
 

 

ЗАКОН О СПОРТУ  

Članstvo 

Član 49 

Članovi sportskog udruženja jesu osnivači i lica koja naknadno pristupe sportskom udruženju 
u skladu sa njegovim statutom. Fizičko lice može biti član sportskog udruženja nezavisno od 
godina starosti, u skladu sa zakonom i statutom. Sportsko udruženje može, u skladu sa 
statutom, imati različite kategorije članova, sa različitim pravima i obavezama, s tim da članovi 
iste kategorije moraju imati ista prava i obaveze i da se članu sportskog udruženja ne može 
statutom ukinuti pravo glasa. Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u sportsko udruženje za 
maloletno lice koje nije navršilo 14 godina daje maloletno lice uz prethodnu pisanu saglasnost 
roditelja, odnosno staratelja. Sportsko udruženje vodi knjigu članova, uključujući i podatke o 
njihovom pravu upravljanja udruženjem. U knjigu članova sportskog udruženja upisuju se 
sledeći podaci: ime, ime oca i prezime; datum rođenja; državljanstvo; broj ličnog dokumenta 
koji služi kao sredstvo identifikacije; adresa prebivališta i boravišta; podaci za kontakt; datum 
učlanjenja; datum prestanka članstva; kategorija članstva u skladu sa statutom udruženja; izbor 
u organe sportskog udruženja; izrečene disciplinske kazne. Ministar bliže uređuje sadržaj, osim 
podataka o ličnosti, obrazac i način vođenja knjige članova iz stava 5. ovog člana.  

Član 50 

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim statutom da postane član sportskog 
udruženja. Sportisti članovi sportskog udruženja imaju pravo da u svako doba istupe iz 
udruženja, ali se sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza može 
propisati da je istupanje dozvoljeno samo po isteku određenog otkaznog roka, s tim da otkazni 
rok u sportskim granama u kojima pravila predviđaju prelazni rok može da traje najduže do 
početka prvog narednog prelaznog roka, a u ostalim sportskim granama najviše šest meseci. 
Sportista ne može jednostrano da istupi iz sportskog udruženja u slučaju kada se ugovorom 
obavezao da će ostati član do isteka određenog roka, osim ako je u skladu sa zakonom ugovor 
raskinut, poništen ili je utvrđena njegova ništavost. Članstvo u sportskom udruženju ne može 
se prenositi niti naslediti.  

Član 51 

Član sportskog udruženja može biti isključen iz sportskog udruženja iz razloga i po postupku 
utvrđenom statutom. Opštim aktima sportskog udruženja mora biti obezbeđeno pravo na žalbu 
na odluku organa udruženja kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova udruženja, 
osim ako je za donošenje odluke nadležna sportska arbitraža u skladu sa ovim zakonom. Članu 
sportskog udruženja mogu se izreći disciplinske sankcije u skladu sa zakonom, sportskim 
pravilima i opštim aktima sportskog udruženja, s tim da mu ne može biti izrečena kazna za 
disciplinski prekršaj za koji nije kriv i koji pre nego što je učinjen nije bio opštim aktom 
sportskog udruženja utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna, ako 
zakonom nije drukčije određeno. Član sportskog udruženja ima u disciplinskom postupku 
pravo na: vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova; nezavisnost, stručnost 
i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti; branioca o ličnom trošku; izjašnjenje i 



izvođenje dokaza; pisanu i obrazloženu odluku i žalbu. Član sportskog udruženja ne može biti 
disciplinski kažnjen za korišćenje svojih prava u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i 
opštim aktima udruženja.  

Član 52 

Sportskim udruženjem upravljaju njegovi članovi na način određen statutom udruženja. 
Članovi upravljaju sportskim udruženjem neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika 
u organima udruženja. Sportskim udruženjem u sportskoj rekreaciji neposredno upravljaju svi 
članovi sa jednakim pravom glasa. 

  



СТАТУТ ШСБ 

 

IV ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 

Члан 10. 

Чланови Савеза могу да буду:  

1) шаховски клубови са територије града Београда, уписани у Регистар удружења, 
друштава и савеза у области спорта и регистровани у складу с Правилником Шаховског 
савеза Србије о регистрацији клубова и њихових чланова (у даљем тексту: клубови) – 
шахисти регистровани за клуб остварују чланство у Савезу преко клуба, 

2) шаховске школе, удружења професионалних шахиста, удружења проблемиста и друга 
стручна удружења у области шаха, са територије града Београда,  

3) шахисти, судије, тренери и организатори, чланови шаховских клубова из других 
такмичарских подручја или других шаховских федерација, са пребивалиштем на 
територији града Београда.  

Списак чланова Савеза редовно се ажурира и објављује на интернет страници 
Савеза.  

Члан 11. 

Управни одбор дужан је да одлуку о пријему клуба у чланство донесе у року од 60 дана 
од дана подношења уредног захтева за пријем, ако је статут клуба у складу са Статутом 
Савеза. О молби за пријем у чланство лица из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) овог статута 
Управни одбор одлучује у року од 60 дана од дана подношења уредне молбе за пријем.  

Престанак чланства 

Члан 12. 

