
 

1 

 

 

САВЕЗ ЗА ПРАКТИЧНО СТРЕЉАШТВО 
СРБИЈЕ 

СТАТУТ 

  



 

2 

 

На основу чл. 40. ст. 2. и 3, 55. ст. 3. тач. 1. и чл. 98 Закона о спорту Републике Србије (“Сл. 
гласник РС”, бр. 10/2016) и члана 32. став 1. тач. 1. тач. а) Статута Савеза за практично 
стрељаштво Србије, Скупштина Савеза за практично стрељаштво Србије, на седници 
одржаној дана 04.02.2023. године усвојила је 

СТАТУТ 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Савез за практично стрељаштво Србије (у даљем тексту Савез) је спортска, нестраначка, 
недобитна организација, национални грански спортски Савез, организован као спортско 
удружење, спортских клубова и спортских организација из области практичног 
стрељаштва (у даљем тексту: клубови и спортске организације), основано ради 
остваривања заједничких циљева и задатака у области спорта практичног стрељаштвo у 
Србији. 

Члан 2. 

У Савез се удружују сви клубови и удружења из области спорта практичног стрељаштва 
са седиштем у републици Србији, на начелима добровољности, заједништва и 
равноправности. 

Члан 3. 

Назив Савеза је: САВЕЗ ЗА ПРАКТИЧНО СТРЕЉАШТВО СРБИЈЕ.  

Скраћени назив: ИПСЦ СРБИЈА  

Седиште Савеза је у Београду у улици Др. Ивана Рибара бр. 170  

Подручје деловања Савеза је територија Републике Србије. 

У пословној кореспонденцији и у јавном иступању Савез уз свој назив наводи и своје 
седиште. 

Назив и скраћени назив употребљавају се у правном промету у облику у којем су уписани 
у надлежни Регистар. 

Члан 4. 

Савез има свој печат, штамбиљ, заставу и знак - амблем. 

Знак Савеза је у облику штита плаве боје са двоглавим орлом у средини са четири оцила. 
Изнад орла су исписана слова латиницом IPSC а испод DVC. 

Застава Савеза је светлоплаве боје са знаком Савеза у средини. Застава је у облику 
правоугаоника, са односом уже стране 1:2. 

Савез користи два печата, латинични и ћирилићни. Печат је округао, пречника 3 цм са 
текстом на ивици “Савез за практично стрељаштво Србије, Београд“, а у средини се 
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налази облик мете која се користи у практичном стрељаштву, изнад мете је исписано 
ИПСЦ, а испод мете је исписано Србија. 

Савез може утврдити и спортске симболе у складу са општим актом. 

Члан 5. 

Савез је члан Међународне конфедерације практичног стрељаштва - INTERNATIONAL 
PRACTICAL SHOОTING CONFEDERATION. 

Савез се може удруживати и у друге домаће и међународне организације, о чему одлуку 
доноси Скупштина Савеза. 

Члан 6. 

Савез је највиши облик удруживања у Републици Србији у спорту практично стрељаштво. 

Савез обавља своје активности у складу са законом, овим Статутом и правилима 
Међународне конфедерације практичног стрељаштва.  

Члан 7. 

Забрањена је, у складу са законом, свака непосредна и посредна дискриминација, 
укључујући и говор мржње, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, и других 
лица у надлежности Савеза, и чланова Савеза на отворен или прикривен начин, а која се 
заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству. 

Одредбе општих и појединачних аката Савеза које представљају дискриминацију у складу 
са ставом 1. овог члана не примењују се. 

Забрањена је, у области спорта свака врста злоупотреба, злостављања, дискриминације 
и насиља према деци. 

2. ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ 

2.1. ЦИЉЕВИ 

Члан 8. 

Циљеви Савеза су: 

1) стварање услова за развој практичног стрељаштва у Републици Србији; 

2) обука чланова Савеза у безбедном и поузданом руковању ватреним оружјем;  

3) организовање и вођење међународних и националних спортских такмичења; 

4) усклађивање активности својих чланова; 

5) репрезентовање националног спорта на међународним такмичењима; 

6) репрезентовање националног спорта у међународним спортским Савезима; 

7) уређење обављања спортских активности и делатности; 

8) стварање услова за постизање врхунских спортских резултата; 

9) подстицање бављења спортом; 
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10) поштовање основних спортских начела; 

11) учешће у унапређењу стручног рада спортских стручњака; 

12) заштита интереса и унапређење рада чланова Савеза и њихово награђивање; 

13) развој међудржавне и међународне спортске сарадње; 

14) развој спортских објеката који су неопходни за рад Савеза. 

2.2. АКТИВНОСТИ 

Члан 9. 

Активности Савеза, које су усмерене на реализацију циљева су: 

1) омасовљење спорта практичног стрељаштва, подстицањем и ангажовањем 
нових спортиста, као и ангажовање и оспособљавање нових тренера и других 
стручних радника; 

2) организовање спортских манифестација и такмичења; 

3) рад усмерен на постизање врхунских спортских резултата; 

4) својим активностима доприноси организацији система спорта у складу са 
Статутом Спортског Савеза Србије; 

5) у реализацији својих циљева блиско сарађује са Спортским Савезом Србије; 

6) рад на обезбеђењу средстава за развој спортских објеката, који су неопходни за 
рад Савеза; 

7) обука грађана у успешном и безбедном руковању ватреним оружјем; 

8) утврђивање основа заједничке политике удружених клубова и спортских 
организација у области спорта практичног стрељаштва; 

9) кординација рада удружeних клубова и спортских организација на развоју и 
унапређењу практичног стрељаштва; 

10) стварање селекције, финансирање припрема и наступа репрезентације на 
међународним такмичењима; 

11) рад на унапређењу стручности и знања спортских стручњака; 

12) брига о пружању тачних и правовремених информација како члановима Савеза 
тако и јавности; 

13) утврђивање јединствених ставова система такмичења, организовање и 
спровођење савременог система такмичења и међунаодних такмичења која се 
одржавају у земљи; 

14) реализација програма припрема и наступа свих категорија такмичара на 
међународним такмичењима; 

15) утврђивање програма међународне спортске сарадње на основама 
међународне политике земље и интереса практичног стрељаштва; 

16) успостављање и одржавање веза са међународним спортским организацијама 
из области спорта практичног стрељаштва; 

17) заступање интереса Савеза код државних и међународних организација; 

18) организовање привредно-спортског маркетинга и других сличних делатности од 
интереса за спорт практичног стрељаштва путем предузећа које оснива ради 
остварења одређених прихода за потребе развоја, унапређења и афирмације 
практичног стрељаштва као спорта; 
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19) уређење обављања спортских активности и делатности путем спортских 
правила; 

20) извршавање и других задатка које му у надлежност ставе удружeни клубови и 
спортске организације. 

