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На основу чл. 53. ст. 3. тач. 1) и 104. ст. 4. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник 

РС”, бр. 24/2011)  и члана 32. ст. 1.) Статута Стонотениског савеза Београда – Регион Београд, 

Скупштина Стонотениског савеза Београда – Регион Београд на седници одржаној 31. јануара 2012. 

године усвојила је  

 

С Т А Т У Т 

Стонотениског савеза Београда - Регион Београд  
 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Стонотениски Савез Београда - Регион Београд (у даљем тексту Савез), је добровољан, 

невладин, неполитичан и непрофитни грански стонотениски савез за подручје града Београда. 

У Савез се удружују спортске организације са подручја Града Београда, као и ван територије 

града Београда, односно са територије Републике Србије које учествују у систему такмичења Савеза.  

Учешће у доношењу одлука о критеријумима за расподелу и расподели средстава буџета 

града Београда имају спортске организације са седиштем у граду Београду. 

Право одлучивања о расподели средстава других јединица локалне самоуправе које не 

припадају граду Београду, могу да имају само спортске организације са територије те локалне 

самоуправе. 

 

Назив и седиште Савеза 

Члан 2. 

Назив Савеза је: Стонотениски савез Београда - Регион Београд 

Скраћени назив Савеза је: С.Т.С.Б. 

Седиште Савеза је у Београду. 

 

Подручје активности 

Члан 3. 

Савез обавља активности и делатности на остваривању статутарних циљева на територији 

града Београда, односно на територији која припада региону Београд.  

 

Правни статус 

Члан 4. 

Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим 

Статутом. 

 

Печат, штамбиљ и заштитни знак 

Члан 5. 

Савез има печат округлог облика пречника 30 мм, у коме је по ободу ћирилицом исписан 

текст.,,Стонотениски савез Београда – Регион Београд,, а у средини реч ,,Београд,,. 

Савез има штамбиљ правоугаоног облика величине 55 мм x 25 мм са уписаним текстом: 

Стонотениски Савез Београда – Регион Београд, Београд, број_____датум________ година_______ . 

Савез има свој знак, логотип, меморандум и друге симболе, чији изглед утврђује Управни 

одбор Савеза, а који обавезно укључују и грб Града Београда. 

 

Чланство у Савезу 

Члан 6. 

 

Стонотениски клубови и друге спортске организације које имају огранак или секцију за стони 

тенис, морају испуњавати прописане услове како би стекли статус пуноправних чланова Савеза. 
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Ближи услови из става .1 овог члана Статута утврђују се Правилником о регистрацији 

чланова Савеза. 

 

Члан 7. 

 

Чланство у Савезу се стиче доношењем Одлуке о удруживању у Савез, којом се прихватају 

Статут и друга општа акта Савеза и регистрацијом по важећем регистрационом правилнику. 

 

Члан 8. 

 

Члан учествује у раду Савеза и у одлучивању у органима Савеза преко својих представника. 

Лице које представља члана Савеза мора да поседује писано овлашћење оверено печатом 

члана Савеза и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана Савеза, ако овим Статутом 

није другачије одређено. 

 

Члан 9, 

 

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. 

Одлуке органа Савеза и чланова Савеза обавезно се уносе у књиге одлука које воде ти органи. 

 

Чланство у другим удружењима и Савезима 

Члан 10. 

Савез може да се учлани у одговарајуће градске, националне и међународне спортске савезе 

од значаја за остваривање циљева Савеза. 

Заступање и представљање 

Члан 11. 

Савез представља и заступа Председник Савеза. 

Генерални Секретар Савеза по функцији заступа Савез. 

Заступник Савеза је дужан да се придржава Закона и Статута, општих аката и одлука органа 

Савеза. 

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

Савеза, у границама датих овлашћења. 

Забрана дискриминације 

Члан 12. 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Савеза и 

чланова Савеза, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са 

законом. 

Одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којима се утврђује или ствара 

дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши 

дискриминација – ништава су. 

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

 

2. ЦИЉЕВИ, НАДЛЕЖНОСТИ И ЗАДАЦИ 

 

Члан 13. 

