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На основу члана 40. став. 2, члана 55. став 3. тачка 1) и члана 98. став 3. Закона о спорту, 
Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) Скупштина Клизачког савеза Србије на седници 
одржаној 15.02.2017. године усвојила је текст Статута. 

СТАТУТ 
КЛИЗАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 1. 
Клизачки савез Србије (у даљем тексту: Савез) је спортска организација основана ради 
обављања спортских активности његових чланова са територије Републике Србије у области 
клизачких спортова и уметничког клизања на ролерима. 
 

ЧЛАН 2. 
Назив Савеза је: Клизачки савез Србије. 
Назив Савеза на енглеском језику је: Serbian Skating Association. 
Скраћени назив Савеза је: КСС. 
Седиште Савеза је у Београду, у улици Делиградска 27. 

ЧЛАН 3. 
Савез је правно лице са статусом савеза удружења грађана и правима, обавезама и 
одговорностима утврђених Законом и овим Статутом. 
Савез је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација. 

ЧЛАН 4. 
Савез има печат округлог облика на којем је у спољном кругу ћирилицом исписан назив 
Савеза, а у центру круга је постављен знак савеза и ознака КСС. 
Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза и 
остављен простор за број и датум. 

ЧЛАН 5. 
Рад Савеза је јаван. 
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и активностима 
Савеза, непосредно, путем интерних публикација или путем саопштења за јавност.  
Годишњи обрачун и извештај о активностима Савеза подносе се члановима на седници 
Скупштине Савеза. 

ЧЛАН 6. 
Савез ће бити члан Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије и Међународног 
клизачког савеза – ИСУ (International Skating Union). 
Савез се одлуком Управног одбора може учланити у одговарајуће савезе у области спорта. 
Савез и његови чланови функционишу као јединствен систем клизачког спорта на 
територији Републике Србије. 

ЧЛАН 7. 
Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју 
унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја клизачког спорта, 
организују такмичења за која су надлежни и остварују друге циљеве и задатке утврђене 
својим плановима и плановима Савеза. 
Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим статутима, у складу са спортским 
правилима Савеза. 
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ЧЛАН 8. 
Стурчни рад у Савезу и члановима Савеза обављају спортски стручњаци и стручњаци у 
клизачком спорту, у складу са Законом о спорту. 

ЧЛАН 9. 
Савез се уписује у матичну евиденцију у складу са Законом о спорту. 
Савез води базичну евиденцију у складу са Законом о спорту и правилима Савеза. 

II. ЧЛАНОВИ САВЕЗА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

ЧЛАН 10. 
Члан Савеза може постати свака спортска организација из области клизачких спортова са 
територије Републике Србије. 
Чланови Савеза имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским 
правилима и прописима. 

ЧЛАН 11. 
Одлуку о пријему у чланство Савеза доноси Управни одбор Савеза, већином од укупног броја 
својих чланова. 

ЧЛАН 12. 
Права и обавезе чланова Савеза су да: 

1. у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делатности Савеза у циљу 
унапређења клизачког спорта; 

2. непосредно или преко својих представника у Савезу и облицима организовања и рада 
у Савезу, дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, 
закључака и друго; 

3. иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и 
рада у Савезу; 

4. користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје 
делатности; 

5. бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Савезу и 
управљају пословима Савеза; 

6. дају Савезу информације и податке које он од њих тражи ради обављања законом и 
Статутом предвиђених послова и задатака; 

7. редовно плаћају Савезу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Савеза; 
8. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух; 
9. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, 

другим актима Савеза и одлукама органа Савеза; 
10. учествују у стручним активностима Савеза; 
11. остварују увид у рад Савеза и његових органа; 
12. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Савеза; 
13. својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Савеза; 
14. чувају спортски и друштвени углед Савеза и других чланова Савеза; 
15. извршавају пуноважно донете одлуке органа Савеза; 
16. учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Савеза. 

ЧЛАН 13. 
Услове и начин учлањења у Савез спортских организација, њихових чланова, судија и других 
индивидуалних чланова регулише Регистрациони правилник Савеза. 