Члан 10. 

Ради успешног остварења својих циљева и активности, Савез сарађује са војним и 
полицијским као и са другим органима на нивоу земље, удружењима и институцијама у 
иностранству, као и другим организацијама које омогућавају успешнији развој и 
репрезентовање практичног стрељаштва у земљи и иностранству. 

 Члан 11. 

Савез утврђује спортска правила практичног стрељаштва, а у складу са Законом о спорту 
и међународно утврђеним правилима. 

Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се: 

1) систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и одређивање 
аматерских и професионалних спортских такмичења и лига; 

2) правила за организовање спортских такмичења; 

3) услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак 
утврђивања њихове испуњености, укључујући и услове за наступ страних 
спортиста и спортиста који наступају за стране репрезентације; 

4) услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском 
такмичењу, 

5) односно професионалном спортском такмичењу и поступак утврђивања њихове 
испуњености (дозвола за сезону); 

6) начин и поступак регистровања уговора између спортисте и спортске 
организације; 

7) услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за 
подручје више држава или више региона различитих држава; 

8) услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за спортску 
организацију, укључујући и регистровање страних спортиста; 

9) мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично 
понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам); 

10) медицинска заштита спортиста; 

11) дисциплински поступак и дисциплинске казне; 

12) статус спортиста и преласци спортиста у домаће и иностране спортске 
организације, укључујући уступање спортиста између спортских организација; 

13) услови за вршење посредовања у преласцима спортиста из једне у другу 
спортску организацију; 

14) статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених лица на 
такмичењима; 

15) обављање стручног рада у клубовима и спортским организацијама; 

16) друга питања утврђена законом. 
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Савез је дужан да у року од 15 дана од дана ступања на снагу спортских правила из става 
1. овог члана достави примерак тих правила Министарству за спорт. 

Члан 12. 

Пропозиције такмичења у надлежности Савеза утврђују се најкасније 40 дана пре почетка 
такмичења и не могу се мењати у току такмичарске сезоне. 

Члан 13. 

 У оквиру законских надлежности Савез: 

1) издаје дозволе за сва такмичења у оквиру ИПСЦ Савеза Србије;  

2) прописује пропозиције такмичења; 

3) издаје дозволу за рад спортском привредном друштву односно предузетнику за 
обављање послова посредовања приликом преласка спортиста из једне у другу 
спортску организацију; 

4) у складу са Законом о спорту, овим Статутом и актима Савеза, издаје, обнавља 
и одузима дозволу за рад спортским стручњацима; 

5) даје сагласност редовним члановима и спортистима за учестововање на 
међународним такмичењима. 

Члан 14. 

Савез води систем такмичења у спортској грани за коју је основан. 

Измене система такмичења у надлежности Савеза могу се примењивати најраније по 
истеку једне такмичарске сезоне од утврђивања тих измена. 

3. ЧЛАНОВИ САВЕЗА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 15. 

Чланови Савеза су клубови и спортске организације из области практичног стрељаштва. 

Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју 
унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја, организују 
такмичења за која су надлежни, и остварују друге циљеве и задатке утврђене својим 
плановима и плановима Савеза. 

Клубови и спортске организације као чланови Савеза бирају своје представнике у 
органима Савеза. 

Спортисти, спортски стручњаци и сви остали чланови клубова и спортских организација, 
који испуњавају услове прописане од стране Савеза, сматрају се посредним члановима 
Савеза. 

Клубови и спортске организације као редовни чланови Савеза, својим ангажовањем 
извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Савеза.  
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Члан 16. 

Одлуку о пријему у чланство Савеза и престанку својства члана Савеза доноси Управни 
одбор Савеза. 

Захтев за пријем у чланство може се одбити само у случају да подносилац захтева не 
испуњава услове прописане овим Статутом. 

3.1. ВРСТЕ ЧЛАНОВА И ПРАВО ГЛАСА 

Члан 17. 

Чланови Савеза се деле на: 

• редовне, 

• придружене, 

• почасне и  

• помажуће. 

Редовни чланови су клубови и спортске организације из области спорта практичног 
стрељаштва које имају најмање четири такмичара на лигашким такмичењима и државном 
првенству.  

Придружени чланови су клубови и спортске организације које имају мање од четири 
такмичара на лигашким такмичењима и државном првенству, или који нису наступали на 
такмичењима по календару Савеза из претходне године, са статусом придруженог члана 
који може трајати најдуже једну годину од дана стицања овог статуса. Уколико спортска 
организација, у трајању овог статуса, испуни услове из става 2 овог члана, стиче право 
редовног чланства. У другом случају, по истеку годину дана од стицања статуса 
придруженог члана, Управни Одбор доноси одлуку о искључењу спортске организације из 
Савеза. 

Почасни чланови су заслужна физичка и правна лица која својим угледом, радним, 
материјалним или другим изузетним доприносом помажу раду и развоју Савеза.  

Помажући чланови су правна или физичка лица која су спремна да повременим или 
трајним ангажовањем помажу Савезу у остваривању његових статутарних циљева и 
задатака. 

Статус почасног и помажучег члана додељује Управни одбор Савеза. 

Члан 18. 

Редовни чланови, са активним бирачким правом, преко својих делегата, имају право и 
обавезу да учествују у раду Скупштине Савеза. 

Придружени, почасни и помажући чланови имају право да учествују у раду Скупштине 
Савеза и да износе своје ставове, мишљења и предлоге, без права гласа. 

Члан 19. 

Редовни и придружени чланови су обавезни да редовно измирују своје финансијске 
обавезе у виду прописаних чланарина према Савезу.  

Почасни и помажући чланови не плаћају чланарину. 

Висину чланарине одређује Управни одбор Савеза. 
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3.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА САВЕЗА 

Члан 20. 