 

Савез има следеће циљеве, надлежности и задатке: 

1. Програмира, организује и спроводи јединствен систем такмичења на свом подручју; 

2. Окупља стонотениске клубове и друге спортске организације из члана 1. овог Статута и 

усмерава њихове активности на омасовљењу, унапређењу и популаризацији стонотениског спорта; 

3. Представља и заступа стонотениски спорт свог подручја у Стонотениском савезу Србије; 
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4. Утврђује Програме промоција и афирмације стонотениског спорта (образовног, 

такмичарског, рекреативног, школског) и доприноси популаризацији и пропаганди стонотениског 

спорта; 

5. Контактира са органима локалне самоуправе у циљу добијања финансијске и друге помоћи; 

6. Остварује сарадњу са организацијом спортских судија у области стоног тениса и ангажује 

овлашћене судије за суђења на такмичењима која организује; 

7. Саставља календар такмичења организованих на свом подручју и ранг-листе у свим 

дисциплинама; 

8. Утврђује правила (пропозиције) такмичења клубова и такмичара у оквиру свог подручја 

деловања; 

9. Одлучује о расподели финансијских и других средстава за потребе свог делокруга рада; 

10. Подстиче фер и спортску игру у стонотениском спорту; 

11. Преко својих делегата учествује у раду Стонотениског савеза Србије и Спортског савеза 

Београда; 

12. Са осталим стонотениским савезима, равноправно договара критеријуме за 

функционисање Стонотениског савеза Србије; 

13. Утврђује дисциплинска правила и санкције за повреде дисциплине у оквиру свог 

подручја; 

14. Утврђује начин контроле здравствене способности такмичара у свом подручју; 

15. Остварује сарадњу са свим физичким и правним лицима која помажу развој 

стонотениског спорта; 

16. Остварује сарадњу са организацијом стонотениских тренера; 

17. Остварује и другу сарадњу у циљу афирмације и развоја стонотениског спорта. 

Стручни рад 

Члан 14. 

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

одговарајуће спортско звање у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту). 

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

законом и општим актима Савеза.  

Обављање спортских активности и спортских делатности 

Члан 15. 

Савез и сви чланови Савеза, у обављању спортских активности и спортских делатности, 

нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-

образовног и стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби 

против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 

Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности 

у складу са законом, спортским правилима Савеза и својим општим актима, потврђеним конвенцијама 

у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица 

Република Србија. 

Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и 

добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, 

толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни 

спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво 

физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. 

Савез 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. 

Одлуке органа Савеза и чланова Савеза обавезно се уносе у књиге одлука које воде ти органи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 16. 

Савез организује стонотениска такмичења, у свом подручју (екипна и појединачна), у свим 

категоријама, у конкуренцији жена и мушкараца. 
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Такмичења из става 1. овог члана, ближе се уређују Правилником о пропозицијама такмичења 

и Календаром такмичења, које доноси Управни одбор Савеза. 

Организација свих званичних такмичења у оквиру Савеза спада у обавезу Савеза, укључујући 

и све трошкове за спортски објекат - салу у којој ће се такмичења и одржавати, трошкове 

стонотениских судија, и све друге трошкове потребне за одржавање такмичења. 

 

4. УСЛОВИ ЗА РАД САВЕЗА 

 

Пословни простор 

Члан 17. 

 

Пословни простор Савеза се састоји од канцеларије која се налази у седишту Савеза. 

Канцеларија и сала за састанке се обезбеђују Уговором о закупу пословног простора, а 

Уговор у име Савеза потписује Председник Савеза, на основу Одлуке Управног Одбора Савеза којом 

се прихвата цена закупа. 

 

Канцеларијска опрема, трошкови и материјал 

Члан 18. 

 

Канцеларија Савеза обавља све административно-техничке послове потребне како за 

функционисање Савеза у целини, тако и за потребе појединих органа и комисија Савеза. 

Послове из става 1. овог члана, обавља Генерални Секретар Савеза. 

Радом Канцеларије Савеза, непосредно руководи Генерални Секретар Савеза, односно 

Председник савеза. 

За потребе куповине канцеларијског материјала и опреме и других трошкова канцеларије, 

Савез издваја средства у висини која је неопходна за намирење функционалних трошкова 

администрације, односно Канцеларије. 

Управни Одбор Савеза својом Одлуком, одобрава посебан износ средстава за ове намене, у 

складу са Правилником о расподели средстава. 

 

Објекат - сала за такмичење 

Члан 19. 

