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На основу члана 40 став 2, члана 55. став 3 тачка 1 а у складу са обавезама из члана 

181. став 1. Закона о спорту („Сл. Гласник“ РС, бр.10/16 ) и члана 22 тачка1 Статута Стрељачког 

савеза Београда донетог 20.03.2012 год., Скупштина Стрељачког савеза Београда на седници 

одржаној дана 08.02.2017 године, усвојила је  
 

 

С   Т  А  Т  У  Т 
 

СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 
 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Стрељачки савез Београда (у даљем тексту: Савез) je невладин, неполитички, непрофитабилни и 

надлежни грански спортски савез удружених стрељачких спортских организација у који се, ради 

остваривања заједничких и општих циљева и задатака, добровољно и равноправно удружују 

стрељачки спортски клубови, дружине и друге стрељачке спортске организације на територији 

региона Београд, (у даљем тексту Београд) oсноване ради обављања стрељачких спортских 

активности и делатности (у даљем тексту: чланице), а у духу правила ИССФ (Међународне 

спортске стрељачке организације) и правила Стрељачког савеза Србије. 
 

У Савез се удружују и асоцијације стрељачких организација и друге организације чија је 

активност од интереса за стрељачки спорт у Београду, у складу са Законом, статутом Стрељачког 

савеза Србије и овим Статутом. 
 

Савез одржава спортски континуитет „Прве београдске стрељачке дружине“, основане у Београду 

15 маја 1865. године. 
 

Термини којима су у овом Статуту означени положаји, професије, односно занимања, изражени су 

у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе. 

 

1. Назив и седиште Савеза 
 

Члан 2. 

Назив удружења је: Стрељачки савез Београда. 

 

Скраћени назив Савеза је : ССБ 

 

Назив Савеза у међународној кореспонденцији, на енглеском језику је „Shooting Association of 

Belgrade“. 

 

Седиште Савеза се налази у Београду-Звездара, улица Косте Трифковића бр. 12. 
 

2. Подручје активности 
 

Члан 3. 

Области у којима Савез реализује своје активности и делатности и остварује своје циљеве и 

интересе су: масовно, рекреативно, такмичарско и врхунско спортско стрељаштво, као и безбедно 

држање, ношење и коришћење оружја. 

 

Подручје деловања Савеза, у обављању својих спортских активности и делатности и у 

остваривању својх циљева и задатака, је територија региона Београда. 
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3. Правни статус 
 

Члан 4. 

Савез је спортско удружење, односно правно лице са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним Законом и овим Статутом и регистрован је у надлежној државној организацији по 

Закону о спорту РС (Агенцији за привредне регистре-АПР). 
 

4. Јавне ознаке и дан Савеза 
 

Члан 5. 

Савез има печат округлог облика, димензије 32 мм, на којем су по обиму, ћирилицом, исписани 

назив и седиште Савеза, а у средини печата је грб Београда, са стрељачком метом. 

 

Штамбиљ Савеза је правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза, са местом за 

број и датумом. 

 

Знак Савеза представља скраћеница исписана ћирилицом ССБ кружног облика (слово у слово) и 

текстом у десном горњем углу „Стрељачки савез Београда“ и испод тога на енглеском „Shooting 

Assotiation of Belgrade“. 

 

Застава Савеза је светлоплаве боје са знаком Савеза у средини. Застава је правоугаоног облика са 

омером уже стране 1: 2 и са знаком Савеза одговарајуће величине у средини заставе. 

 

Дан Стрељачког савеза Београда је 15 мај, када је основана „Прва београдска стрељачка дружина“ 
1865. године. 

 

5. Чланство у другим удружењима и Савезима 

 
Члан 6. 

У свом раду, деловању и остваривању својих циљева, Савез прихвата и поштује циљеве, принципе 

и правила Олимпијског покрета, Светске, Европске и националне спортске стрељачке федерације 

и гранских спортских асоцијација. 

 

Савез је члан Стрељачког савеза Србије и Спортског савеза Београда. 
 

Савез се може учланити и у друге домаће организације, њихове савезе и друге асоцијације, 

о чему одлуку доноси Скупштина Савеза или Управни одбор. 
 

6. Заступање и представљање 
 

Члан 7. 

Савез представљају и заступају председник Савеза и генерални секретар, у складу са Законом и 

овим Статутом. 

 

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица са правима и обавезама у заступању 

Савеза, у границама датих овлашћења. 

 

Делегирана, изабрана, именована и запослена лица у Савезу, за свој рад и деловање 

одговорна су органу који их је делегирао, изабрао, именовао или радно ангажовао, у 

складу са овим Статутом, другим актима Савеза, повереним мандатом и овлашћењима. 

Удружене чланице, њихови чланови, чланови органа Савеза, запослена и ангажована лица 

дисциплински одговорају пред дисциплинским органима и у поступку утврђеном 

прописима Савеза. 
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7. Забрана дискриминације 
 

Члан 8. 

Забрањена је, у складу са Законом, свака непосредна и посредна дискриминација укључујући и 

говор мржње, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, спортских организација, 

спортских савеза и других лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, на отворен и прикривен 

начин, а која се заснивају на неком стварном или претпостављеном личном својству. 

 

Одредбе општих и појединачних аката Савеза и чланова Савеза које представљају дискриминацију 

у складу са ставом 1. овог члана, не примењују се.  

 

У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 

 

Сва лица у надлежности Савеза и чланови Савеза обавезна су да се супротстављају свакој врсти 

злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци. 
 

II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА 
 

1. Циљеви савеза 
 

Члан 9. 

Основни циљеви Савеза су развој масовног, такмичарског и врхунског спортског стрељаштва у 

Београду, унапређење спортских стрељачких резултата и изградње безбедносне културе својих 

чланова у безбедном држању, ношењу и коришћењу спортског и другог оружја, јавно 

промовисање вредности и афирмација остварених резултата у функцији подизања угледа Савеза и 

репрезентовање Београда на домаћем и међународном нивоу. 
 

Своје циљеве у обављању спортских активности и делатности Савез остварује поштујући и 

одржавајући принципе: афирмације духа олимпизма; подстицања фер плеја; сузбијања 

неспортског понашања, насиља и допинга у спорту; јавности у раду; и промовисања коришћења 

оружја у мирољубиве и ненасилне сврхе. 

 

2. Садржај активности 
 

Члан 10. 

