за коначно арбитражно решавање спорова који настану 
при остваривању права и испуњавању обавеза у чланству Савеза у складу са 
Статутом Савеза и Статутом Спортског савеза Србије; 

• уколико организује првенства Београда, екипно и појединачно у млађим 
категоријама, у најмање 2 категорије; 

• ако обавља своју делатност најмање једну годину; 

• ако је његов национални грански савез редовни члан Спортског савеза Србије или 
Олимпијског комитета Србије или Параолимпијског комитета Србије, односно ако се 
преко тог савеза остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији или 
граду Београду, односно ако је то спортска грана од значаја за Републику Србију или 
град Београд, у складу са Законом о спорту. 

• Уколико у свом чланству има већину клубова са територије града Београда чији 
чланови учествују у систему такмичења националног гранског савеза (начело 
репрезентативности) 

Територијални спортски савези, градска стручна спортска удружења, градска удружења и 
савези организација за обављање спортских делатности и спортска друштва могу постати 
редовни чланови Савеза: 

• уколико је регистрован у складу са законом; 

• уколико му је седиште регистровано на територији града Београда и територија 
деловања му је претежно на територија града Београда; 

• ако његови циљеви одговарају циљевима Савеза; 

• ако му је статут у складу са општим актима Савеза; 

• ако испуњава законом, подзаконским актима и општим актима Савеза прописане 
услове за обављање спортских активности и спортских делатности; 

• спортска друштва морају имати минимум 5 клубова у свом чланству; 

• aко обавља своју делатност најмање једну годину, а спортска друштва најмање 5 
година; 

• ако потпише изјаву (формулар) да у потпуности прихвата Статут, опште акте Савеза и 
надлежност Комисије за мирно решавање спорова и Арбитражног суда при 
Спортском Савезу Србије за коначно арбитражно решавање спорова који настану 
при остваривању права и испуњавању обавеза у чланству Савеза у складу са 
Статутом Савеза и Статутом Спортског савеза Србије; 

• ако је члан националног савеза који је члан Спортског савеза Србије или је директно 
члан Спортског савеза Србије (осим за спортска друштва и општинске спортске 
савезе);  

Придружени чланови Савеза могу постати: 
1. градски грански спортски савези; 
2. градски савези за област спорта 
3. градски општински територијални спортски савези; 



4. градска спортска стручна удружења (удружење педагога, тренера, судија, 
спортских новинара и сл.); 

5. градска удружења и савези организација за обављање спортских 
делатности (удружење спортских центара и сл.); 

6. спортска друштва. 
Градски грански спортски савез и савез за област спорта може постати придружени члан 

Савеза: 

• уколико је регистрован у складу са законом; 

• уколико му је седиште регистровано на територији града Београда и територија 
деловања му је претежно на територија града Београда; 

• ако његови циљеви одговарају циљевима Савеза; 

• ако му је статут у складу са општим актима Савеза; 

• ако испуњава законом, подзаконским актима и општим актима Савеза прописане 
услове за обављање спортских активности и спортских делатности; 

• ако потпише изјаву (формулар) да у потпуности прихвата Статут, опште акте Савеза 
и надлежност Комисије за мирно решавање спорова и Арбитражног суда при 
Спортском Савезу Србије за коначно арбитражно решавање спорова који настану 
при остваривању права и испуњавању обавеза у чланству Савеза у складу са 
Статутом Савеза и Статутом Спортског савееза Србије ; 

• ако је његов национални грански савез редовни члан Спортског савеза Србије или 
Олимпијског комитета Србије или Параолимпијског комитета Србије, односно 
ако се преко тог савеза остварује општи интерес у области спорта у 
Републици Србији или граду Београду, односно ако је то спортска грана од 
значаја за Републику Србију или град Београд, у складу са Законом о спорту. 

Општински спортски савез, градско спортско стручно удружење, градско удружење, 
савез организација за обављање спортских делатности и спортско друштво могу постати 
придружени чланови Савеза: 

• уколико je регистрован у складу са законом; 

• уколико му је седиште регистровано на територији града Београда и 
територија деловања му је претежно на територија града Београда; 

• ако његови циљеви одговарају циљевима Савеза; 

• ако му је статут у складу са општим актима Савеза; 

• ако испуњава законом, подзаконским актима и општим актима Савеза прописане 
услове за обављање спортских активности и спортских делатности; 

• ако потпише изјаву (формулар) да у потпуности прихвата Статут, опште акте Савеза 
и надлежност Комисије за мирно решавање спорова и Арбитражног суда при 
Спортском Савезу Србије за коначно арбитражно решавање спорова који настану 
при остваривању права и испуњавању обавеза у чланству Савеза у складу са 
Статутом Савеза; 

• ако је члан националног савеза који је члан Спортског савеза Србије или је 
директно члан Спортског савеза Србије (осим за спортска друштва и општинске 
спортске савезе);  

Помажући члан Савеза може постати организација која: 

• је регистрована у складу са законом; 



• жели да помаже у остваривању циљева Савеза и њени циљеви нису у супротности 
са циљевима Савеза; 

• потпише изјаву (формулар) да у потпуности прихвата Статут, опште акте Савеза и 
надлежност Комисије за мирно решавање спорова и Арбитражног суда при 
Спортском Савезу Србије за коначно арбитражно решавање спорова који настану 
при остваривању права и испуњавању обавеза у чланству Савеза у складу са 
Статутом Савеза и Статутом Спортског савеза Србије; 

За почасног члана може бити, одлуком Извршног одбора Савеза, именовано лице које 
има посебне заслуге за рад Савеза или чије је чланство у Савезу од интереса за остваривање 
циљева Савеза и уколико потпише изјаву (формулар) да у потпуности прихвата Статут, опште 
акте Савеза и надлежност Комисије за мирно решавање спорова и Арбитражног суда за 
коначно решавање свих спорова у које је укључено, у складу са Статутом Савеза и Статутом 
Спортског савеза Србије. 