 

За изнајмљивање спортских објеката у којима се одржавају такмичења и тренинзи 

организованих од стране Савеза, годишње се издваја онај износ средстава, који је потребан да се 

закључи Уговор о закупу спортског објекта - сале. 

Управни Одбор Савеза доноси Одлуку којом се одобрава одговарајући износ средстава за ове 

намене, у складу са Правилником о расподели средстава. 

 

Стонотениске судије 

Члан 20. 

 

За коришћење услуга стонотениских судија на званичним такмичењима која организује 

Савез, плаћања ће се вршити према Уговору са судијском комисијом а према Одлуци Управног одбора 

Савеза. 

 

 

5. ОРГАНИ САВЕЗА 

 

Члан 21. 

 

Органи Савеза су: 

1. Скупштина 

2. Управни Одбор 

3. Надзорни Одбор 

4. Председник 

5. Генерални секретар 
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Скупштина Савеза је највиши орган Савеза. 

Председник Савеза је по функцији Председник Управног Одбора Савеза. 

Председник Савеза именује Подпредседника Савеза. 

Председник Савеза, Управни Одбор Савеза, Генерални секретар и Надзорни Одбор Савеза су 

органи Скупштине Савеза и директно су јој одговорни за свој рад. 

 

Члан 22. 

 

       Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 

Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који 

су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања. 

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

1) покретању спора или одустајању од спора против њега; 

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

личног интереса при одлучивању; 

3) његовој одговорности или разрешењу. 

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

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

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

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

 

СКУПШТИНА САВЕЗА 

Члан 23. 

 

Скупштина је највиши орган Савеза - орган представника свих чланова Савеза. 

Скупштину Савеза сачињава по 1 представник сваког члана Савеза: по принципу један члан - 

један глас. Представник члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник или друго лице на 

основу писаног 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. 

 

Одржавање Скупштине 

Члан 24. 

 

Скупштина се одржава према потреби, а најмање два пута годишње (редовне скупштине).   

Прва почетком године за усвајање извештаја и предлога буџета за предстојећу годину, а 

Друга на почетку такмичарске сезоне. 

 

Члан 25. 

 

Изборна скуштина се одржава сваке четврте године.  

Мандат чланова скупштине траје једну годину (чланови скупштине су представници само 

оних спортских организација које су уплатили котизацију за следећу такмичарску сезону). 

 

Члан 26. 

 

Редовна и Ванредна Скупштина обавезно почињу разматрањем извештаја о раду Председника 

Савеза. 

Неусвајањем годишњег извештаја из става 1. овог члана, Скупштина Савеза се аутоматски 

изјашњава о поверењу Председнику и Управном Одбору Савеза. 

 

Сазивање Скупштине 

 

Члан 27. 

 

Редовну Скупштину сазивају Председник Савеза или Управни Одбор Савеза и утврђују 

дневни ред по својој иницијативи или на предлог1/3 од укупног броја чланова Савеза. 
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Предпоставке за рад Скупштине 

Члан 28. 

 

Скупштина ради и одлучује на својим седницама које морају бити стручно припремљене, са 

јасно предложеним ставовима и одлукама. 

Пре почетка рада сваке седнице Скупштине, Председник Регистрационе Комисије подноси 

извештај о броју чланова Скупштине који су уредно регистровани у Савезу. 

 

Члан 29. 

 

Скупштина ради пуноважно, ако јој присуствује већина од укупног броја чланова (кворум). 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, уз услов да је обезбеђен кворум.  

Уколико при избору Председника Савеза и чланова органа Савеза, у првом кругу 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. 

Скупштина се изјашњава јавно или тајно о чему доноси одговарајућу одлуку. 

У случају тајног гласања Скупштине Савеза именује Комисију која израђује листиће исте 

боје, облика и величине са печатом Савеза у складу са пословником о раду Скупштине Савеза. 

 

 

Одлучивање двотрећинском већином 

Члан 30. 

 

Изузетно, Скупштина одлучује двотрећинском већином њених чланова:  

- Када доноси Статут или измене и допуне Статута 

- Када даје аутентично тумачење појединих одредаба Статута 

- Када одлучује о престанку рада Савеза. 

. 

Председавајући Скупштине 

Члан 31. 

 

Седницама Скупштине Савеза председава Председник Савеза или подпредседник Савеза или 

радно председништво које непосредно бира Скупштина. 

 

Припрема Скупштине 

Члан 32. 