ЧЛАН 14. 
Члан Савеза може да постане она спортска организација у области клизачког спорта која: 

1. потпише приступницу; 
2. уз приступницу достави свој статут, усаглашен са Статутом Савеза; 
3. да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза; 
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4. уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Савеза. 
Управни одбор Савеза може донети одлуку о привременом пријему у чланство Савеза 
организације која не испуњава наведене услове, с тим да ће јој оставити рок од 15 дана да то 
учини. Организацији која ни у остављеном року не испуни прописане услове престаје 
чланство у Савезу истеком последњег дана остављеног рока. 
Члан Савеза (Клуб) може имати статус активног - пуноправног члана уколико испуњава за 
то предвиђене услове. 
Услови за стицање статуса активног - пуноправног члана (Клуба) су евидентирано 
обављање тренажног процеса на територији Србије и учешће спортиста - чланова Клуба на 
такмичењима. 

ЧЛАН 15. 
Одлуку о престанку својства члана Савеза доноси Управни одбор Савеза, већином од укупног 
броја својих чланова. Својство члана Савеза престаје: 

1. престанком рада члана; 
2. на писани захтев члана; 
3. одлуком надлежног органа Савеза. 

Престанак рада члана Савеза се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је члан 
брисан из одговарајућег регистра. 

ЧЛАН 16. 
Управни одбор доноси одлуку о престанку својства члана Савеза када се утврди да члан: 

1. више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Савеза; 
2. не извршава одлуке Управног одбора и поред писмене опомене; 
3. не плати заосталу чланарину и поред писменог упозорења. 

На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Савеза, члан Савеза може поднети 
жалбу Скупштини Савеза. Одлука Скупштине по жалби је коначна. 
Бивше чланове који су изгубили својство члана Савеза због неплаћања чланарине, Управни 
одбор Савеза може поново примити уколико плате заосталу чланарину. 

ЧЛАН 17. 
Ако члан Савеза својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза нарушава 
углед и интересе Савеза и чланова Савеза, Управни одбор Савеза ће му указати на уочене 
недостатке и предложити предузимање потребних мера, укључујући и разрешење појединих 
органа и носилаца функција. 
Када и поред упозорења и предузетих мера члан Савеза не отклони недостатке којима се 
грубо нарушавају углед и интереси Савеза и чланова Савеза, Управни одбор Савеза може 
донети одлуку о искључењу из Савеза. 
На одлуку Управног одбора Савеза о искључењу из Савеза, члан Савеза може поднети жалбу 
Скупштини Савеза. Одлука Скупштине по жалби је коначна. 

ЧЛАН 18. 
Члан Савеза одговара за своје обавезе према Савезу које су настале пре престанка својства 
члана Савеза. 
Престанком својства члана Савеза престаје и мандат преставницима члана у органима и 
радним телима Савеза. 

ЧЛАН 19. 
Спортске организације и спортисти чланови клизачких клубова учлањених у Савез, уједно су 
преко својих клубова односно организација и чланови Савеза. 

III. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА 

ЧЛАН 20. 
Савез обавља циљеве и задатке који су од интереса за клизачки спорт и од користи за 
његове чланове, а нарочито: 
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1. заступа заједничке интересе чланова Савеза пред градским и државним спортским 
органима и организацијама; 

2. обезбеђује услове за развој врхунског клизачког спорта и утврђује заједничку 
политику развоја врхунског спорта; 

3. предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања клизачког 
спорта и праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у 
области клизачког спорта; 

4. организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада; 
5. ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује 

правила понашања у њиховим међусобним односима; 
6. подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске 

резултате и за допринос развоју и унапређивању клизачког спорта; 
7. усклађује активности чланова Савеза; 
8. остварује спортску сарадњу у земљи и иностранству; 
9. организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог система за 

потребе чланова Савеза, и пружа потребне информације својим члановима преко 
сопственог информационог система и повезивањем са одговарајућим 
информационим системима у земљи и иностранству; 

10. организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова Савеза и других 
заинтересованих правних и физичких лица, ради размене искустава, пословног и 
спортског повезивања и остваривања заједничких пословних и спортских интереса; 

11. пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом, 
увођења нових метода рада и пословања, прибављања пословних информација и сл.; 

12. издаје публикације о спортским и другим активностима удружених организација; 
13. организује заједничке службе за обављање појединих стручно-административних и 

других послова за своје чланове; 
14. организује спортске приредбе и манифестације; 
15. усклађује програме чланова савеза који ће се финансирати из буџета. 