Редовни чланови Савеза имају своја права и дужности: 

1) да активно учествују у раду и одлучивању Савеза преко својих представника-
делегата, 

2) да учествују у утврђивању основне заједничке политике Савеза, 

3) својим радом и активностима доприносе у остваривању циљева и задатака 
Савеза, 

4) остварују увид у рад Савеза и његових органа; 

5) да дају примедбе и предлоге на рад Савеза, 

6) да предлажу и бирају органе Савеза, 

7) у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух, 

8) да уредно плаћају чланарину Савезу и тиме обезбеђују услове за ефикаснији 
рад Савеза, 

9) да користе и друга права и извршавају и друге дужности које им припадају по 
основу одредаба овог Статута, 

10) да учествују у финансирању и организацији договорених акција и активности 
Савеза, 

11) да учествују у активностима које Савез организује, 

12) користе стручну и другу помоћ, као и погодности које врши Савез у оквиру свога 
делокруга, 

13) да дају смернице за рад својих представника у органима и телима Савеза, 

14) да спроводе одлуке и закључке органа Савеза, 

15) чувају спортски и друштвени углед Савеза. 

Члан 21 

Придружени чланови Савеза имају своја права и дужности: 

1) да активно учествују у раду Савеза преко својих представника-делегата, 

2) својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака 
Савеза, 

3) остварују увид у рад Савеза и његових органа; 

4) да дају примедбе и предлоге на рад Савеза, 

5) у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух, 

6) да уредно плаћају чланарину Савезу и тиме обезбеђују услове за ефикаснији 
рад Савеза, 

7) да користе и друга права и извршавају и друге дужности које им припадају по 
основу овог Статута, 

8) да учествују у финансирању и организацији договорених акција и активности 
Савеза, 

9) да учествују у активностима које Савез организује, 
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10) користе стручну и другу помоћ, као и погодности које врши Савез у оквиру свога 
делокруга, 

11) да спроводе одлуке и закључке органа Савеза, 

12) чувају спортски и друштвени углед Савеза. 

3.3. ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО 

Члан 22. 

Клуб или спортска организација из области практичног стрељаштва подноси молбу за 
пријем у чланство Савезу за практично стрељаштво Србије, у писаној форми. Уз молбу 
подноси следеће документацију:  

1) Копију решења о упису у регистар надлежног државног органа; 

2) Копију Статута усаглашеног са Статутом Савеза за практично стрељаштво 
Србије; 

3) Потпише писмену изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта 
Савеза; 

4) Достави доказ о уплати чланарине у висини утврђеној одлуком Управног одбора 
Савеза; 

5) Достави попуњен упитник за Књигу чланова; 

6) Доказ да у клубу има најмање 4 члана  

7) Поднесе попуњене приступнице за сваког члана; 

8) Доказ да у клубу има тренера са дозволом за рад из области практичног 
стрељаштва или склопљен уговор са овлашћеним лицем за обављање ове 
врсте посла. 

3.4. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

Члан 23. 

Својство члана Савеза престаје: 

1) престанком рада редовног члана; 

2) иступањем члана; 

3) смрћу почасног члана; 

4) на захтев члана у писаној форми; 

5) искључењем; 

6) одлуком Управног одбора Савеза; 

7) Кад клуб или спортска организација престане да испуњава услове за пријем у 

чланство или услове прописане овим Статутом за чланове Савеза 
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Члан 24. 

Члану Савеза, (у смислу дисциплинске одговорности, чланом Савеза се сматрају физичка 
лица – посредни чланови, помажући и почасни чланови) се могу изрећи следеће 
дисциплинске мере: 

1) опомена, 

2) укор, 

3) суспензија, 

4) новчана казна, 

5) искључење из Националне судијске организације (за званичнике НРОИ Србија) 

6) искључење из Савеза. 

Члану Савеза изричу се дисциплинске мере у складу са Дисциплинским правилником 
Савеза који регулише дисциплинску одговорност чланова Савеза. 

О дисциплинској одговорности члана Савеза одлучује и дисциплинске мере изриче 
Дисциплинска комисија Савеза. 

Званичнику Националне судијске организације, у вези са дужностима прописаним за 
Националну судијску организацију, дисциплинске мере се изричу у складу са Правилником 
који регулише дисциплинску одговорност званичника Националне судијске организације 
(НРОИ Србија).  

О дисциплинској одговорности званичника Националне судијске организације, у 
случајевима из става 4. овог члана, одлучује и дисциплинске мере изриче Суд части НРОИ 
Србија. 

Лицима која су у радном односу са Савезом дисциплинске мере се изричу у складу са 
законским прописима. 

Управни одбор Савеза доноси коначну одлуку о престанку својства члана Савеза када се 
у поступку утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом Савеза. 

Уколико члан закасни са плаћањем чланарине или других материјалних обавеза и након 
протека 15 дана од писмене опомене објављеној на огласној табли у седишту Савеза или 
на званичној интернет страници Савеза, престаје му чланство, што на првој наредној 
седници констатује Управни одбор. 

Члан 25. 

Ако члан својим деловањем и неизвршавањем преузетих обавеза теже нарушава углед и 
интересе Савеза, Дисциплинска комисија Савеза или Суд части НРОИ Србија (у свом 
делокругу рада) може, након спроведеног поступка, да му изрекне меру искључења из 
Савеза, односно Националне судијске организације. 

О дисциплинској мери из става 1. овог члана, писаним путем се без одлагања обавештава 
Управни одбор. 

На одлуку о искључењу из Савеза, односно Националне судијске организације, из става 1. 
овог члана, члан има право жалбе Управном одбору Савеза као другостепеном органу. 
Одлука другостепеног органа је коначна, без права на жалбу. 

Члану Савеза се изричу дисциплинске мере у складу са Дисциплинским правилником 
Савеза који регулише дисциплинску одговорност чланова Савеза, односно у складу са 
законским прописима за лица која су у радном односу са Савезом. 
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Ове мере изриче Дисциплинска комисија Савеза. 

Члан 26. 

Чланови чије је чланство у Савезу престало немају право на повраћај уплаћене чланарине 
нити других периодичних уплата, спонзорства, донација и сл. 

Члан 27. 

Члан Савеза одговара за своје обавезе према Савезу које су настале пре престанка 
својства члана Савеза. 

4. СПОРТИСТИ 

Члан 28. 

Спортиста, у смислу овог Статута, је лице, не млађе од 16 година, које се бави спортским 
активностима у клубу и Савезу. 