Спортске организације, спортисти, спортски стручњаци и друга физичка лица су чланови 
Савеза (посредно чланство) преко организација које су редовни чланови Савеза у чију 
надлежност улазе; преко чланства у органима и радним телима Савеза или чланова Савеза; 
преко запослења, стручног ангажовања или вршења службених дужности у Савезу или 
члановима Савеза. 

Градски спортски савез члан Савеза, чији национални савез изгуби, у складу са Законом 
о спорту, статус надлежног националног спортског савеза за грану или област спорта губи статус 
члана Савеза даном губитка статуса националног савеза, а градски спортски савез у 
грани/области спорта која је изгубила статус гране/области спорта од посебног значаја за 
Републику Србију постаје придружени члан Савеза даном губитка статуса гране /области спорта 
од значаја за Републику Србију.“ 

 
Члан 3. 

Члан 24. Статута Спортског савеза Београда мења се тако да гласи: 
“Члан 24. 

Искључење члана Савеза могуће је ако: 
1) својим активностима теже штети угледу Савеза; 
2) грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза; 
3) својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште 

акте Савеза и не испуњава обавезе из члана 20. став 2. овог Статута; 
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство прописане овим 

Статутом. 
У случајевима из става 1. тачка 1-3 овог члана, Извршни одбор је дужан да члана Савеза 

упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави рок 
од најдуже 30 дана за отклањање пропуста у раду. 

Члан Савеза не може бити искључен у складу са ставом 1. тачком 4. овог члана пре 
окончања арбитражног поступка при Спортском савезу Србије или Олимпијског комитета 
Србије у вези са одлуком којом је исти члан престао да испуњава услове за пријем у чланство, у 
случају да је такву одлуку донело лице изван Савеза, односно да такву одлуку није донео орган 
Савеза. 

Пре доношења одлуке о искључењу, Извршни одбор је обавезан да остави члану Савеза 
рок од 15 дана да се изјасни о приговорима на његов рад. 



Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор Савеза већином од укупног броја чланова и 
писмено је саопштава члану Савеза. 

Одлука о искључењу мора бити образложена. 
Извршни одбор Савеза може у случајевима из става 1. овог члана донети, већином од 

укупног броја чланова Извршног одбора, када за то постоје оправдани разлози, одлуку о 
привременој суспензији чланства у Савезу до окончања поступка из става 2. - 5. овог члана, али 
не дуже од шест месеци. 

Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан Савеза може поднети жалбу 
Скупштини Савеза, чија одлука је коначна. 

До доношења коначне одлуке Скупштине о искључењу, права члана Савеза су 
суспендована. Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње 
чланарине и не измири обавезе у року од 30 дана од пријема друге опомене, истеком овог 
рока Извршни одбор доноси одлуку о искључењу члана.” 

 
Члан 4. 

Члан 30. Статута Спортског савеза Београда мења се тако да гласи: 
“Члан 30. 

Скупштину сачињавају по један представник редовних чланова Савеза (чланови 
Скупштине), 3 представника (делегата) придружених чланова Савеза и 1 представник 
(делегата) почасних и помажућих чланова.  

Представник редовног члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник или друго 
лице на основу писаног пуномоћја овереног печатом члана Савеза и потписаном од стране 
заступника члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине. 

Уколико редовни члан Савеза има више заступника онда се заступником из става 3. овог 
члана сматра онај заступник који има вишу функцију у члану Савеза. 

Представници придружених и почасних и помажућих чланова Савеза из става 2. овог 
члана бирају се на изборним зборовима које сазива Председник Савеза, у складу са Одлуком о 
изборима коју доноси Извршни одбор Савеза. 

Мандат представника из става 5. овог члана траје две године, и престаје оставком, 
разрешењем од стране изборног збора и смрћу лица (делегата). 

Представници редовних чланова немају ограничење мандата. 
У раду Скупштине могу учествовати, по позиву Председника Савеза, представници 

других организација као и представници органа општинских, градске и државне управе.“ 
 

Члан 5. 
Члан 54. Статута Спортског савеза Београда се брише. 

 
Члан 6. 

Члан 60. Статута Спортског савеза Београда мења се тако да гласи: 
“Члан 60. 

Облици организовања и рада у Савезу су: савети, комисије, одбори, секције, 
канцеларије, специјализовани сервиси и др. 

Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационих делова и облика 
рада у Савезу уређује се одговарајућим општим актима и одлукама која доноси Извршни 
одбор.“ 



 
Члан 7. 

Члан 61. Статута Спортског савеза Београда мења се тако да гласи: 
“Члан 61. 

Савез има стручне комисије из различитих области. 
Надлежности и рад комисија ближе се уређују одговарајућим општим актима 

Савеза и одлукама Извршног одбора.“ 
 

Члан 8. 
Члан 62. Статута Спортског савеза Београда мења се тако да гласи: 

“Члан 62. 
Комисије чине: 

• Председник комисије кога именује и разрешава Извршни одбор Савеза; 

• Минимум два члана комисије које именује и разрешава Извршни одбор 
Савеза.“ 

 
Члан 9. 

Члан 63. Статута Спортског савеза Београда се брише. 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на интернет 

страници Савеза. 
   

        Председавајући Скупштине 
 

                                                                                                                     ______________________ 
                                                                                                                             Ђорђе Пејчић 