ЧЛАН 21. 
Савез може ради постизања циљева и задатака предвиђених претходним чланом Статута, 
основати предузеће, установу, агенцију или други законом прописан облик организовања, у 
земљи и иностранству, самостално или са другим правним или физичким лицима. 

IV. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ САВЕЗОМ 

ЧЛАН 22. 
Савезом управљају његови чланови преко својих представника у органима Савеза и 
облицима организовања у Савезу. 

ЧЛАН 23.  
Органи Савеза су: 

 Скупштина 
 Управни одбор 
 Надзорни одбор 
 Председник Савеза 
 Генерални секретар Савеза 

1. СКУПШТИНА САВЕЗА 

ЧЛАН 24.  
Скупштина је највиши орган Савеза. 
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ЧЛАН 25. 
Сваки активни члан Савеза, за сваку седницу Скупштине има право да делегира 1 (једног) 
делегата. 
Сваки активни члан Савеза, за сваку седницу Скупштине има право да делегира додатног 1 
(једног) делегата у следећим случајевима: 

1. ако је имао најмање 8 (осам) клизача на претходном Првенству Србије у ИСУ 
категоријама сениора и јуниора, или, 

2. ако је имао најмање 25 различитих клизача који су учествовали на званичним 
такмичењима (не рачунају се категорије интерпретације и аматерске трке). 

ЧЛАН 26. 
Скупштина Савеза :  
a) доноси и усваја: 

1. статут Савеза; 
2. програм рада и развоја Савеза; 
3. кодексе и друга правила понашања; 
4. завршни рачун, годишњи финансијски извештај о раду Савеза и његових органа; 
5. одлуку о располагању непокретностима Савеза; 
6. одлуку о престанку рада Савеза; 
7. коначну одлуку по жалби на одлуке других органа Савеза; 
8. одлуку о промени намене спортског објекта којим Савез располаже; 
9. одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом. 

b) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза. 
c) бира Председника Савеза, чланове Управног и Надзорног одбора, Генералног секретара и 
Спортског директора Савеза. 

ЧЛАН 27. 
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. 
Скупштину сазива председник Савеза. 
Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног одбора, Надзорног одбора или најмање 
1/2 чланова Скупштине. 

ЧЛАН 28. 
Уколико Председник Савеза не сазове Скупштину на захтев Управног одбора, Надзорног 
одбора или најмање 1/2 чланова Скупштине, Скупштину може сазвати орган, односно они 
чланови Скупштине који су њено сазивање тражили. 

ЧЛАН 29. 
Радом Скупштине руководи Председник или председавајући Скупштине. 
О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу Председник или 
председавајући и 2 (два) оверивача записника. Записник треба да садржи: број присутних 
чланова Скупштине, дневни ред, предлоге са именима предлагача и донете одлуке с 
резултатима гласања. 
Председник Савеза има право гласа при одлучивању у Скупштини Савеза само ако је члан 
Скупштине Савеза. 

ЧЛАН 30. 
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине активних чланова. 
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова. Одлуке о изменама и 
допунама Статута и избору Председника Савеза доносе се већином од укупног броја 
делегата чланова са активним статусом. 

ЧЛАН 31.  
Рад Скупштине уређује се пословником. 
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2. УПРАВНИ ОДБОР 

ЧЛАН 32.  
Управни одбор је орган управљања Савеза. 

ЧЛАН 33. 
Чланове Управног одбора бира Скупштина Савеза из реда истакнутих друштвених и 
спортских радника, спортских стручњака и спортиста. Председник Савеза предлаже 
кандидате Скупшини, на основу предлога и мишљења чланова Савеза, тако да структура 
чланова Управног одбора одговара структури чланства Савеза. Чланови Управног одбора 
морају бити представници различитих чланова Савеза, осим у случају да чланова Савеза има 
мање од седам (7). 

ЧЛАН 34.  
Управни одбор броји 7 (седам) чланова. Председник савеза је члан управног одбора. 

ЧЛАН 35.  
За члана Управног одбора може бити изабрано лице које није члан Скупштине Савеза. 

ЧЛАН 36. 
Чланови Управног одбора бирају се на време од 4 (четири) године и могу бити поново 
бирани. 