Статус такмичара и услови учешћа спортиста на ИПСЦ такмичењима, регулисани су 
правним актима републике Србије, Правилником о регистрацији и правом наступа 
такмичара Савеза за практично стрељаштво Србије, Правилником о организацији 
такмичења и Правилником међународне ИПСЦ конфедерације. 

Члан 29. 

У складу са Законом о спорту, спортиста такмичар јесте спортиста аматер или 
професионални спортиста који учествује на спортском такмичењу, као члан спортске 
организације.  

Члан 30. 

Савез доноси одлуку о листи спортиста коју предлаже министарству надлежном за питања 
спорта за њихово стипендирање.  

Члан 31. 

Савез у обављању спортских активности обезбеђује: услове за безбедно бављење 
спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, 
планирање и евиденцију стручног рада, вођење базичних евиденција и обезбеђење 
услова спортистима, члановима репрезентације да се припремају и да учествују на 
међународним такмичењима. 

Члан 32. 

У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци 
пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за 
обављање спортским активностима. 
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Члан 33. 

Савез је обавезан да води евиденцију о утврђивању здравствене способности спортиста 
репрезентативаца, уношењем података у медицинску документацију, од дана првог 
наступа за Савез, у складу са Законом о спорту. 

Члан 34. 

Спортисти - репрезентативци морају у складу са Законом о спорту да буду осигурани за 
време обављања спортских активности у Савезу. 

Члан 35. 

Забрањено је спортисту изложити спортским активностимна које могу да угрозе или 
погоршају његово зравствено стање. 

Забрањен је допинг, на тренингу и такмичењу и ван њих. 

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу 
са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Савеза. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о 
спречавању допинга у спорту. 

5. СТРУЧНИ РАД 

Члан 36. 

Стручни рад у Савезу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са 
Законом о спорту и правилима Савеза.  

Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће образовање у области спорта, 
односно физичке културе и испуњавају услове које прописује грански Савез, или су 
оспособљена по прописима гранског Савеза, у складу са законом, за обављање одређених 
стручних послова у спорту. 

Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање за те 
врсте послова и доприносе остваривању спортских активности и спортских делатности, у 
складу са Законом о спорту. 

Члан 37. 

У спортском такмичењу може учествовати спортски стручњак коме је у периоду од шест 
месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за 
обављање спортских активности, односно делатности. 

Члан 38. 

Спортска организација дужна је да закључи уговор о осигурању својих врхунских спортских 
стручњака од последица несрећног случаја за време обављања спортске активности, 
односно стручног рада у спорту, а на основу утврђеног рангирања спортских стручњака. 
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Члан 39. 

Подаци из уверења о стручној оспособљености за обављање одређених стручних послова 
у спорту, односно о стицању одређеног спортског звања уписују се у радну књижицу. 

Члан 40. 

6. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И СПОРТСКА АРБИТРАЖА 

 Члан 41. 

Сви спорови између Савеза и чланова Савеза решавају се мирним путем, у складу са 
Законом о спорту и овим Статутом. 

Чланови спортског удружења и спортско удружење могу се споразумети да решавање 
спора о правима којима слободно располажу, осим спорова за које је одређена искључива 
надлежност суда – повере ad hoc спортском арбитражном суду или сталном спортском 
арбитражном суду при Спортском Савезу Србије. 

Члан 42. 

Надлежности, састав и организација сталне спортске арбитраже, услови и начин избора и 
разрешења арбитра, арбитражни трошкови и поступак у стварима из њене надлежности 
уређује општим актима Спортског Савеза Србије и Управни одбор Савеза. 

7. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ САВЕЗОМ 

7.1. ОРГАНИ САВЕЗА 

Члан 43. 

Органи Савеза су: 

• Скупштина 

• Управни одбор 

• Председник Caвеза 

• Генерални секретар 

• Надзорни одбор 

• Национална судијска организација 

Чланови органа и радних тела Савеза бирају се и именују из редова чланова Савеза, 
односно стручних радника различитих профила, спортиста и спортских радника, који 
својим радом могу да допринесу развоју и унапређењу спорта практичног стрељаштва. 

Савезом управљају његови чланови преко својих представника у органима Савеза 
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Члан 44. 

Лица бирана у органе Савеза морају бити из спортских организација које су редовни 
чланови Савеза. 

Члан 45. 

Мандат чланова органа Савеза траје четири године. 

Ако Савез остане без заступника, а нови заступник не буде регистрован у АПР-у у року 
дужем од 60 дана, сваки редован члан Савеза може тражити да суд у ванпарничном 
поступку постави привременог заступника спортског удружења. 

Члан 46. 

Чланови управе спортске организације, укључујући и заступника и ликвидационог 
управника спортске организације не могу бити следећа лица:  

1) оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, 
запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу 
такмичења;  

2) чланови управе и службена лица надлежног спортског Савеза, односно 
службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом;  

3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу 
политичке странке;  

4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској 
кладионици;  

5) спортски посредници у одговарајућој грани спорта;  

6) 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;  

7) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу 
са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности. 

Члан 47. 

У спортској организацији не може бити запослено лице које је запослено у спортској 
кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице. 

Члан 48. 

Одлуке органа Савеза уносе се у Књигу одлука, у складу са Правилником о књизи одлука. 
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Члан 49. 

Члан органа Савеза, односно заступник, немају 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 50. 

Мандат члана органа Савеза престаје пре истека времена на које је изабран: 

1) ако поднесе оставку, 

2) ако га опозове орган Савеза који га је бирао: због непридржавања Статута и 
других аката Савеза, лошег рада, или због неуредног присуствовања 
седницама, 

3) смрћу. 

8. СКУПШТИНА САВЕЗА 

Члан 51. 

Скупштина је највиши орган Савеза. 

У раду скупштине учествују представници - делегати редовних чланова Савеза. 

Број делегата који заступају редовног члана на Скупштини одређује број верификованих 
чланова тог спортског клуба или спортске организације који су измирили своје финансијске 
обавезе према Савезу, најкасније пет дана пре почетка заседања Скупштине и да о томе 
достави доказ Савезу. 

Редовни члан Савеза који има до 10 верификованих чланова чије су финансијске обавезе 
према Савезу измирене има право на једног делегата. 

Редовни члан Савеза који има од 11 до 19 верификованих чланова чије су финансијске 
обавезе према Савезу измирене има право на два делегата. 

Редовни члан Савеза који има 20 и више верификованих чланова чије су финансијске 
обавезе према Савезу измирене има право на три делегата. 