Свој рад и рад својих органа, радних тела и удружених стрељачких организација Савез усмерава 

на обављање послова и задатака који се односе на: 

1- реализовање програма и пројеката којима се задовољава општи интерес у области спортског       

стрељаштва у Београду, 

2- стварање потребних организационих, кадровских, стручних и материјалних услова за развој и 

унапређење такмичарског и врхунског стрељачког спорта у Београду, 

3- обучавање грађана у спортском стрељаштву, на основама опште прихватљивих друштвених,     

спортских и морално-етичких принципа, 

4- утврђивање јединствених правила за организовање и спровођење домаћих и међународних 

такмичења у Београду, 

5- усвајање и реализацију програма припрема и наступа стрелаца, судија и других стрељачких 

радника на такмичењима која организује Савез, 

6- утврђивање програма, успостављање и одржавање спортске сарадње са домаћим и 

међународним стрељачким организацијама, 

7- заступање интереса Савеза код националних спортских, међународних стрељачких и других 

спортских организација, 

8- изградњу и осавремењавање стрељачких објеката и повећање фонда стрељачке опреме, оружја и 

муниције, 

9- осавремењавање наставних средстава и метода за обуку и селекцију стрелаца, 

10- школовање и усавршавање стручњака различитих профила и наставног кадра за потребе 

спортског стрељаштва, 
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11- унапређење система тренинга и такмичења и 

12- подизање нивоа безбедносне културе својих чланова и грађана. 
 

 

Члан 11. 

У остваривању постављених циљева и задатака, Савез предузима следеће мере: 

1- утврђује и афирмише општу политику и стратегију развоја стрељачког спорта у Београду, 

доноси и реализује дугорочне и годишње планове и програме рада, 

2-сарађује са надлежним државним органима и другим организацијама у Београду надлежним за 

унапређење и развој спорта, 

3- пружа стручну помоћ удруженим стрељачким организацијама у пословима реконструкције и 

градње стрелишта, набавке и дистрибуције стрељачког оружја и опреме, 

4- утврђује спортска стрељачка правила, која се односе на организовање спортских такмичења и 

учешћа на њима, износе котизације и других накнада за наступ и обављање других послова на 

такмичењима, 

5- препоручује техничке услове стрелишта као и услове за прелазак стрелаца из једне организације 

у другу, 

6- координира у пословима оснивања и пружа помоћ у даљем раду удружених чланица, 

7- прати савремена кретања у стрељачком спорту и стара се о промени најсавременијих 

достигнућа из области стручног усавршавања кадрова и организовања такмичења, 

8- стара се о унуфикацији и примени правила, прописа и норматива од интереса за све удружене 

стрељачке организације и 

9- обезбеђује административно функционисање удружених чланица, и уређује услове рада 

њихових  служби. 

 

Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим општим актима, које доносе 

надлежни органи Савеза, у складу са овима Статутом. 

 

Савез може ради остваривања активности основати привредна друштва, установе или други 

законом утврђени облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим 

правним и физичким лицима. 
 

 

3. Стручн рад 
 

Члан 12. 

Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу да обављају искључиво лица која имају 

одговарајуће спортско звање у складу са Законом о спорту (спортски стручњаци и стручњаци у 

спорту). 
 

Спортски стручњаци, из става 1 овог члана, су обавезни да се стручно усавршавају у складу са 

Законом о спорту и општим актима Савеза. Спортски стручњаци дужни су да планирају и 

евидентирају стручни рад који обављају у Савезу као и Стрељачком савезу Србије. 

 

Савез ангажује спортске стручњаке и стручњаке у спорту закључењем уговора о раду 

или уговора о стручном ангажовању, у складу са Законом. 
 

 

4. Обављање спортских активности и спортских делатности 
 

Члан 13. 

Савез и све чланице Савеза, као и чланови органа и радних тела Савеза, у обављању спортских 

активности и спортких делатности, нарочито се ангажују на афирмацији олимпијских начела, 

спортског духа, унапређењу васпитног, образовног и стручног рада у спорту, подстицању фер 

плеја, борби против лажирања, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, сузбијању 

насиља, недоличног понашања и допинга у спорту. 
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Сваез и чланице Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у 

складу са законом, спортским правилима Савеза, потврђеним конвенцијама у области спорта и 

принципима утврђеним у документима међународних организација чији је члан и Република 

Србија. 
 

Савез и чланице Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде здраво и безбедно, 

хумано, слободно и добровољно, фер, толерантно, одговорно, етички прихватљиво, независно од 

злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким 

условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол 

и друго лично својство. 

Савез и чланице Савеза су дужни да своја спортска правила усаглашавају са спортским правилима 

Стрељачког савеза Србије, као надлежног националног гранског спортског савеза стрељачког 

спорта, а преко овог Савеза и са спортским правилима надлежних међународних савеза. 

 

 

III ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 
 

Члан 14. 

Основне стрељачке организације, њихови савези и друге организације из члана 1. овог Статута (у 

даљем тексту: чланице), самостално и добровољно одлучују о свом удруживању у Савез и о 

иступању из Савеза. У Савез се могу удружити само она правна лица која су уредно регистрована 

код надлежног државног органа / АПР/, доставе тражена документа, прихвате Статут Савеза и  

плате чланарину. 

Удружене чланице Савеза  могу бити: редовне, придружене и почасни чланови: 

РЕДОВНЕ ЧЛАНИЦЕ су удружене стрељачке  организације, које поред осталих услова, 

прописаних овим Статутом, по ранг листи најуспешнијих клубова се налазе у првих десет 

клубова-дружина у Србији у предходној такмичарској –календарској години (редовне чланице 

прве категорије), као и  чланице удружене у Савез  које су наступиле у предходној календарској 

години на државним првенствима  са најмање по једном екипом у „А“  и једном екипом у „Б“ 

програму (редовне чланице друге категорије); 

ПРИДРУЖЕНЕ ЧЛАНИЦЕ су остале удружене стрељачке организације, као и асоцијације 

стрељачких организација, чија је активност од интереса за стрељачки спорт у Београду; 

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ су заслужна физичка и правна лица проглашена од стране Савеза. 

Почасни чланови не плаћају чланарину. 

Одлуку о удруживању организације у Савез и одлуку о проглашењу почасног члана Савеза доноси 

Управни одбор Савеза, о томе издаје одговарајући сертификат, објављује га у службеном гласилу 

Савеза. Скупштина може верификовати одлуку о проглашењу почасног члана. 

1. Услови и начин учлањења 

Члан 15. 