ЧЛАН 37. 
Мандат члана Управног одбора Савеза престаје пре истека времена на које је изабран: 

1. услед смрти; 
2. ако поднесе оставку; 
3. ако га опозове Скупштина због непридржавања Статута и других општих аката 

Савеза, односно због неуредног присуствовања седницама Управног одбора; 
4. ако га опозове клуб који га је делегирао. 

ЧЛАН 38. 
Управни одбор : 

1. утврђује Предлог статута Савеза и предлоге општих аката које доноси Скупштина 
Савеза; 

2. доноси општа акта Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине Савеза; 
3. управља имовином Савеза; 
4. одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и др., од значаја за Савез и чланове 

Савеза и доноси одлуке о њиховом гашењу; 
5. уређује унутрашњу организацију Савеза; 
6. утврђује предлог програма Савеза који би се финансирао средствима буџета Србије и 

доставља га надлежном органу Републике Србије; 
7. усваја финансијски план Савеза; 
8. бира представнике Савеза у органима Савеза чији је Савез члан; 
9. утврђује програм спортске сарадње; 
10. одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа и 

именованих лица Савеза; 
11. додељује награде и признања Савеза; 
12. сваке године у априлу или мају пред последњу седницу Скупштине у текућој сезони, 

на основу извештаја Одбора за уметничко и брзо клизање утврђује који су клубови 
активни, чиме испуњавају услове за одлучивање на Скупштини током следеће сезоне; 

13. врши друге послове из делатности Савеза који нису у делокругу Скупштине Савеза; 
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати 
комисије и радна тела. Одлуком о образовању комисије, односно радног тела утврђује се 
њен делокруг, састав и време постојања. 
14.  одлучује о организовању спортских приредби и манифестација. 
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ЧЛАН 39. 
Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби. 
Управни одбор сазива Председник Савеза. 
Управни одбор се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора, најмање 3 (три) члана 
Управног одбора, Генералног секретара и/или Спортског директора Савеза. 
Уколико Председник Савеза не сазове седницу Управног одбора на захтев органа или лица 
из става 3 овог члана, седницу Управног одбора може сазвати орган, односно лица која су 
њено сазивање тражила. 

ЧЛАН 40. 
Управни одбор правноснажно ради и одлучује када седници присуствује више од половине 
чланова. 
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 
Управни одбор доноси опште акте из своје надлежности већином гласова од укупног броја 
чланова Управног одбора. 

ЧЛАН 41.  
Рад Управног одбора уређује се пословником. 

3. НАДЗОРНИ ОДБОР 

ЧЛАН 42. 
Надзорни одбор је надзорни одрган Савеза који врши контролу спровођења Статута и 
других општих аката Савеза, контролу материјално-финансијског пословања Савеза и 
његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа управљања Савеза. 

ЧЛАН 43. 
Надзорни одбор Савеза броји три члана које бира Скупштина Савеза из реда својих чланова и 
из реда експерата за поједине области. 
Председник Савеза предлаже кандидате за Надзорни одбор Скупштини, на основу предлога 
и мишљења чланова Савеза, тако да структура чланова Надзорног одбора, заједно са 
члановима Пправног одбора одговара структури чланства Савеза, како би сваки члан Савеза 
имао представника било у Управном одбору било и Надзорном одбору. 
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. 

ЧЛАН 44. 
Надзорни одбор подноси Скупштини Савеза извештај о питањима из свог делокруга најмање 
једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Савеза. 

ЧЛАН 45.  
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног 
одбора. 

4. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 

ЧЛАН 46. 
Председника Савеза бира Скупштина Савеза. 
Председник Савеза је и председник Управног одбора. 
Председник Савеза бира се на време од 4 (четири) године и може бити поново биран на исту 
функцију. 
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза. 
Председнику Савеза престаје функција пре истека времена на коју је изабран: 

 смрћу 
 оставком 
 разрешењем 
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ЧЛАН 47. 
Председник Савеза: 

1. представља и заступа Савез и финансијски је налогодавац за извршење финансијског 
плана; 

2. руководи радом Савеза и усклађује активности органа Савеза; 
3. утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза; 
4. организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним 

органима и другим органима и организацијама; 
5. остварује спортску сарадњу; 
6. предлаже именовање Генералног секретара и Спортског директора Савеза; 
7. заступа Савез у имовинским и другим правним пословима; 
8. обавља друге послове одређене овим Статутом. 