Сви делегати на Скупштини морају имати писмено овлашћење спортског клуба или 
спортске организације коју заступају. 

Клубови чији делегати нису у могућности да присуствују заседању Скупштине, немају 
право да овласте друга лица да у њихово име гласају. Међутим, клубови могу свог 
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делегата да овласте да искористи број гласова који им припада по основу одредби из 
ставова 5 и 6 овог члана. 

Члан 52. 

Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна. Изборна Скупштина одржава се сваке 
четврте године. Редовна Скупштина се одржава најмање једном годишње. Ванредна 
Скупштина се одржава по потреби. 

Редовна изборна Скупштина се заказује сваке четврте године, најкасније 60 дана пре 
истека мандата члановима органа Савеза. 

Члан 53. 

Редовни чланови Савеза уређују поступак и начин избора својих делегата, критеријуме за 
избор делегата, као и друга питања процедуре избора делегата за Скупштину Савеза.  

Члан 54. 

Скупштина: 

1) одлучује о усвајању, односно изменама и допунама статута Савеза; 

2) доноси одлуку о усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира 
из јавних средстава; 

3) доноси одлуку о усвајању финансијског плана за текућу годину; 

4) доноси одлуку о лицима за заступање, њиховом избору и разрешењу; 

5) усваја финансијске извештаје и завршни рачун; 

6) доноси одлуку о статусним променама; 

7) доноси одлуку о удруживању у друге организације; 

8) доноси одлуку о располагању непокретностима Савеза; 

9) доноси одлуку о престанку рада Савеза; 

10) разматра и усваја извештај о раду између две седнице; 

11) усваја програм рада за период од једне и више година; 

12) верификује састав Скупштине; 

13) на предлог представника редовног члана бира и разрешава Председника 
Савеза; 

14) врши избор и именовање, на основу предлога Председника Савеза, чланове 
Управног одбора и Генералног секретара; 

15) врши избор Председника Надзорног одбора; 

16) врши избор Председника Националне судијске организације; 

17) врши избор Председника Такмичарске комисије; 

18) врши избор Председника Комисије за образовање и лиценцирање тренера и 
инструктора; 

19) врши избор Председника Дисциплинске комисије; 

20) врши избор председника стручног штаба репрезентације 

21) врши избор и доноси одлуке о учлањивању Савеза у међународне спортске 
организације и раду чланова Савеза у тим организацијама; 
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22) именује и разрешава дужности чланове својих радних тела; 

23) одлучује о застави, амблему и симболима Савеза; 

24) одлучује о другим питањима која су Статутом или другим општим актима 
стављена у надлежност Скупштине. 

Члан 55. 

Скупштина може посебном одлуком да пренесе у надлежност Управног одбора део својих 
надлежности. 

Члан 56. 

Скупштину сазива Председник Савеза.  

Скупштину може сазвати и заменик Председника Савеза, који у одсуству 
Председника, њега замењује на свим функцијама.  

Позив за редовну Скупштину, заједно са дневним редом и материјале који морају 
садржати финансијски извештај, финансијски план, извештај Надзорног Одбора и 
записник са претходног заседања Скупштине, шаље се електронском поштом 
минимум седам дана пре одржавања Скупштине.  

Чланови могу електронском поштом или писменим путем давати предлоге за измену 
и допуну дневног реда, најмање пет дана пре одржавања Скупштине.  

Председник је дужан да утврди коначни дневни ред и пошаље електронском поштом 
свим члановима Савеза, најкасније три дана пре одржавања Скупштине.  

Скупштина се обавезно сазива и на захтев Управног одбора, Надзорног одбора и 1/3 
редовних чланова Савеза, уз навођење дневног реда.  

Уколико Председник Савеза не сазове Скупштину по захтеву из става 6. овог члана, 
у року од 30 дана, Скупштину може сазвати онај орган, тј. чланови Савеза, који су 
тражили њено сазивање. 

Члан 57. 

Радом Скупштине руководи Председник Савеза. 

О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, 
односно председавајући и записничар. Записник треба да садржи: број присутних 
делегата редовних чланова од укупног броја делегата чланова Савеза, резултате гласања 
и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача и именима оних који су и како гласали. 

Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник. 

Члан 58. 

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине делегата редовних 
чланова. 

Члан 59. 

Скупштина   доноси одлуке већином гласова делегата присутних чланова, сем случајева 
који су другачије уређени. 
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Члан 60. 

Одлуку о статусним променама и одлуку о промени Статута Савеза, Скупштина доноси 
већином од укупног броја присутних делегата Скупштине. 

Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина, када се за престанак рада изјасни 2/3 
од укупног броја присутних чланова Скупштине. 

8.1. УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 61. 

Управни одбор броји 5 чланова: 

• Председника, 

• заменика Председника, 

• 3 члана.  

Председник Савеза је председник Управног одбора по функцији. 

Председник Националне судијске организације је због специфичности спорта аутоматски 
члан Управног одбора. 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати.  

Чланове Управног одбора бира Скупштина на предлог Председника. 

8.2. ДУЖНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА 

Члан 62. 

1) води пословну политику Савеза; 

2) утврђује предлог Статута и осталих општих аката Савеза које доноси 
Скупштина; 

3) доноси оперативне програме и планове рада на основу дугорочног програма и 
плана рада Савеза усвојеног на изборној Скупштини;  

4) брине о реализацији свих видова програма сарадње са Спортским Савезом 
Србије и извршавање обавеза у законским роковима; 

5) брине о реализацији свих видова програма сарадње са Спортским Савезом 
Србије и извршавање обавеза у законским роковима; 

6) подноси Скупштини извештај о свом раду између два заседања Скупштине; 

7) успоставља и развија сарадњу са надлежним државним органима и другим 
органима и организацијама; 

8) именује и разрешава дужности чланове својих радних тела и чланове комисија; 

9) стара се о благовременој информисаности удружених клубова о активностима 
Савеза; 

10) успоставља и одржава међународне спортске везе и сарадњу; 

11) одлучује о привредним делатностима и закључивању правних послова Савеза; 

12) стара се о обезбеђењу средстава за потребе Савеза и стара се о њиховој 
наменској употреби; 
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13) брине о обезбеђењу материјалних и финансијских средстава, која се могу 
остварити организовањем маркетиншких и других делатности, од дародаваца и 
покровитеља, из буџета, од продаје телевизијских права као и од предузећа чији 
је Савез оснивач у складу са законом; 

