
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА  
СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

 
Члан 2 Статута. 
У члану 2. Статута ССАБ избачена је тачна адреса, тј. адреса седишта Савеза у складу са 

препорукама Министарства спорта и Агенције за привредне регистре. Овај податак није 
неопходан да стоји у статутима спортских организација, довољно је да се региструје у АПР. 

 
Члан 18. Статута 
У члану 18. врши се корекција у погледу услова за учлањење у Савез. Задњих година 

примећено је да у све већем броју спортова долази до оснивања нових савеза. Одредба о 
репрезентативности, односно учествовање у такмичењима која организује национални грански 
савез треба да послужи као услов који ће јасно и недвосмислено утврдити ко може постати 
члан ССАБ. 
 

Члан 24. Статута 
Члан 24. Статута је довео до низа контраверзи, односно блокирања одлучивања 

Скупштине Савеза у погледу статуса појединих чланица ССАБ. Овом изменом врши се 
кориговање одредби овог члана, у делу који се односи на случајеве када неки Члан савеза 
може бити искључен из чланства. Избачена је одредба о окончању судског поступка, који могу 
трајати дужи временски периода а такође то је у супротности и са самом Изјавом коју чланице 
потписују приликом пријема у чланство у ССАБ која говори о надлежности Арбитражног суда. 
 

Члан 30. Статута 
Члан 30. Статута регулише ко сачињава Скупштину ССАБ. По важећим одредбама Статута 

Савеза, предвиђене су различите врсте (категорије) чланства (редовни, придружени, помажући, 
почасни), док у скупштини су све оне имале иста права (пре свега право гласа – један члан, 
један глас без обзира на категорију). Овим променама се регулише састав Скупштине ССАБ. 
 

Члан 54. Статута 
Члан 54. Статута Спортског савеза Београда се брише. Пракса је показала да Комисија за 

мирно решавање спорова нема никакву функцију. 
 

Чл. 60, 61. и 62. Статута 
У чл. 60, 61. и 62. Статута које говоре о облицима организовања и рада у Савезу, а пре 

свега о Комисијама Савеза извршена је правно техничка редакција. 
 

Члан 63. Статута 
Члан 63. Статута Спортског савеза Београда се брише. Комисија за жалбе нема никакву 

функцију, нарочито узимајући у обзир да је Статутом ССАБ одређено да против одлука 
Извршног одбора је дозвољена жалба Скупштини Савеза као највишем органу Савеза. 