Председник Савеза, уз сагласност Управног Одбора, одређена овлашћења из свог делокруга 
може пренети на Генералног секретара, Спортског директора или нека друга правна или 
физичка лица. 

ЧЛАН 48.  
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза. 

5. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

ЧЛАН 49. 
Генерални секретар Савеза: 

1. заступа Савез у складу са пренетим овлашћењима; 
2. извршава одлуке Скупштине и Управног одбора; 
3. закључује уговоре који се односе на текуће пословање; 
4. координира рад стручних комисија; 
5. помаже Председнику, члановима Управног одбора и стручних комисија у извршавању 

њихових права и дужности утврђених овим Статутом и општим актима Савеза; 
6. организује и руководи радом административно стручне службе Савеза; 
7. обавља и друге послове предвиђене Законом, Статутом и општим актима Савеза. 

ЧЛАН 50. 
Генерални секретар се именује из реда истакнутих спортских радника и спортиста на 
предлог Председника Савеза. 
Скупштина Савеза већином гласова разрешава Генералног секретара на предлог 
Председника Савеза. 

ЧЛАН 51. 
Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику 
Савеза и нема право гласа. 
Савез са Генералним секретаром може засновати и стални радни однос. Систематизацијом 
радног места ближе би се одредили структура и обим посла, као и права и припадајуће 
обавезе. 

V. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У САВЕЗУ 

1. СТРУЧНИ ОДБОРИ 

ЧЛАН 52. 
Као стручно консултативна тела Управног одбора, у Савезу се образују Стручни одбори. 
Број чланова и делокруг рада Стручних одбора утрврђује се посебном одлуком Управног 
одбора. Чланове Стручних одбора бира Управни одбор Савеза на предлог Клубова активних 
чланица. 
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У Стручним одборима се разматрају важнија стручна питања од заједничког интереса за све 
чланове Савеза, прати се стручни рад у члановима Савеза, помаже рад спортских стручњака, 
прате такмичења и резултати спортских организација и спортиста, разматра стање стручног 
и спортског кадра у члановима Савеза и дају конкретни предлози за побољшање стручног 
рада код чланова Савеза. 
Савез обавезно организује следеће стручне одборе: 

a) Одбор за уметничко клизање (ОУК) - има председника и два члана, које бира 
Управни одбор. Председник ОУК се бира из редова најбољих спортских стручњака и 
он сазива и координира рад ОУК.  

b) Одбор за брзо клизање (ОБК) - има председника и два члана, које бира Управни 
одбор. Председник ОБК се бира из редова најбољих спортских стручњака и он сазива 
и координира рад ОБК.  

c) Судијска комисија (СК) - чланови СК су све судије и други званичници (према 
правилима ИСУ) у клизачким спортовима са територије Републике Србије које имају 
звање судије предвиђено правилима КСС или правилима међународног клизачког 
Савеза. Председника СК бира СК већином гласова судија чланова као и два члана који 
са председником чине Судијски одбор СО. Судијски одбор СО координира рад унутар 
СК.  

Стручни одбори предлажу Управном одбору: 
1. стручне програме и планове рада и развоја клизачког спорта; 
2. календар такмичења 
3. организацију стручних семинара 

Стручни одбори врше и друге стручне послове које им повери Управни одбор 

VI. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА 

ЧЛАН 53. 
Стручне административне, рачуноводствене и помоћне послове за Савез обавља физичко 
или правно лице које за те послове ангажује Управни одбор Савеза. 

VII. САРАДЊА 

ЧЛАН 54. 
Савез изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским 
организацијама, друштвима и савезима, и у том циљу, сарађује са њима. 
У остваривању сарадње, Савез организује посете својих представника и делегација, 
организацијама из става 1. овог члана, као и посете представника тих организација Савезу. У 
остваривању својих циљева, Савез сарађује и са организацијама за обављање спортске 
делатности, државним органима и организацијама, органима и организацијама републике, и 
другим заинтересованим организацијама и појединцима. 

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА САВЕЗА 

ЧЛАН 55.  
Средства за рад Савеза образују се од: 

 доприноса (чланарине) његових чланова 
 накнада за услуге и накнада од обављања делатности 
 прихода сопствених предузећа и других привредних организација 
 прилога донатора и спонзора 
 давања из буџета 
 и других извора 

Савез може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са Законом. 
Савез може стицати приходе и од обављања појединих делатности (информисање, 
издаваштво, угоститељство, туризам, организовање приредби и манифестација, обучавање, 
и слично) када је то Законом који ту делатност регулише допуштено. 
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Делатности из става 3. овог члана се региструју у надлежном суду када је то прописано 
Законом који ту делатност регулише. 