Ради удруживања у Савез, организације подносе Савезу писмену изјаву о намери удруживања – 

приступницу, уз коју прилажу: Статут организације, Решење о упису организације у регистар 

надлежног органа, Одлуку о намери удруживања, верификациони лист- који садржи  податке о 

активностима и бављењу спортским стрељаштвом (броју чланова, стручним кадровима, школи 

стрељаштва, учешћу и резултатима стрелаца на такмичењима, стрелишту, стрељачкој опреми и 

слично), податке о лицу овлашћеном за представљање и заступање организације и доказ о 

уплаћеној чланарини на рачун Савеза. 

О пријему у чланство одлучује Управни одбор у року од 60 дана од дана подношења уредне 

приступнице. Приступница ће се одбити само у колико подносилац не испуњава услове из члана 

14 овог Статута. 
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 У случају одбијања приступнице , подносилац може поднети жалбу ад хок Арбитражи или 

сталном Арбитражном суду при Олимпијском комитету Србије, чија одлука је коначна. 

Чланица је дужна да  плати Савезу годишњу чланарину у року од 15 дана од пријема обавештења 

о пријему у чланство тј. верификације, а у супротном са сматра да је одустао од чланства.  Права 

члана Савеза се остварују од дана уплате чланарине. 

 Управни одбор Савеза својом одлуком прописује годишњу чланарину. 

Сваке године, најкасније до краја фебруара, удружене чланице потврђују своју одлуку о 

удруживању у Савез достављањем верификационог листа и доказа о уплаћеној чланарини на 

рачун Савеза. Обнову удруживања верификује надлежни административни орган (тело), у 

регистру удружених организација. 

Члан 16. 

Управни одбор неће прихватити приступницу, а надлежни административни орган (тело) неће 

прихватити обнову удруживања чланице у Савез, ако се утврди: да уз приступницу, односно 

верификациони лист нису приложени документи и подаци из члана 14. овог Статута; да се 

чланица не бави спортским стрељаштвом и да је одлуку о удруживању донео ненадлежни орган 

или да је верификациони лист потписало неовлашћено лице. 

Управни одбор такође неће прихватити приступницу, а надлежни административни орган (тело) 

неће верификовати обнову чланства у Савез, ако се утврди да Статут подносиоца приступнице 

односно чланице није у складу са Статутом Савеза, да чланица делује и поступа супротно Статуту, 

интерним актима, интересима и циљевима Савеза. 

2. Права и обавезе чланица 

Члан 17. 

Верификацијом и обновом верификације удруживања, чланице Савеза прихватају обавезе 

утврђене овим Статутом и стичу право да:  

1) учествују у обављању послова и задатака од општег интереса за стрељачки спорт у Београду, 

поверених Савезу од градских органа и органа локалне самоуправе; 

2) учествују у коришћењу средстава из субвенција за реализовање програма и пројеката, којим се 

задовољава општи интерес у области стрељачког спорта у Београду и Републици; 

3) предлажу и учествују у бирању и разрешењу чланова органа и радних тела Савеза и 

представника Савеза у организацијама у које је Савез удружен; 

4) учествују у управљању Савезом, преко овлашћених представника у Скупштини Савеза и 

изабраних чланова у органе Савеза; 

5) њихови стрелци, тренери, судије и остали стрељачки радници буду регистровани – 

лиценцирани за учешће на националним и међународним такмичењима; 

6) учествују на такмичењима и на другим скуповима и манифестацијама Савеза; 

7) под једнаким условима конкуришу за организацију и да организују такмичења по Календару 

такмичења Стрељачког савеза Србије; 

8) учествују у камповима перспективних стрелаца и стручним скуповима у организацији Савеза. 

9) учествовују у организационим и извршним органима међународних такмичења и у 

међународној спортској сарадњи; 

10) учествују у предлагању и доношењу нормативних, планских, извештајних и других аката и 

гранских спортских правила; 

11) буду благовремено информисане о активностима и резултатима рада Савеза, његових чланица 

и стрелаца; 

12) Чланови удружених организација остварују право на правну и другу помоћ у остваривању 

својих статусних права; 

13) стрелци из удружених чланица стичу и остварују право на стипендије, а стрељачки радници, 

чланови органа Савеза, запослена и ангажована стручна и друга лица стичу права на признања 

и награде за остварене резултате, пласмане на такмичењима и друге заслуге; 

14) користе евиденције о чланицама Савеза, о регистрацији и категоризацији стрелца и 

стрељачких радника и о резултатима, рекордима, додељеним признањима стрелцима и 

стрељачким радницима; 
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15) под бенефицираним условима, у организацији Савеза обучавају своје кадрове, користе објекте 

Савеза и да посредством Савеза набављају, тестирају и oдржавају стрељачко оржје, опрему и 

друга средства за обуку и такмичења; 

16) учествују у заједничком репрезентовању и афирмацији стрељачког спорта и у уређивању 

питања статуса стрелаца и стрељачких радника,  

3. Књига чланства и друге евиденције 

Члан 18. 

Савез и чланице Савеза воде евиденцију својих чланова (Књига чланства) и друге базичне 

евиденције, у складу са Законом о спорту. 

Савез и чланице Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције, у складу са Законом о 

спорту. 

Одлуке органа Савеза и чланица Савеза обавезно се уносе у Књигу одлука коју воде ти органи. 

4. Престанак чланства. 

Члан 19. 

Својство удружене чланице у Савез престаје њеним брисањем из регистра чланица, ако чланица: 

- престане са радом, 

- иступи  из Савеза, 

- буде искључена из Савеза 

Престанак рада чланице Савеза утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа, којом је 

чланица брисана из одговарајућег регистра. 

Од покретања поступка ликвидације или стечаја па до престанка рада, чланици Савеза су 

суспендована права и обавезе у Савезу. 

Иступање из Савеза је могуће само на основу писмене изјаве чланице Савеза о иступању из 

Савеза, дате на основу поноважне одлуке надлежног органа чланице уз отказни рок од 90 дана. 

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Савеза за измирењем 

заосталих финансијских обавеза и обавеза враћања опреме и оружја задуженог од Савеза. 

Престанак својства чланице Савеза престаје и мандат представницима чланице у органима и 

радним телима Савеза, као и право учешћа у активностима у организацији Савеза. 

Члан 20. 

Искључење чланице Савеза је могуће ако. 

1) својим активностима теже штети угледу и интересима Савеза, 

2) грубо поступа супротно одлукама Савеза, 

3) својим радом или организацијом крши законске обавезе, Статут и друге опште акте 

Савеза или своја општа акта, 

4) престаје да испуњава услове за чланство у Савезу. 