14) одређује представнике Савеза у органима и оранизацијама у земљи и 
иностранству; 

15) прописује систем такмичења и доноси календар такмичења; 

16) одређује висину чланарине за редовне чланове; 

17) разматра и усваја извештај о раду својих радних тела; 

18) уређује положај, овлашћења, дужности и одговорности функционера и радника 
Савеза; 

19) усваја опште акте у вези са радом Стручне службе Савеза и врши надзор над 
њеним радом; 

20) одлучује о заштити и безбедности имовине Савеза; 

21) одлучује о издавачкој делатности Савеза; 

22) доноси пословник о свом раду; 

23) доноси општа акта Савеза која нису у надлежности Скупштине; 

24) доноси и спроводи одлуке везане за врхунски спорт, развој практичног 
стрељаштва и такмичења у овом спорту; 

25) одређује делегате Савеза на међународним скуповима; 

26) доноси одлуке из надлежности Скупштине у случајевима хитности уколико 
управни одбор процени да би њиховим хитним недоношењем био угрожен рад 
Савеза, с тим, да је Скупштина обавезна да исте верификује на првој следећој 
седници. У случају да Скупштина на својој седници исте не верификује, такве 
одлуке не производе правно дејство; 

27) Управни одбор Савеза доноси коначну одлуку о престанку својства члана 
Савеза када се у поступку утврди да члан више не испуњава услове предвиђене 
Статутом Савеза. Уколико члан закасни са плаћањем чланарине или других 
материјалних обавеза и након протека 15 дана од писмене опомене објављеној 
на огласној табли у седишту Савеза и послатој поштом, престаје му чланство, 
што на првој наредној седници констатује Управни одбор; 

28) врши и друге послове у складу са законом и овим Статутом 

Члан 63. 

Управни одбор ради на седницама које се одржавају најмање два пута годишње, а по 
потреби и више. 

Седнице Управног одбора сазива и руководи његовим радом Председник Савеза или 
заменик Председника у његовом одсуству. 

Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине чланова. 

Одлуке Управног одбора су пуноважне ако се за њих изјасни већина присутних чланова. 

Члан 64. 

Управни одбор образује своја стална радна тела и именује појединце за најодговорније 
функције у Савезу, и то на основу предлога Председника Савеза. 
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Члан 65. 

У случају потребе, Управни одбор може формирати и друга повремена радна тела. Састав 
и делокруг рада радних тела одређује се одлуком о њиховом оснивању. 

8.3. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА И ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ 

Члан 66. 

Председника Савеза бира Скупштина између кандидата које су предложили редовни 
чланови Савеза, а на основу предложеног програма рада и активности Савеза за изборни 
период. 

Председник Савеза је истовремено и Председник Скупштине и Председник Управног 
одбора. 

Члан 67.  

Председник Савеза се бира на 4 године и може бити поново биран. 

Председник за свој рад одговара Скупштини. 

Председник Савеза: 

1) представља и заступа Савез; 

2) одговоран је за законитост рада Савеза; 

3) организује и води активности и пословање Савеза; 

4) брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига Савеза; 

5) предлаже, прати и стара се о извршавању закључака и одлука органа и радних 
тела Савеза; 

6) у односу на запослене има овлашћења директора привредног друштва; 

7) наредбодавац је за извршење финансијског плана Савеза; 

8) потписује општа акта; 

9) сазива седнице Скупштине и Управног одбора и руководи њиховим радом; 

10) остварује увид у рад органа Савеза; 

11) одговоран је за реализацију понуђеног и усвојеног програма рада Савеза; 

12) предлаже Скупштини кандидате за састав Управног одбора, 

13) предлаже Скупштини кандидата за Генералног секретара; 

14) одговоран је за рад Савеза и свих функција-лица чији је избор извршен на 
основу његовог предлога; 

15) у случају своје одсутности и спречености , као и заменика председника, одређује 
лице које ће га мењати; 

Члан 68. 

Председник Савеза именује заменика Председника Савеза, који у одсуству Председника, 
њега замењује у свим функцијама. 
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8.4. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

Члан 69.  

Генералног секретара Савеза именује Скупштина Савеза на предлог Председника Савеза, 
на време од четири године са правом поновног избора. 

Генерални секретар је за свој рад одговоран Скупштини Савеза. 

Генерални секретар има својство заступника. 

1) води администрацију Савеза; 

2) координира рад свих органа и тела у Савезу; 

3) одобрава службена путовања и потписује одговарајуће налоге; 

4) у складу са усвојеним програмом рада Савеза и свакодневним функционалним 
обавезама обавља послове везане за спровођење одлука и закључака органа 
Савеза: 

5) стара се о привредним и другим делатностима Савеза; 

6) брине да се рад Савеза одвија у законским оквирима; 

7) организује израду материјала за седнице Скупштине, Управног одбора и 
осталих радних тела и комисија; 

8) организује набавке одговарајуће опреме, оружја и муниције за потребе редовних 
чланова Савеза као и државне репрезентације; 

9) обавља и друге послове које му Председник и Управни одбор ставе у 
надлежност. 

8.5. НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 70. 

Спортско удружење са више од 20 чланова има надзорни одбор за контролу законитости 
рада и финансијског пословања спортског удружења и редовног годишњег финансијског 
извештаја.  

Председника Надзорног одбора бира Скупштина на предлог председника Савеза. 

Члан 71. 

Надзорни одбор Савеза је надзорни орган који врши контролу спровођења Статута и 
других општих аката Савеза, контролу материјално-финансијског пословања и годишњег 
завршног рачуна Савеза и надзор над законитошћу рада органа управљања Савеза. 

Члан 72. 

Надзорни одбор подноси Скупштини Савеза извештај о питањима из свог делокруга 
најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Савеза. 

Надзорни одбор подноси Председнику Савеза извештај о питањима из свог делокруга 
најмање једанпут годишње. 
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8.6. ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ САВЕЗА 

Члан 73. 

Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 
Савезу,ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује. 
Лица која су гласала против такве одлуке или била уздржана не одговарају. 

Гласање чланова органа Савеза се уписује у Књигу одлука. 

Члан 74. 

Тужба за накнаду штете из члана 81. овог Статута не може се поднети по истеку рока од 
три године од дана доношења штетне одлуке. 