Чланство у Савезу престаје: 1) искључењем, 2) иступањем. Одлуку о престанку чланства 
доноси Управни одбор. Против одлуке Управног одбора о престанку чланства, члан 
Савеза може поднети тужбу надлежном суду. Искључење из чланства у Савезу  

Члан 13. 

Управни одбор ће из чланства у Савезу искључити члана који:  

1) престане да испуњава услове за пријем у чланство;  

2) не извршава финансијске обавезе према Савезу;  

3) својим активностима теже штети угледу Савеза;  

4) грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза;  

5) својим радом, актима или организацијом крши законске обавезе, Статут и друге опште 
акте Савеза или своја општа акта.  



Пре доношења одлуке о искључењу у случајевима из става 1. тач 2)-5) овог члана, 
Управни одбор је дужан да члана Савеза писменим путем упозори на постојање 
околности због којих може бити искључен из чланства и да му омогући да се у року од 
15 дана од дана пријема упозорења изјасни о наведеним околностима.  

Иступање из чланства у Савезу 

Члан 14. 

Одлуку о престанку чланства у Савезу Управни одбор доноси на основу писмене изјаве 
заступника члана Савеза о иступању из Савеза, уз коју се прилаже одлука надлежног 
органа члана Савеза о иступању, уз отказни рок од три месеца. 

 

Састав Скупштине 

Члан 20. 

Скупштину чине клубови учлањени у Савез. Делегат клуба на седници Скупштине може 
да буде заступник клуба уписан у регистар Агенције за привредне регистре, или лице 
које је заступник за то овластио писменим овлашћењем овереним печатом клуба. 
Овлашћење се не може издати као генерално, већ се издаје за сваку седницу Скупштине 
посебно. Делегат клуба на седници Скупштине не може да буде члан Управног одбора 
или Надзорног одбора, као ни извршни директор Савеза.  

Члан 21. 

Када се седница Скупштине одржава у првој половини године, право на делегата на 
седници имају само клубови који су у Савезу регистровани у претходној години, а када 
се седница Скупштине одржава у другој половини године право на делегата на седници 
имају сви клубови регистровани у Савезу. 

 

Одлучивање 

Члан 35. 

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата.  

Изузетно, одлуке Скупштине о усвајању и изменама и допунама Статута, статусним 
променама и престанку рада Савеза, o избору и разрешењу председника и 
потпредседника Скупштине и чланова Управног одбора, односно о избору и 
изгласавању неповерења председнику Савеза, доносе се већином гласова од укупног 
броја клубова учлањених у Савез. 

 

Избор председника Савеза 

Члан 40. 

Председника Савеза бира Скупштина на период од четири године, са могућношћу 
поновног избора.  



Кандидата за председника Савеза предлаже најмање десет клубова, при чему један клуб 
може да учествује у предлагању само једног кандидата.  

Предлог кандидата за председника Савеза, са његовом биографијом и програмом рада, 
подноси се председнику Скупштине, преко канцеларије Савеза, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања седнице Скупштине на којој се бира председник Савеза.  

Предлог кандидата за председника Савеза, укључујући и списак клубова предлагача, 
објављује се на интернет страници Савеза најкасније седам дана пре дана одржавања 
седнице скупштине на којој се бира председник Савеза.  

Истовремено са избором председника Савеза бира се и Управни одбор.  

Начин избора председника Савеза на седници Скупштине уређује се Пословником 
Скупштине. 

 

Састав Управног одбора 

Члан 43. 

Чланове Управног одбора бира Скупштина на период од четири године, са могућношћу 
поновног избора. Управни одбор има 15 чланова.  

Девет чланова Управног одбора бира се на предлог присутних делегата, а пет на предлог 
председника Савеза. Петнаести члан Управног одбора је председник Савеза, који је 
уједно и председник Управног одбора.  

Управни одбор на првој седници бира једног или више потпредседника Управног одбора 
из реда својих чланова. У Управном одбору не могу да буду два члана из истог клуба.  

Најмање један члан Управног одбора мора да буде женског пола. 

Члан 65. 

Општа акта Савеза ступају на снагу даном објављивања на интернет страници Савеза, 
осим ако је овим статутом за одређени акт другачије утврђено. 

 

XII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 67. 

Сви спорови између Савеза и чланова Савеза као и међусобни спорови чланова Савеза 
и лица у надлежности Савеза решавају се у складу са Законом о спорту и овим статутом.  

Спор у вези са резултатом оствареним у такмичењу, одлуком судије или надлежне 
комисије решава трочлана ad hoc експертска комисија формирана од стране Управног 
одбора (чине је експерти за дато питање), као друга инстанца.  

Ништавост одлуке као појединачног акта органа, односно заступника Савеза, ако се 
сматра да је донета супротно закону, спортским правилима или општем акту, утврђује 
се искључиво путем надлежног основног суда.  



Решавање спорова који настану у Савезу, а чији предмет није утврђивање ништавости 
из става 3. овог члана може се поверити Сталном арбитражном суду при Спортском 
савезу Србије.  

XIII ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА 

Члан 68. 

Савез престаје са радом у складу са законом. Одлуку о престанку рада Савеза доноси 
Скупштина. 


