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На основу члана 40. Закона о спорту, Србије и члана 33. Статута Савате савеза 

Србије, Скупштина Савате савеза Србије на седници одржаној 16.02.2020. године у Руми, 

усвојила је  

 

 

 

ПОСЛОВНИК  
О РАДУ СКУПШТИНЕ САВАТЕ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Пословником утврђују се питања од значаја за рад Скупштине, начин 

одлучивања и доношења одлука, доношење општих аката, права и дужности чланова и 

јавност у раду. 

  

Члан 2. 

Сваки члан Скупштине остварује своја права и дужности учествујући у раду 

Скупштине у складу са овим Пословником и Статутом. 

Скупштину сачињава по један представник редовних чланова Савеза (чланови 

Скупштине). Право учешћа у раду Скупштине утврђује се на основу писменог пуномоћја 

издатог од члана Савеза, које је оверено печатом члана Савеза и потписано од стране 

заступника члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине. 

У раду Скупштине могу учествовати, по позиву Председника Савеза, представници 

придружених, почасних и помажућих чланова као и других организација и државних 

органа. 

Мандат чланова Скупштине траје четири године, ако Статутом није другачије 

одређено. 

У случају када је истекао мандат члана Скупштине, а нису изабрани нови органи, 

раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних 

органа. 

Лица која су правоснажно 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, као и за кривична дела прописана законом који 

се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не 

могу вршити функције Председника Савеза, Генералног секретара, ликвидатора или 

чланова органа Савеза, док трају правне последице осуде. 

Члан ограна Савеза може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама Савеза 

и чланова Савеза. 

 

Члан 3. 

Скупштина је највиши орган Савеза.  

Скупштину сачињавају по један представник редовних чланова Савеза (чланови 

Скупштине), 1 представника (делегата) придружених чланова Савеза и 1 представник 

(делегата) почасних и помажућих чланова.  

Представник редовног члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник или 

друго лице на основу писаног пуномоћја овереног печатом члана Савеза и потписаном од 

стране заступника члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине. 
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Уколико редовни члан Савеза има више заступника онда се заступником из става 3. 

овог члана сматра онај заступник који има вишу функцију у члану Савеза. 

 

Представници придружених и почасних и помажућих чланова Савеза из става 2. 

овог члана бирају се на изборним зборовима које сазива Председник Савеза, у складу са 

Одлуком о изборима коју доноси Управни одбор Савеза. 

 

Мандат представника из става 5. овог члана траје две године, и престаје оставком, 

разрешењем од стране изборног збора и смрћу лица (делегата). 

Представници редовних чланова немају ограничење мандата. 

 

 

Члан 4. 

Редовна седница Скупштине сазива се једанпут годишње ради усвајања 

финансијског и ревизорског извештаја и извештаја о пословању Савеза, ако овим статутом 

није другачије утврђено. 

 

Редовном члану Савеза шаље се писмени позив за седницу Скупштине, са дневним 

редом, по правилу, најмање 10 дана пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље 

препорученим писмом на последњу познату поштанску адресу, и рок од 10 дана се рачуна 

од датума означеног на поштанском штамбиљу. Члану Савеза који у складу са Законом о 

спорту има интернет сајт и електронску пошту, позив за седницу се може послати и 

електронском поштом а рок од 10 дана се рачуна од датума слања. 

 

Члан Савеза, односно члан Скупштине може дати предлог за измену дневног реда 

Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније пет дана пре одржавања 

Скупштине. 

 

Председавајући Скупштине најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује 

дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту 

Савеза. 

 

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председавајући 

Скупштине и записничар. 

 

На почетку седнице Скупштине, Председавајући Скупштине утврђује да ли постоји 

кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом. 

 

Изборна редовна седница Скупштине на којој се бирају Председник Савеза, 

Управни одбор и Надзорни одбор сазива се сваке четири године, најкасније пре истека 

мандата Председнику Савеза, ако овим Статутом није друкчије утврђено. 

 

Председавајући Скупштине може у свако доба сазвати ванредну седницу 

Скупштине ако то интереси Савеза захтевају. 