8.7. СУКОБ ИНТЕРЕСА 

Члан 75. 

Заступник и чланови органа Савеза су дужни да се понашају крајње савесно у раду и 
руковођењу имовином Савеза и не смеју користити своју функцију за стицање личне 
користи и богаства. 

Члан 76. 

Заступник, запослени и чланови органа Савеза не могу директно или индиректно бити 
ангажовани у конкурентској спортској организацији. 

Сукоб интереса у смислу става 1. овог члана постоји ако је члан органа Савеза, односно 
заступник или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у 
побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до 
првог степена сродства): 

1) уговорна страна у правном послу са Савезом; 

2) власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или 
радње које закључује уговор са Савезом или које има финансијске интересе у 
том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на 
поступање члана органа, односно заступника, супротно интересу Савеза; 

3) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има 
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може 
очекивати да то утиче на поступање члана органа, односно заступника, 
супротно интересу Савеза. 

Члан 77 

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције даје Савезу право на накнаду штете и 
право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за 
рачун Савеза. 
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Члан 78. 

У случају сукоба интереса између Савеза и заступника, Савез заступа члан кога одреди 
Управни одбор Савеза. 

9. НАЦИОНАЛНА СУДИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 79. 

Национална судијска организација је орган Савеза са независном унутрашњом 
организацијом. 

Полазећи од специфичности овог спорта, чланови Националне судијске организације су 
судије са важећом лиценцом. 

Председника Националне судијске организације бира Скупштина Савеза из редова судија 
са важећом лиценцом, на предлог редовних чланова скупштине. 

Мандат Председника Националне судијске организације траје 4 године, а може престати 
оставком или опозивом. 

Члан 80. 

Циљеви НРОИ Србија су: 

1) утврђивање услова за безбедно спровођење ИПСЦ такмичења у региону 
Србија; 

2) примена међународних правила на ИПСЦ такмичењима; 

3) одржавање и унапређивање квалитета суђења на ИПСЦ такмичењима; 

4) едукација и обезбеђивање стручног судијског кадра; 

5) да својим активностима доприноси развоју практичног стрељаштва, како у 
систему националног, тако и међународног спорта; 

6) учествује, подстиче и развија програме међународне спортске сарадње са 
националним судијским организацијама и ИПСЦ судијама из других региона; 

7) утврђивање услова и спровођење Испита безбедности за нове такмичаре 
Савеза; 

Члан 81 

Делокруг рада НРОИ Србија: 

 

8) прати измене међународних правила ИПСЦ-а и њихову примену у домаћим 
такмичењима; 

9) предлаже нове мере и саветује регионалног директора у смислу увођења нових 
правила за безбедно одржавање домаћих такмичења из свог делокруга рада; 

10) предлаже измене и допуне Судијског правилника у складу са позитивним 
правним актима Републике Србије, важећим актима Савеза и међународним 
правилима ИПСЦ спорта; 

11) прописује услове, организује и спроводи едукацију и полагање за нове судије;  
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12) прописује услове за одржавање и стицање стручних судијских звања; 

13) прописује услове за губитак и поновно стицање права на судијски рад; 

14) организује семинаре и друге врсте едукација за усавршавање судијског кадра; 

15) врши лиценцирање и води евиденције ИПСЦ судија и званичника НРОИ Србија; 

16) даје одобрење за суђење на ИПСЦ мечевима у иностранству; 

17) врши надзор над стручним радом ИПСЦ судија и других званичника НРОИ 
Србија ангажованих на ИПСЦ мечевима у земљи и иностранству; 

18) бира чланове Суда части из редовног судијског чланства НРОИ Србија; 

19) спроводи дисциплински поступак и одређује дисциплинске мере за које је у 
оквиру НРОИ Србија надлежан Суд части; 

20) организује и спроводи полагање Испита безбедности за нове такмичаре Савеза; 

21) врши контролу регуларности такмичења у име Савеза преко изабраних 
техничких делегата; 

22) у складу са потребама НРОИ Србија и прописаним међународним правилима 
ИПСЦ-а, врши неопходну комуникацију са надлежном међународном ИПСЦ 
судијском организацијом (у даљем тексту ИРОА);  

23) даје препоруку за стицање међународних стручних судијских звања; 

24) обавља и друге послове који су јој поверени од стране надлежних органа 
Савеза;  

Члан 82. 

Чланови Националне судијске организације, специфично за овај спорт, на основу 
међународног ИПСЦ правилника могу бити чланови клубова и спортских организација и 
могу се такмичити равноправно са осталим такмичарима на свим такмичењима у посебно 
организованом пред-мечу. Сходно правилима ИПСЦ, ово се не сматра сукобом интереса. 

10. ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА 

Члан 83. 

Председника Такмичарске комисије бира Скупштина Савеза на предлог председника 
Савеза. 

Чланове комисије предлаже Председник такмичарске комисије а бира их Управни одбор 
Савеза. 

Мандат Председника Такмичарске комисије траје 4 године, а може престати оставком или 
опозивом. 

Члан 84. 

Такмичарска комисија: 

1) Предлаже Такмичарски правилник 

2) Предлаже Правилник о организацији такмичења 

3) Врши категоризацију такмичара на основу постигнутих резултата и води 
евиденцију категорисаних спортиста. 
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11. КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТРЕНЕРА И ИНСТРУКТОРА 

Члан 85. 

Председника Комисије за образовање и лиценцирање тренера и инструктора бира 
Скупштина Савеза на предлог председника Савеза. 

Чланове комисије предлаже Председник комисије а бира их Управни одбора Савеза. 

Мандат Председника Комисије за образовање и лиценцирање тренера и инструктора траје 
4 године, а може престати оставком или опозивом. 

Члан 86. 

Комисија за образовање и лиценцирање тренера и инструктора: 

1) бави се едукацијом тренера и инструктора 

2) издаје лиценце и води евиденцију тренера и инструктора 

12. ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Члан 87. 

Председника Дисциплинске комисије бира Скупштина Савеза на предлог председника 
Савеза. 

Чланове комисије предлаже Председник комисије а бира их Управни одбора Савеза. 

Мандат Председника Дисциплинске комисије траје 4 године, а може престати оставком 
или опозивом. 

Члан 88. 

Дисциплинска комисија: 

1) Предлаже Дисциплински правилник 

2) Води и решава дисциплинске поступке у складу са Дисциплинским правилником 

Члан 89. 