 

У случајевима из става 1. овог члана, Управни одбор је дужан да чланицу упозори на постојање 

околности због којих може бити искључена из чланства и да јој се оставља могућност да се у року 

од 15 дана изјасни о приговорима на њен рад. 

Управни одбор пре доношења одлуке о искључењу оставља чланици примерени рок за отклањање 

недостатака из става 1 овог члана, али не дужи од 60 дана. 

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор већином од укупног броја чланова и писмено је 

саопштава чланици. Одлука мора бити образложена. 

Одлуку о суспензији Управни одбор доноси већином од укупног броја чланова и може је орочити 

до окончања поступка, али не дуже од 6 месеци. 
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Против одлуке о суспензији односно искључењу, чланица Савеза може поднети жалбу ад хок 

Aрбитражи или сталном Aрбитражном суду при Олимпијском комитету Србије, чија одлука је 

коначна. До доношења одлуке Арбитраже, права чланице су суспендована. 

Уколико чланица 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 аутоматски се гаси 

чланство, без потребе доношења одлуке о искључењу. 

5. Дисциплинска одговорност 

Члан 21. 

Лица у надлежности Савеза која намерно или из нехата (непажње) поступе супротно Статуту и 

другим општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица Савеза или повреде углед 

Савеза могу дисциплински одговарати и бити кажњени: 

 1) опоменом, 2) јавном опоменом, 3) суспензијом, 4) новчаном казном, 5) забраном обављања  

дужности и 6) искључењем. 

Управни одбор Дисциплинским правилником ближе одређује дисциплинске мере, 

дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом. 

Члан 22. 

Ниједан непосредни (чланица) и посредни члан (радно тело или орган Савеза као и чланови истих) 

Савеза не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне последице због 

коришћења својих права утврђених Законом, општим актима Савеза и општим актима члана 

Савеза. 

Члан 23. 
За изузетне резултате и заслуге у обављању спортских активности и делатности и у остваривању 

циљева и задатака Савеза, Савез може установити и доделити награде и друга признања, у 

складу са прописом Савеза. 

 

 Награде и признања, из претходног става, могу се додељивати спортистима, тренерима, 

спортским радницима, удруженим организацијама, члановима органа Савеза, запосленим лицима 

и другим заслужним појединцима и правним лицима. 

 

IV  УПРАВЉАЊЕ САВЕЗОМ И ОРГАНИ САВЕЗА 
 

Члан 24. 

Удружене стрељачке организације управљају Савезом преко својих овлашћених представника, 

изабраних и именованих у органима Савеза и у њиховим радним телима. 
 

Органи Савеза су :  Скупштина,  

Управни одбор, 

Председник Савеза, 

Надзорни одбор и 

Генерални секретар. 
 

Органи Савеза могу бирати или именовати своје комисије и друга радна тела за обављање 

одређених послова из своје надлежности. 
 

Члан 25. 

Чланови Управног одбора Савеза, укључујући и заступника не могу бити следећа лица: 

1) чланови управе, укључујући заступника и ликвидационог управника, 

националног/регионалног/општинског стрељачког спортског савеза; 

2) чланови управе, осим председника управе и заступника као и ликвидациони управници  

националних гранских спортских савеза у неолимпијским гранама спорта и националних 

спортских савеза за област спорта; 

3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке; 
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4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици; 

5) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, 

као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, 

разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности,  изнуда, 

уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена   производња и 

стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на  спортској приредби или јавном 

скупу и договарање исхода такмичења, док трају  правне последице осуде; 

6) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са 

законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности; 

7) републички спортски инспектори. 

 

У Савезу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је власник 

или члан органа спортске кладионице. 

 

Председник и генерални секретар Савеза не могу бити чланови управе, председници или 

заступници друге организације у области спорта, осим управе ОКС, ПОКС, Републичког и 

Покрајинског завода, или председници другог гранског спортског савеза. 

 

Ако члану органа Савеза у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан органа 

у складу са овим Статутом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих 

услова, ако овим Статутом није другачије утврђено. 
 

Члан 26. 

Чланови органа Савеза имају посебне дужности према Савезу у погледу дужности пажње, 

дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес, дужности избегавања 

сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности поштовања забране конкуренције. 

 

Уговор између члана органа Савеза, односно заступника и Савеза може да се закључи по 

одобрењу Управног одбора Савеза. 

 

На посебне дужности према Савезу из става 1. овог члана и последице повреде тих дужности 

сходно се примењују одредбе о посебним дужностима према друштву Закона којим је уређен рад 

привредних друштава и закона којим је уређена правна заштита пословне тајне, ако Законом о 

спорту није друкчије прописано. 

 

Члан 27. 

Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза кад се одлучује о: 

1) покретању спора или одустајању од спора против њега, 

2) одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса, односно  

постојања личног интереса при одлучивању, 

3) његовој одговорности или разрешењу. 

 

Члан органа Савеза нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим 

или на то да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским 

питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у 

правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски 

интерес. 

 

Члан 28. 

Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Савезу, 

ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. 

 

За штету из претходног става не одговарају чланови, који су били против доношења штетне 

одлуке или су се уздржали од гласања. 

 

Тужба за накнаду штете из става 1. овог члана не може се поднети по истеку рока од три године, 
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од дана доношења штетне одлуке. 

 

Члан 29. 

Чланице, у складу са Статутом сваеза и својим статутом, бирају, именују или одређују, односно 

делегирају свог представника-делегата за Скупштину Савеза и њене органе. 

 

Мандат чланова органа Савеза, које бира Скупштина, траје четири године, док мандат генералног 

секретара траје пет година са могућношћу поновног избора за све. 

 

Члану Управног и Надзорног одбора, и члану њихових радних тела, мандат може престати и пре 

истека рока на који је биран, односно именован, а мандат накнадно бираног члана траје до истека 

рока мандата органа или тела у које је биран. 

 

Престанак мандата утврђује се одлуком о разрешењу, коју доноси орган који је изабрао или 

именовао лице којем мандат престаје, и то на основу констатације његове спречености за рад, 

неопозиве писмене оставке, разматрања понуђене писмене оставке или разматрања предлога 

органа, радног тела или редовне или придружене чланице Савеза. 

Орган који је донео одлуку о разрешењу, на основу претходног става овог члана, може на предлог 

свог члана, другог органа, његовог радног тела или чланице, уместо разрешеног лица изабрати или 

именовати друго лице. 