 

Председавајући Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако 

то писмено тражи, уз предлагање дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или једна 

четвртина чланова Скупштине, а ако Председавајући Скупштине не сазове седницу 

Скупштине, њу могу сазвати они чланови Скупштине, односно онај орган Савеза који су 

тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана 

подношења уредног захтева за одржавање скупштине Савеза, с тим да између подношења 

уредног захтева за одржавање скупштине и одржавања скупштине Савеза не сме да 
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протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога болести или службене одсутности у 

иностранству Председавајућег Скупштине, рокови за сазивање и одржавање скупштине 

могу бити и двоструко дужи.  

 

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен 

члановима Савеза са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање 

седнице скупштине.  

 

На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су 

наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи 

другачије већином од укупног броја чланова. 

 

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог 

Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине. 

 

Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина 

 

Члан 5. 

Седницу Скупштине отвара председник Скупштине из текућег мандата, предлаже 

дневни ред седнице и Радно председништво од три члана. Председник Скупштине че члан 

радног председништва. Радом Скупштине руководи Радно председништво. 

 На седници Скупштине Радно председништво предлаже чланове верификационе 

комисија од три члана која прегледа листу присутних делегата редовних чланова савеза и 

листу чланица савеза из Књиге чланова савеза како би утврдила да ли има кворум за 

одржавање седнице и доношење правоснажних одлука. 

Члан учествује у раду Савеза, а редовни члан и у одлучивању у органима Савеза 

преко својих представника. 

Лице које представља члана Савеза мора да поседује писмено овлашћење оверено 

печатом члана Савеза и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана Савеза. 

Савез и чланови Савеза воде евиденције својих чланова (књига чланова), и друге 

базичне евиденције, у складу са Законом о спорту. 

Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције, у складу са 

Законом о спорту. 

 

 

 

Члан 6. 

Чланови савеза су спортске организације -  удружени савате клубови. 

            Kлуб је она спортска организација која учествује на такмичењима у оквиру Савате 

Савеза Србије и испуњава услове у складу са Законом о спорту Републике Србије. 

Спортске организације – савате клубови  из става 1. овог члана су чланови Савате 

Савеза Србије и функционишу као  јединствен систем савате спорта у Републици Србији. 

Савате клубови, такмичари, спортски стручњаци и спортски радници, остварују 

своје циљеве, задатке и права преко Савате Савеза Србије. Чланови Савеза су једнаки у 

правима, обавезама и одговорностима у Савезу, у складу са Статутом.  

У Савез се могу по захтеву учланити и покрајински, градски и општински грански 

савате савези, професионална и стручна удружења и појединци, који својом активношћу и 

делатношћу унапређују рад Савеза, односно њених чланова. Одлуку о пријем у чланство 

Савеза доноси Управни одбор Савеза. 

Чланови Савеза своја права у међународним организацијама остварују искључиво 

преко Савате савеза Србије. 
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.  

Савез има следеће врсте чланова: 

1) редовне чланове; 

2) придружене чланове; 

3) помажуће чланове; 

4) почасне чланове. 

Редовни чланови Савеза могу постати: 

спортски клубови регистровани за савате спорт из чл. 13. став 2 Статута; 

 

Организација из става 1. овог члана може постати редован члан Савеза: 

 уколико је регистрована у складу са законом,  

 ако његови циљеви одговарају циљевима Савеза,  

 ако је Статут клуба у складу са општим актима Савеза, 

 ако испуњава законом и општим актима Савеза прописане услове за обављање 

спортских активности и делатности у савате спорту, 

 ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте 

Савеза. 

 ако учествује у систему такмичења Савеза; 

 ако има просторије за извођење тренинга и 

  ако има лиценцираног тренера у клубу који испуњава законске услове за рад 

вођење тренинга. 

 

 

Придружени чланови Савеза могу постати: 

1) покрајински, градски и општински грански савате савези из чл.  16. овог 

Статута; 

2) нов клуб и организација у области савате спорта која је:  

 

-регистрована у складу са законом;  

-чији циљеви одговарају циљевима Савеза;  

-чији је статут организације у складу са општим актима Савеза;  

-која испуњава законом и општим актима Савеза прописане услове за обављање 

спортских активности и делатности;  

-која приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза;  

-која још увек не испуњава остале услове за редовно чланство из става 2. овог 

члана. 