За прекршаје из домена суђења, повреде судијског кодекса и слично, надлежан је Суд 
части НРОИ. 
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13. СТРУЧНИ ШТАБ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

Члан 91 

Председника Стручног штаба репрезентације бира Скупштина Савеза на предлог 
предсеника Савеза. 

Чланове Стручног штаба предлаже председник стручног штаба, а бира их Управни одбор 
Савеза. 

Мандат председника стручног штаба траје 4 године, а може престати оставком или 
опозивом. 

14. ОПШТИ АКТИ САВЕЗА 

Члан 92. 

Општа акта Савеза су: Статут, правилници, одлуке, закључци и пословници о раду органа 
и радних тела Савеза.  

Члан 93. 

Статут и правилници пролазе кроз следећу процедуру усвајања и израде радног 
материјала: утврђивање нацрта, јавне расправе, утврђивање предлога на основу јавне 
расправе и усвајање од стране надлежних органа. 

Члан 94. 

Инцијативу за доношење и измену општих аката може покренути сваки удружени клуб и 
спортска организација, Управни одбор и Надзорни одбор. 

Измене и допуне врше се по истом поступку по коме је општи акт и донет. Изузетно, општи 
акт се може донети и по хитном поступку, о чему одлучује Скупштина . 

Предлози за измене и допуне Статута или предлога нацрта новог Статута достављају се 

Управном одбору Савеза. 

Управни одбор наведене предлоге доставља на одлучивање првом сазиву Скупштине која 
доноси одлуке о истима. 

Члан 95. 

Општи акти Савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у 
седишту Савеза или на званичној интернет страници Савеза. 

Члан 96. 

У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе 
Статута. 
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15. САРАДЊА 

Члан 97. 

Савез изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским 
организацијама, друштвима и Савезима и у том циљу сарађује са њима. 

Члан 98. 

У остваривању сарадње, Савез организује посете својих представника и делегација, 
организацијама из члана 96. овог Статута, као и посете представника тих организација 
Савезу. 

У остваривању својих циљева, Савез сарађује и са организацијама за обављање спортске 
делатности, државним органима и организацијама и органима и организацијама општине 
и другим заинтересованим организацијама и појединцима. 

16. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА САВЕЗА 

Члан 99. 

Средства за рад Савеза образују се у складу са Законом о спорту од: 

1) доприноса (чланарине) његових редовних чланова; 

2) накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише; 

3) накнада од обављања делатности када је то дозвољено законом који ту 
делатност регулише; 

4) прихода сопствених предузећа и других привредних организација; 

5) прилога донатора и спонзора; 

6) наслеђа; 

7) камате на улоге, у складу са законом; 

8) закупнине, у складу са законом; 

9) давања из буџета и других извора у складу са законом; 

10) и од других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности 
у складу са законом. 

Члан 100. 

Савез води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о 
рачуноводству и ревизији. 

Члан 101. 

За своје обавезе Савез одговара целокупном својом имовином. 

Чланови и органи Савеза солидарно одговарају са Савезом за обавезе Савеза ако 
поступају с имовином Савеза као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Савез 
као форму за незаконите циљеве. 
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Члан 102. 

Имовина Савеза може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом. 

Имовина Савеза не може се делити његовим члановима. 

Приходи остварени обављањем делатности Савеза користе се искључиво за остваривање 
статутарних циљева Савеза. 

17. ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА 

Члан 103. 

Рад Савеза је јаван. 

Сваки члан Савеза има право да добије примерак Статута. 

Члан 104. 

Заступник Савеза је дужан да информише органе Савеза о активностима, делатностима 
и финансијском пословању Савеза. 

Члан 105.. 

Уколико орган Савеза или 1/3 чланова Савеза поднесе писмен захтев уз навођење 
разлога, за добијање одређених података, заступник је дужан да им те информације 
достави, најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 

Члан 106. 

Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Савезу, 
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима обавештавања. 
Савез може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор Савеза. 

Члан 107. 

Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима 
усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Савезу, и актуелним 
дешавањима у Савезу, путем средстава јавног информисања, издавањем посебних 
информација и билтена и објављивањем истих на огласној табли и интернет презентацији 
Савеза. 
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18. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

Члан 108. 

Савез води основне евиденције својих чланова, категорисаних и других спортских 
такмичара,спортских објеката, спортских стручњака и стручњака у спорту и спортских 
резултата, у складу са Законом о спорту.Савез се уписује у матичне евиденције које води 
министарство надлежно за послове спорта. 

Члан 109. 

Савез је дужан да поднесе пријаву за упис у матичне евиденције које води министарство 
надлежно за послове спорта, најкасније до краја фебруара текуће године за претходну 
годину. 

Члан 110. 

Сваку промену података који се воде у матичној евиденцији, мора се пријавити 
министарству надлежном за питања спорта у року од 30 дана од када је настала промена. 

Члан 111. 

Спортски стручњаци у Савезу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на 
начин одређен одлуком надлежног органа Савеза, а у складу са законом. 

Члан 112. 

У Савезу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде 
планова одређује надлежни орган. 

19. ПРЕСТАНАК РАДА 

Члан 113. 

Савез престаје са радом : 

1) ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а не приме се 
нови чланови у року од 30 дана; 

2) ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада Савеза; 

3) статусном променом Савеза и променом правног облика која води престанку 
удружења; 

4) стечајем; 

5) одлуком надлежног државног органа; 

6) у другим случајевима у складу са Законом о спорту и Статутом. 
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Члан 114. 

Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина, када се за престанак рада изјасни 2/3 
од укупног броја чланова Скупштине. 

Члан 115. 

Уколико Скупштина донесе одлуку о престанку рада Савеза, а постоји довољно 
финансијских средстава за покриће обавеза Савеза, спроводи се поступак ликвидације у 
складу са законом. 

Члан 116. 

У случају престанка рада, имовина Савеза по подмирењу обавеза припашће Спортском 
Савезу Србије. 

20. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 117. 

Општи акти Савеза усагласиће се са одредбама новог Закона о спорту и одредбама 
Статута у року од 60 дана од ступања на снагу овог Статута. 

Члан 118. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли или на 
званичној интернет страници Савеза. 

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут усвојен на седници Скупштине 
Савеза дана 15.06.2018. године. 

Београд, 04.02.2023.  Председник Скупштине 

  Вукота Ђукић 
 