Одредбе става 3 и 4 овог члана примењује се и на престанак мандата генералног секретара. На 

предлог органа, радног тела или удружене чланице , генералном секретару мандат може престати 

ако:не спроводи или непоштује рокове у спровођењу одлука и закључака органа Савеза ; 

непажњом, нестручним или незаконитим радом и одлукама проузрукује знатну материјалну штету 

Савзу; или на други начин нанесе штету и угрози интересе Савеза и Републике Србије. 

 

Управни одбор може до прве наредне седнице Скупштине, донети одлуку о кооптирању највише 

два, а Надзорни одбор једног члана у свој састав, који нису изабрани на седници Скупштине, 

уместо чланова који су спречени за рад, који су поднели оставку или из других разлога не 

учествују у раду органа Савеза. 

 

Начин предлагања, именовања, одређивање избора, престанка мандата, разрешење и кооптирање 

чланова органа Савеза и представника Савеза у асоцијацијама у којима је Савез члан, утврђује се 

Пословником о раду Скуп штине и Пословником о раду Управног одбора, у складу са Статутом. 

 

У случају када је истекао мандат чланова органа Савеза, а нису изабрани нови органи, раније 

изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа. 

 

Уколико при избору чланова органа управљања у првом кругу чланови нису изабрани, приступа се 

другом кругу гласања за све чланове који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом 

кругу гласања није дошло до избора кандидата, кандидовање се понавља. 
 

1. Скупштина 
 

Члан 30. 

Скупштина Савеза је највиши орган Савеза. 

 

Скупштину, по принципу делегирања, чине овлашћени представници из сваке чланице, са 

статусом редовне и придружене чланице удружене у Савез. 

А) Удружене чланице са статусом РЕДОВНЕ ЧЛАНИЦЕ делегирају: 

1-ПРВА КАТЕГОРИЈА - по три овлашћена представника из сваке стрељачке организације 

удружене у Савез која је рангирана у првих десет на Ранг листи најуспешнијих клубова/ дружина у 

Србији, у претходној календарској години), 
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2- ДРУГА КАТЕГОРИЈА-по два овлашћена представника из осталих стрељачких организација 

удружених у Савез које су наступале на државним првенствима у претходној календарској години 

са најмање по једном екипом у „А“ и једном екипом у „Б“ програму, 

Б) Удружене чланице са статусом ПРИДРУЖЕНЕ ЧЛАНИЦЕ делегирају по једног овлашћеног 

представника из осталих  стрељачких организација удружених у Савез као и асоцијације 

стрељачких организација, чија је активност од интереса за стрељачки спорт у Београду. 

Листу овлашћених представника- делегата / чланова Скупштине, према утврђеним критеријумима 

прави Управни одбор Савеза на крају календарске године, као јединствену, после објављивања 

званичне ранг листе најуспешнијих клубова/дружина у Србији, и то на седници која претходи 

Скупштини Савеза. 

 

В) ПОЧАСНИ чланови могу присуствовати Скупштини без права гласа. 

 

Листу овлашћених представника / чланова Скупштине, према утврђеним критеријумима прави 

Управни одбор Савеза на крају календарске године, као јединствену, после објављивања званичне 

ранг листе најуспешнијих клубова/дружина у Србији, и то на седници која претходи Скупштини 

Савеза. 

 

Редовне седнице Скупштине се одржавају сваке године, а ванредне по потреби. 

 

Изборне седнице Скупштине се одржавају сваке четири године, по правилу, најкасније шест 

месеци после завршетка Летњих олимпијских игара. 
 

Члан 31. 

Седнице Скупштине сазива председник Савеза, а изузетно Управни одбор. 

 

Уколико органи, из претходног става, не сазову седницу Скупштине, у роковима из претходног 

члана, седницу може сазвати Надзорни одбор или овлашћени представници најмање 1/4удружених 

чланица. 
 

Члан 32. 
Седнице Изборне Скупштине води радно председништво, које чине председник Савеза – 

председавајући, и два члана које бира Скупштина. У вођењу седнице Скупштине председнику, 

односно радном председништву, помаже генерални секретар Савеза. 

 

Скупштина пуноважно ради ако седници присуствује више од половине представника удружених 

стрељачких организација, а пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова. 

 

Ако Скупштини не присуствује више од половине представника-делегата удружених чланица, 

после паузе од 30 минута Скупштина може донети одлуку да настави рад, ако седници 

присуствују представници-делегати више од 1/3 удружених чланица и одлучује већином 

присутних представника. 
 

Члан 33. 

Надлежности Скупштина Савеза: 

1) доноси Статут Савеза и статутарне одлуке о његовим изменама и допунама, 

2) доноси програм рада и финансијски плана Савеза, за период између две изборне седнице  

Скупштине, 

3) разматра и усваја извештаје о раду Савеза и финансијски извештај за период између две 

седнице и верификује завршни рачун Савеза за претходну календарску годину, 

4) утврђује основе организације, стратегију и политику развоја, рада и деловања Савеза 

5) верификује одлуке о удруживању стрељачких организација у Савез и одлуке о  

проглашавању почасних чланова Савеза, 

6) бира и разрешава председника, потпредседника и чланове Управног и Надзорног одбора  

Савеза, 
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7) одлучује о учлањењу и престанку чланства у другим организацијама – асоцијацијама, на 

предлог Управног одбора, 

8) одлучује о промени седишта Савеза, 

9) одлучује о промени статуса и престанку рада Савеза, 

10) одлучује о стицању и отуђењу непокретне и покретне имовине Савеза, 

11) разматра предлоге и иницијативе упућене Скупштини и одлучује о њима, по прибављеном 

мишљењу Управног одбора и 

12) доноси Пословник о свом раду. 
 

 На Скупштини се води записник који потписују записничар председавајући Скупштине и два 

оверача записника. Записник са седнице Скупштине Савеза се у року од 30 дана доставља 

чланицама. 
 

Део послова и овлашћења из своје надлежности Скупштина може, посебном одлуком, пренети на 

Управни одбор Савеза. 

 

2. Управни одбор 
 

Члан 34. 

Управни одбор је извршни орган Савеза. 
 

Управни одбор има седам чланова. Чине га председник и потпредседник и пет чланова који се 

бирају на седници Изборне скупштине Савеза. 
 

Управни одбор састаје се по потреби, а најмање четири пута годишње. Одлуке су пуноважне ако 

се за њих на исти начин изјасни најмање четири члана Управног одбора. 