 

Редовни чланови Савеза (клубови) који не учествују у систему такмичења Савеза у 

две календарске године губе статус редовног чланства у наредној години и аутоматски 

постају придружни чланови Савеза. 

 

Нови клубови примљени у чланство Савеза имају прво статус придружног чланства  

у календарској години у којој су учлањени и уколико у њој учествују у систему такмичења 

Савеза, у наредној години стичу статус редовног члана Савеза. 

 

За почасне чланове могу бити одлуком Управног одбора Савеза именована лица и 

појединци, која имају заслуге за рад Савеза или чије чланство у Савезу је од интереса за 

остваривање циљева Савеза. 

Спортске организације, спортски савези, спортисти, спортски стручњаци и друга 

физичка лица су чланови Савеза: преко организација које су редовни чланови Савеза у 

чију ингеренцију улазе; преко чланства у органима и радним телима Савеза или чланова 
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Савеза; преко запослења и вршења службених дужности у Савезу или члановима Савеза 

(посредно, помажуће чланство). 

 

 

Члан 7. 

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина чланова Скупштине, а 

одлуке доноси већином присутних чланова, осим у случајевима када је законом или овим 

Статутом другачије одређено. 

  
Уколико при избору Председника Савеза и чланова органа Савеза у првом круга 

гласања није изабран председник, односно потребан број чланова, приступа се другом 

кругу гласања, за све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у 

другом гласању није изабран потребан број, кандидовање се понавља. 

  
О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током 

седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи 

двотрећинском већином присутних делегата. 

  
Чланови других органа Савеза не могу бити чланови Скупштине. 

Чланови Скупштине одлучује јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином 

потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно. 

 

 

Члан 8. 

О раду седнице води се записник у који се обавезно уноси време и место 

одржавања седнице, број присутних, дневни ред, одлуке и закључци Скупштине, 

резултати гласања, дискусије и ставови, извештај о раду и план рада, календар такмичења 

и остало. 

Записник по службеној дужности води стручно лице Савеза тј. Генерални секретар 

Савеза који одговара за тачност записника.  

 

 

Члан 9. 

Скупштина: 

1) разматра, доноси и усваја: 

a) Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Савеза; 

б) годишње извештаје о раду Савеза и његових органа; 

в) финансијске  и ревизорске извештаје; 

г) одлуку о престанку рада Савеза; 

д) одлуку о статусним променама; 

ђ) одлуку о програму рада и развоја Савеза; 

е) кодекс понашања чланова Савеза; 

ж) одлуку о удруживању у савезе; 

з) извештаје о реализацији програма који се финансира из јавних 

средстава; 

и) оквирни четворогодишњи програм развоја грана и области спора за 

које је Савез надлежан у складу са Законом о спорту; 

ј) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом или 

законом. 
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1) бира и разрешава: 

 

a) Председника Савеза;  

б) чланове Управног одбора, на предлог Председника Савеза; 

в) чланове Надзорног одбора; 

г) Генералног секретара Савеза на предлог Председника савеза; 

 

 

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије, одборе и 

радна тела. 

 

 

Члан 10. 

Председник Савеза је председник Скупштине и председник Управног одбора 

Савеза по функцији. 

Председника Савеза бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност 

поновног избора, из реда истакнутих спортских радника, спортиста и спортских 

стручњака. 

 
Кандидата за председника Савеза мора да предложи најмање 5 чланова савеза, с 

тим да један члан савеза може да предложи само једног кандидата за председника . 

Кандидатура се подноси најкасније 20 дана након пријема позива за достављање предлога.  
Кандидати за Председника Савеза дужни су да најмање седам дана пре седници 

изборне Скупштине Савеза доставе Савезу свој програм рада, који се објављује на 

Интернет сајту Савеза.  
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.  

У случају да Скупштина Савеза не усвоји годишњи извештај о раду Савеза, 

приступа гласању о поверењу (разрешењу) Председнику Савеза.  
Председнику Савеза престаје функција пре истека времена на коју је изабран 

оставком или разрешењем. 