ЧЛАН 56.  
Висину, начин и рокове плаћања доприноса (чланарине) утврђује Управни одбор Савеза. 

ЧЛАН 57. 
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 става 1. овог члана врши се сагласно одлуци удружилаца средстава 
и одговарајућим општим актима Савеза. 

ЧЛАН 58. 
Материјално-финансијско пословање и евиденција средстава Савеза уређује се посебним 
општим актом Савеза. 

ЧЛАН 59. 
Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење. 
Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под 
условима утврђеним Законом о спорту. 

ЧЛАН 60. 
Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење 
члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Савеза. 

IX. ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА 

ЧЛАН 61. 
Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у Савезу, 
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и 
другим средствима обавештавања. Савез може имати своје гласило, чији садржај и назив 
утврђује Управни одбор Савеза. 

ЧЛАН 62. 
Органи и тела Савеза могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се 
разматрају документи или подаци поверљиве природе. 

ЧЛАН 63. 
Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза, одговоран је за 
њихову тачност. 
Ставове Савеза, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани 
функционери Савеза. 
Савез редовно упознаје чланство и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним 
на седницама органа и радних тела и актуелним дешавањима у чланицама Савеза. 

X. ОПШТИ АКТИ САВЕЗА 

ЧЛАН 64. 
Општи акти Савеза су Статут Савеза, правилници, пословници и одлуке којима се на општи 
начин уређују одређена питања. 

ЧЛАН 65. 
Иницијативу за доношење Статута Савеза, односно општег акта и за његове измене и допуне 
може дати Надзорни одбор, председник Савеза, Генерални секретар, Спортски директор, 
облик организовања и рада у Савезу, чланови Савеза и чланови Скупштине. 
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Иницијативу за доношење Статута, односно за његове измене и допуне разматра Управни 
одбор Савеза у року од 15 дана од дана подношења иницијативе. Уколико Управни одбор 
утврђује Нацрт Статута, односно нацрт измена и допуна Статута, дужан је да организује 
јавну расправу међу члановима Савеза. Јавна расправа траје 15 дана од дана достављања 
материјала на расправу. 
У року од 15 дана од окончања јавне расправе, Управни одбор Савеза утврђује предлог 
Статута, односно измена и допуна Статута Савеза и доставља га Скупштини Савеза на 
усвајање. 
У хитним случајевима Управни одбор може упутити Скупштини предлог за измене и допуне 
Статута и без спровођења јавне расправе. 

ЧЛАН 66. 
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора Савеза могу дати 
Надзорни одбор, председник Савеза, Генерални секретар Савеза, облици организовања и 
рада у Савезу, чланови Савеза и чланови Управног одбора. 

ЧЛАН 67. 
Општи акти Савеза Ступају на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања, осим ако је одлуком 
о њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу. 
Одлуком о доношењу општег акта Савеза, одређује се начин његовог објављивања. 

XI. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

ЧЛАН 68. 
Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције које води надлежни 
орган и да се у случају престанка рада из ње одјаве. 

ЧЛАН 69. 
У Савезу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и планови 
стручног рада. 
Начин израде планова одређује Управни одбор Савеза. 

XII. ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА 

ЧЛАН 70. 
Савез престаје са радом у складу са Законом. 
Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина Савеза када се 2/3 укупног броја чланова 
Савеза писменим путем изјасне за престанак рада Савеза. 

ЧЛАН 71.  
У случају престанка рада, имовина Савеза прелази на Олимпијски комитет Србије. 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 72. 
Избори за органе Савеза и њихово конституисање спровешће се у складу са одредбама овог 
Статута. 
Избори за нове органе одржаће се по истеку мандата раније изабраних органа Савеза. 

ЧЛАН 73. 
Ако надлежни државни орган, који обавља послове регистрације, захтева измену одређених 
одредби Статута из формалних разлога, Управни одбор се овлашћује да том захтеву удовољи 
без сазивања Скупштине Савеза. Управни одбор Савеза се овлашћује да Статут очисти од 
стилских грешака и несагласности. 
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