 

Управни одбор има стручни одбор, судијску, такмичарску, статутарно-правну и дисциплинску 

комисију, а може имати и друга стална или привремена радна тела. 

 

Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком чланства у 

Савезу члана чијом надлежношћу је био обухваћен у тренутку избора. Скупштина Савеза може, на 

место члана Управног одбора коме је чланство у Управном одбору престало превремено, изабрати 

новог члана. Мандат новоизабраног члана траје колико и мандат раније изабраних чланова. 

 

Уколико превремено престане мандат више од трећине чланова Управног одбора, обавезно се 

сазива, без одлагања, ванредна седница Скупштине. 
 

Генерални Секретар учествује у раду Управног одбора без права гласа. 
 

Члан 35. 

Надлежност Управног одбора: 

1) извршава одлуке и закључке Скупштине и подноси Скупштини извештаје о раду Савеза и о 

свом раду, 

2) предлаже Скупштини Савеза верификацију Одлуке о удруживању стрељачке организације у  

Савез и Одлуке и проглашењу почасног члана Савеза, као и Одлуке о брисању из чланства, 

3) припрема и утврђује предлог аката, програмских, планских, развојних, извештајних и 

других докумената и материјала за седницу Скупштине, 

4) усваја годишњи и периодични план рада и план прихода и расхода Савеза и предузима мере 

за њихово извршење, 

5) доноси Календар такмичења и програм такмичења у Београду, са квалификационим 

нормама, 

6) одређује организаторе такмичења на основу расписаног конкурса а према усвојеном 

Календару такмичења, 

7) успоставља и развија сарадњу са органима и организацијама у Београду у циљу побољшања 

статуса стрељачког спорта, 
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8) организује скупове или стручна саветовања од заједничког интереса за стрељачки спорт и 

удружене стрељачке организације, 

9) усваја Правилник о начину предлагања, именовања, престанка мандата, разрешења и 

кооптирања чланова органа Савеза и представника Савеза у спортским асоцијацијама, 

10) даје предлоге Скупштини о стицању и отуђењу покретне и непокретне имовине Савеза, и 

одлучује о коришћењу, заштити и безбедности те имовине, 

11) даје предлоге Скупштини Савеза о оснивању предузећа и агенција, о преносу оснивачких 

права, разматра извештаје о њиховом раду и финансијском пословању и предлаже 

Скупштини покретање поступка за престанак њиховог рада, 

12) именује и разрешава генералног секретара Савеза, одређује његова овлашћења, права,  

обавезе и услове за именовање, 

13) доноси одлуке о организовању међународних такмичења и других скупова и о учествовању  

својих представника на њима, 

14) одређује критеријуме за избор такмичара, стручних и других лица на међународним 

такмичењима и скуповима и разматра и усваја извештаје са ових такмичења и скупова, 

15) одређује критеријуме за школовање и усавршавање стручњака различитих профила и  

наставног кадра за потребе спортског стрељаштва, 

16) образује комисије и друга радна тела Управног одбора, именује и разрешава њихове 

чланове, утврђује им делокруг рада, рокове извршења задатака и разматра њихове предлоге, 

мишљења и извештај о раду, 

17) доноси акт о систематизацији радних места, одлучује о пријему радника у радни однос, о 

зарадама запослених, о накнадама за рад у стручној служби, органима и радним телима 

Савеза, 

18) прати, анализира и оцењује рад својих радних тела, генералног секретара, као и рад стручне 

службе и представника Савеза у другим институцијама Београда, 

19) утврђује услове под којима ће се вршити обука стрелаца, користити објекти и друге услуге 

Савеза, 

20) утврђује критеријуме и доноси одлуке о признањима, похвалама и наградама из 

надлежности Савеза, проглашава најуспешније стрелце, основне стрељачке организације, 

тренере и стрељачке раднике, и предлаже кандидате за похвале, награде и признања органа, 

организација и асоцијација, 

21) одлучује као другостепени орган у поступцима и по актима својих радних тела, 

22) даје предлог Скупштини о потреби промене седишта Савеза, 

23) утврђује садржај Изјаве – приступнице за удруживање организације у Савез, 

Верификационог листа за обнову удруживања, Сертификата о удруживању, Регистар 

стрељачких организација удружених у Савез и друге евиденције Савеза, 

24) утврђује износ годишње чланарине за удружене стрељачке организације и 

25) врши и друге послове по овлашћењу Скупштине. 
 

Члан 36. 

Управни одбор заседа и одлучује на седницама које сазива председник, а у случају његове 

спречености потпредседник или члан Управног одбора кога овласти председник. 

 

Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова. У 

случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, председник, односно 

потпредседник или члан кога је овластио председник ће, у хитним случајевима, сазвати нову 

седницу најкасније у року од три дана, са истим дневним редом. Управни одбор на поновљеној 

седници може да одлучује већином гласова присутних чланова. 

 

Чланови Управног одбора приликом одлучивања не могу бити везани обавезама према својој 

спортској организацији нити могу примати упутства од њих, и дужни су да штите интересе Савеза 

као целине и заступају одлуке Скупштине и Управног одбора Савеза. 

 

Управни одбор може, у складу са пословником, да одлучује о хитним питањима, осим усвајања 

општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских средстава комуникације- 

електронске седнице УО.. 
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Управни одбор може, у складу са пословником, на писмени предлог председника, да одлучује и 

писменим изјашњавањем чланова ван седнице, осим усвајања општих аката. Уколико члан 

управног одбора не одговори на предлог одлуке председника у остављеном року, сматраће се да је 

дао сагласност. 
 

3. Председник Савеза 
 

Члан 37. 

Председника Савеза бира Скупштина. 

 

Председник Савеза је истовремено и председник Управног одбора Савеза. 

 

За свој рад председник је одговоран Управном одбору и Скупштини Савеза. 

 

Мандат Председника траје четири године, уз могућност поновног избора. Председнику престаје 

функција, пре истека времана на које је изабран, ако сам поднесе оставку али ако га те функције 

разреши Скупштина. 
 

Члан 38. 

 Надлежности председник Савеза : 

1) представља и заступа Савез, 

2) у сарадњи са генералним секретаром припрема и сазива седнице Скупштине и Управног 

одбора, предлаже њихов дневни ред и њима председава, изузев на Изборној Скупштини, 

којом председава радно председништво; 

3) расписује изборе за органе Савеза и спроводи предизборне активности, у складу са  

пословником о раду Скупштине Савеза, 

4)  потписује акте које доноси Скупштина и Управни одбор Савеза, 

5) координира рад органа и њихових радних тела у извршавању одлука Скупштине и 

Управног одбора Савеза, 

6)  стара се и одговара за законистост рада Савеза, 

7) учествује у раду организација у које је Савез удружен и 

8) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза. 
 