Уколико Председник Савеза поднесе оставку, његове послове преузима 

потпредседник Управног одбора који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, 

која ће се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке.  
У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран, мандат 

престаје свим члановима Управног одбора с даном прве седнице Скупштине на којој се 

бира нови председник у складу са овим Статутом. 

 

 

Члан 11. 

 
 

Управни одбор се састоји из:  
1) председника;  
2) једног потпредседника;  
3) 3 члана.  

Председник Савеза је уједно по функцији и председник Управног одбора. 

Генерални секретар Савеза учествује у раду Управног одбора без права гласа. 

ЧлановеУправног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог Председника 

Савеза, на период од четири године, тако да структура чланова Управног одбора 

обезбеђује заступљеног свих области спорта у Савезу и одговара структури чланства 

Савеза.  
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Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор 

Савеза. Најмање једна петина чланова Управног одбора морају 

бити жене. Чланови Управног одбора не могу бити из истог клуба.  
Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и 

престанком чланства у Савезу члана Савеза чијом надлежношћу је био обухваћен у 

тренутку избора. Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у 

Управном одбору.  
Председник Савеза одређује сваком члану Управног одбора конкретно 

задужење. Уколико превремено престане мандат више од трећине чланова 

Управног одбора,  
услед смрти, оставке или престанка чланства у Савезу, обавезно се сазива без 

одлагања ванредна седница Скупштине.  
Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на 

његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје 

колико и мандат осталих раније изабраних чланова.  
Председник може између две седнице Скупштине Савеза извршити привремену 

замену појединог члана Управног одбора који не врши и/или није у стању да врши своје 

дужности, највише до 1/3 чланова и то оних које сам предлаже као свој тим при 

сопственом избору, а коначну одлуку доноси Скупштина на првој наредној седници. 
 
 

 

Члан 12. 

Надзорни одбор је надзорни орган Савеза који врши контролу законитости рада  и 

финансијског пословања Савеза и годишњих финансијских извештаја. 

Надзорни одбор има три члана.  

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. 

Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог 

делокруга приликом усвајања извештаја о раду. 

Чланови надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и Скупштине 

Савеза. 

 

 

Члан 13. 

Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и 

Председнику Савеза. 

Генералног секретара именује Скупштина Савеза на предлог Председника Савеза 

на период од 4 године, уз могућност поновног именовања. 

Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга 

руководећа лица. 

Генерални секретар именује се из реда истакнутих спортских стручњака или 

стручњака у спорту, који имају високу стручну спрему, најмање три године радног 

искуства у спорту, доказане стручне и организационе способности, добро познавање 

стања у спорту Србије и знање једног светског језика. 

У случају одсутности или спречености Генералног секретара, замењује га лице које 

одреди Управни одбор. 

 

Члан 14. 

Општа акта Савеза су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин 

уређују одређена питања.  



 9 

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 

15 дана пре одржавања Скупштине.  
Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се 

Скупштини писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине. 

.  

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја 

делегата Скупштине са правом гласа.  
Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује 

пословником о раду Скупштине  
Општа акта које доноси Управни одбор Савеза усвајају се већином од укупног 

броја чланова Управног одбора.  
Сваки члан и сваки орган Савеза може дати иницијативу за доношење, односно 

измене и допуне одређеног општег акта Савеза.  
Јавна расправа се води само о нацрту Статута Савеза.  
Сваки члан Савеза има право да добије примерак Статута Савеза 

 

Члан 15. 

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

Савеза, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине. 

 

Члан 16. 

Савез престаје са радом одлуком Скупштине Савеза, донетом двотрећинском 

већином делегата Скупштине са правом гласа. 

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, 

ради брисања из регистра.  
У случају престанка рада Савеза, имовина Савеза која преостане после намирења 

поверилаца, ликвидациони управник преноси на Спортски савез Србије. 

 

 

Члан 17. 

Општи акти и рад Савеза усагласиће се са одредбама Статута у року од три месеца 

од дана ступања на снагу Статута. 

 

 

Члан 18. 

Овај Пословник о раду Скупштине ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, 

које се врши објављивањем на огласној табли Савеза или на интернет презентацији 

Савеза. 

 

 
 

Рума, 16. 02. 2020.           Савате Савез Србије 

          председник 