Члан 39. 

Потпредсадника савеза именује Управни одбор на предлог председника , из редова изабраних 

чланова Управног одбора. 
 

Потпредседник Савеза је истовремено потпредседник Управног одбора Савеза. 

 

Подпредседник замењује одсутног или спреченог председника у обављању послова утврђених 

Статутом  и координира рад комисија и других радних тела по одлуци Управног одбора 
 

4. Надзорни одбор 
 

Члан 40. 

Надзорни одбор се састоји од три члана које бира Скупштина, а председника бирају изабрани 

чланови из свог састава. 

 

Члан Надзорног одбора не може бити члан другог органа или радног тела Савеза. 

 

Члан 41. 

Извештај о запажањима, предлоге и мишљења Надзорни одбор доставља Управном одбору, који је 

дужан да након разматрања предузме одговарајуће мере, и о томе обавести Скупштину. 
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Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године, уз могућност поновног 

избора, док за престанак мандата важе исти услови као за чланове Управног одбора. 
 

Члан 42. 

 Надлежност надзорног одбора : 

1) врши надзор и контролу законитости рада органа Савеза, њихових радних тела и 

запослених лица у Савезу, са тежиштем на контроли располагања материјалним и 

финансијским средствима Савеза, 

2) своје периодичне и годишње извештаје Надзорни одбор доставља Скупштини најмање 

једном годишње, пре разматрања завршног рачуна за претходну годину, и по потреби 

приликом сазивања ванредних седница Скупштине. 

 

6. Генерални секретар Савеза 
 

Члан 43. 

Генералног секретара Савеза бира и разрешава Управни одбор Савеза, на основу конкурса. 

 

Генерални секретар заснива радни однос са Савезом или закључује уговор о ангажовању за време 

трајања мандата, и за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и председнику Савеза. 

 

За генералног секретара може бити именовано лице са вишом или високом стручном спремом, 

искуством у стрељачком спорту, са познавањем једног страног језика и рада на рачунару. Ближе 

услове конкурса прописује Управни одбор посебним актом. 

 

У случају одсутности или спречености генералног секретара може  заменити  лице које одреди 

Управни одбор. 

 

Мандат генералног секретара траје пет година, уз могућност поновног избора. 
 

Члан 44. 

Надлежности генералног секретара: 
1 заступа Савез и представља га по овлашћењу председника Савеза и Управног одбора у 

складу са Законом о спорту, 

2) одговоран је за законитост рада и пословања Савеза, 

3) наредбодавац је за извршење финансијског плана Савеза, 

4) организује рад и припрема седнице органа Савеза и њихових радних тела и обједињава 

материјале потребне за њихов рад, 

5) предлаже, прати и извршава закључке и одлуке органа Савеза и њихових радних тела, 

6) припрема информације за обавештавање јавности о раду Савеза, 

7) руководи стручном службом и административним пословима Савеза, 

8) са лицима примљеним у радни однос. закључује уговор о раду, у складу са законом, 

Колективним уговором и одлукама Управног одбора, 

9) припрема предлог плана рада, финансијског плана, извештаја о раду и финансијског 

извештаја Савеза и нацрте и предлоге нормативних и других аката, које усвајају органи 

Савеза, 

10) стара се о вођењу записника са седница органа Савеза, 

11) учествује у раду Скупштине и Управног одбора, без права гласа, 
12) главни је и одговорни уредник сајта и гласила које издаје Савез и  

13) врши и друге послове у складу са овим Статутом, другим актима и одлукама органа Савеза. 

 

Генерални секретар дужан је да информише органе Савеза о активностима и делатностима Савеза 

и његвовом финансијском пословању 
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Стручна служба 
 

Члан 45. 

За обављање стручних, административних и помоћних послова Савез може организовати Стручну 

службу. 

 

Обављање одређених послова Савез може поверити одговарајућим стручним институцијама и 

организацијама. 

 

Организација и рад Стручне службе уређује се Правилником. 

 

Пословима Стручне службе руководи генерални секретар Савеза. 

 

Радници Стручне службе Савеза имају право на одговарајућу зараду и друга примања у складу са 

законом и одлукама Управног одбора Савеза. 

 

Члан 46.  

У случају формирања Стручне службе Савеза, Правилником о систематизацији радних места 

утврђују се радна места, број потребних радника, врста и степен стручне спреме, потребна знања, 

искуство и други посебни услови за заснивање радног односа на одређеним пословима. 
 

 

V  ЈАВНОСТ У  РАДУ 
 

Члан 47. 

Рад Савеза је јаван, у складу са Законом и овим Статутом. 

 

Јавност рада обезбеђује се јавношћу седница органа Савеза, објављивањем одлука органа Савеза и 

благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова Савеза о активностима Савеза. 

 

Чланицама Савеза и јавности су дoступни сви подаци о Савезу, осим оних који представљају 

пословну тајну. 

 

О пословима који се односе на пословну тајну, органи Савеза могу расправљати и без присуства 

јавности. 

 

Савез може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор Савеза. 

Савез има своју интернет презентацију, издаје периодичне или годишње службене билтене, а може 

издавати и одговарајуће публикације и монографије. 

 

Члан 48. 

Ставове Савеза, односно њених органа и тела, могу јавно да износе и заступају само изабрани 

функционери Савеза. За давање неких информација Управни одбор може овластити посебно лице. 

 

Представник Савеза, који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је за 

њихову тачност. 

 

VI  ПОСЛОВАЊЕ И СРЕДСТВА САВЕЗА 
 

Члан 49. 

Имовину Савеза чине непокретна и покретна имовина, новчана и неновчана средства и инвентар 

на који Савез стекне право својине у складу са Статутом удружене чланице. У случају престанка 

рада удружене чланице Савез стиче право да преузме њену имовину, уколико је не преузме 

спортски стрељачкисавез нижег ранга. 
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 Имовина Савеза може се користити једино за остваривање циљева и задатака утврђених овим 

Статутом. 

 

Савез има свој текући рачун. 

 

Материјално-финансијско пословање Савеза води се у складу са Законом и општим актима Савеза. 

 

Члан 50. 

Савез може оснивати привредна друштва и агенције у складу са законом. 

 

Савез и удружене организације могу, у складу са законом, склапати уговоре о пружању услуга из 

области усавршавања стручног и судијског кадра, обуке потенцијалних ималаца и ималаца оружја 

за које поседују оружн лист, обуке и кондиционирања радника служби обезбеђења и других, 

којима је оружје саставни део опреме за рад. 
 

Члан 51. 

Средства Савеза образују се из: 

1) чланарине удружених организација и такси за наступ на такмичењима која су у 

надлежности Савеза, 

2) прилога чланова Савеза, спонзорских и донаторских улагања из земље и иностранства и од 

осталих врста помоћи, 

3) прихода од комерцијалних и других привредних делатности, рекламе, пропаганде и лутрије 

у складу са законом, 

4) средстава остварених пружањем услуга и из промета стрељачким материјалом, 

5) средстава намењених унапређењу и развоју стрељачког спорта и за делатност Савеза од 

институција, органа и организација Града Београда и 

6) од прихода предузећа и агенција чији је Савез оснивач или суоснивач. 

 

Члан 52. 

Савез може остваривати средства и из фондова, фондација и задужбина и из јавних прихода,у 

складу са Законом. 

 

За финансирање посебних активности из програма рада Савеза, заинтересовани чланови могу да 

удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом у Савезу. 

 

Располагање и руковање средствима из ст.2. овог члана, врши се сагласно одлуци удружиоца 

средстава и одговарајућим општим актима Савеза у складу са Законом. 
 

Члан 53. 

Савез може објекте и средства којима располаже, односно које користи, дати на коришћење 

члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Скупштине или Управног одбора. 

 

VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ 
 

Члан 54. 

Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 

Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Савезу, 

ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. 

За штету из става 2 овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне 

одлуке или су се уздржали од гласања и ако су у поступку који је предходио гласању образложили 

свој став о штетности предлога одлуке о којој се гласа. 

Захтев за накнаду штете из става 2 овог члана застарева у року од десет година од дана доношења 

одлуке којом је проузрокована штета спортском удружењу. 
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Одредбе става 2 овог члана сходно се примењују и на радње заступника  ликвидационог и 

стечајног управника, којима је проузрокована штета Савезу. 

 

VIII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 55. 

Сви спорови између удружених чланица, спортиста, тренера, стручних лица, чланова органа и 

радних тела Савеза решавају се мирним путем, ускладу са Законом о спорту и овим Статутом. 

 

Решавање спорова из претходног става овог члана, може бити поверено ад хок арбитражи или 

сталном арбитражном суду при Олимпијским комитетом Србије или Спортском савезом Србије, у 

складу са Законом о спорту и општим актима Савеза, Олимпијског комитета Србије и Спортског 

савеза Србије. 

 

Сви наведени у ставу 1. овог члана , обавезни су да се уздрже од покретања и вођења судског 

спора у питањима која су у надлежности арбитраже. 

 

Неизвршавање одлука арбитраже из става 2 овог члана,представља тежи дисциплински прекршај. 
 

 

IX СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА 

Члан 56. 

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Савеза, на 

предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине. 

Савез престаје са радом: 

1)иступањем из Савеза свих удружених чланица 

2) одлуком Скупштине Савеза, у складу са Законом; 

3)осталим случајевима предвиђеним Законом 

 

Члан 57. 

У случају престанка рада Савеза, надлежни органи Савеза спроводе Законом утврђени поступак. 

По доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистрациони орган, ради 

брисања из регистра. 

Имовина Савеза преноси се на удружене чланице по окончању поступка, у складу са Законом. 

 

Члан 58. 

Иницијативу за измене и допуне Статута и других општих аката Савеза, може дати Управни 

одбор, Надзорни одбор, чланице Савеза и то директним подношењем или преко представника у 

Скупштини Савеза. Поступак, рокови и сл за измену и допуну Статута су прописани Пословником 

о раду Скупштине Савеза. 
 

Иницијативу за измене и допуне Статута и других општих аката Савеза разматра Управни одбор у 

року од 30 дана од дана подношења иницијативе, а након тога организује јавну расправу међу 

чланицама, која траје 30 дана од дана достављања материјала на расправу. 

 

У року од 30 дана од дана окончања јавне расправе Управни одбор Савеза утврђује предлог 

Статута и других опшптих аката, који су били предмет јавне расправе, и доставља га Скупштини 

на усвајање. 
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У случају хитности Управни одбор може Скупштини Савеза упутити предлог за измене и допуне и 

без спровођења јавне расправе. 

 
 

X  АНТИ- ДОПИНГ ПРАВИЛА 

Члан 59. 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком. 

Допинг је забрањен, како на такмичењима, тако и изван такмичења. 

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту 

Републике Србије. 

Управни одбор Стрељачког савеза Србије утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом из 

претходног става, а надлежни органи Стрљачког савеза Србије примењују иста. 

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће санкције, у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту и правилима Савеза. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о 

спречавању допинг у спорту. 

 

 XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 60. 
О питањима која нису уређена овим Статутом, непосредно се примењују одредбе Закона о спорту. 

Општа акта и рад  Савеза, усагласиће се са одредбама овог Статута најкасније до 16. фебруара 

2017. године.  

До доношења аката на основу овог Статута, примењиват ће се општа акта усвојена на основу 

претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом и овим Статутом. 

Тумачење овог Статута и других аката Савеза даје Скупштина и Управни одбор. 

Измене и допуне овог Статута врше се статутарном одлуком Скупштине Савеза, која се доноси на 

начин и у поступку за доношење Статута. 

По истеку мандата чланова органа Савеза, чланови органа врше дужност до преузимања дужности 

од стране новоизабраних органа . постојећим члановима органа Савеза који не испуњавају услове 

за чланство у органима Савеза у складу са овим Статутом престаје мандат 16. фебруара 2017, ако 

не престане раније у складу са овим Статутом. 

 

Члан 61. 

Удружене чланице су дужне да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о спорту 

и овим Статутом најкасније до 16. фебруара 2017. Године 

 

Члан 62. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Стрељачког савеза Београда од 20. 

марта 2012. године. 

 

Члан 63. 

Овај Статут ступа на снагу 8. дана од дана објављивања на огласној табли односно интернет 

страници  Савеза. 
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У БЕОГРАДУ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  СКУПШТИНЕ 

08. ФЕБРУАРА 2017. ГОД   СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 
 

__________________________________________ 

 

МИЛЕ  ЂАПИЋ 