 

О дану, часу и месту одржавања Скупштине, чланови Скупштине се обавештавају писменим 

позивом уз који се доставља комплетан материјал (дневни ред, остали релевантни материјал и 

предлози одлука и закључака) о коме ће се расправљати. 

Позив и материјал се упућују најмање две недеље пре одржавања седнице. 

Позив за седницу шаље се препорученим писмом на последњу познату поштанску адресу, и 

рок од 2 недеље се рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу. Члан Савеза може се 

писмено сагласити да се позиви за седницу шаљу електронском поштом. 

Члан Савеза може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писаним поднеском са 

образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине. 

Председник Савеза 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 Председник Савеза и 

записничар. 

На почетку седнице Скупштине, Председник Савеза утврђује да ли постоји кворум за рад и 

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

Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године, по правилу најкасније 

два месеца пре истека мандата Председнику Савеза. 
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Рад  Скупштине Савеза ближе се уређује Пословником о раду. 

 

Члан 33. 

 

Када Скупштина одлучује о питањима из члана 30. овог Статута, све материјале доставља 

члановима Скупштине на разматрање и проучавање како би у наредном року од 30 дана могли да 

пошаљу своје писане сугестије и предлоге Скупштини. 

Тек по протеку рока из става 1. овог члана, може се заказати седница Скупштине на којој ће 

се одлучити о овим питањима. 

 

Одлуке Скупштине 

Члан 34. 

 

Усвојену одлуку Скупштине, није могуће променити, нити покренути ново гласање о истом 

питању, за најмање 6 месеци. 

 

Ванредна Скупшина 

 

Члан 35. 

 

Ванредну Скупштину Савеза., могу сазвати: 

- Председник 

- Управни Одбор 

- Надзорни Одбор 

- најмање 1/3 чланова Скупштине. 

Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева, 

уз навођење сврхе и разлога и дневног реда. Ако председник Савеза не сазове ванредну седницу 

Скупштине, њу може сазвати онај орган Савеза, односно они чланови Савеза који су тражилу њено 

сазивање. Између подношења уредног захтева за одржавање ванредне седнице скупштине и 

одржавања ванредне седнице Скупштине не сме протећи више од 90 дана.  

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. 

 

 

 

Делокруг (надлежност) Скупштине 

Члан 36. 

 

Скупштина, као највиши орган Савеза, има следећи делокруг: 

• Доноси Статут и измене и допуне Статута Савеза; 

• Доноси Пословник о свом раду; 

• Даје аутентично тумачење појединих одредаба Статута; 

• Одлучује о удруживању у Стонотениски савез Србије; 

• Одлучује о удруживању у Спортски савез Београда и друге спортске савезе; 

• Утврђује основне циљеве развоја стоног тениса у свом подручју и даје смернице у том 

правцу; 

• Усваја годишњи обрачун; 

• Усваја Извештаје о раду Председника Савеза, Управног Одбора и Надзорног Одбора Савеза; 

• Бира и опозива Председника Савеза; 

• Бира Председника и чланове Надзорног Одбора Савеза о чему се изјашњавају чланови 

• Бира Генералног секретара 

• Утврђује финансијски план пре почетка сваке такмичарске сезоне; 
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• Бира своје представнике у Стонотениском савезу Србије под истим условима као и остали 

савези стонотенисера (грански савези), на предлог Председника Савеза. 

• Бира своје представнике у вишим савезима. 

• Бира своје представнике у Спортском савезу Београда под истим условима као и остали 

савези. 

• Одлучује о промени седишта Савеза; 

• Одлучује о промени облика организовања Савеза; 

• Одлучује о иступању из Стонотениског савеза Србије и спортских савеза чији је члан; 

• Доноси одлуке о брисању, иступању или искључењу из чланства у Савез. 

• Одлучује о престанку рада Савеза. 

• Одлучују о другим питањима од значаја за рад Савеза. 

• Доноси Правилник о критеријумима о расподели финансијских средстава из буџета града 

Београда 

• Усваја извештај о утрошеним средствима из буџета града Београда. 

• Доноси план рада Савеза. 

• Усваја извештај о реализацији плана. 

• Доноси остале правилнике на предлог Управног одбора 

• Одлучује о оснивању нових предузећа 

 

Члан 37. 

 

Пословником о раду , ближе се уређује организација и начин рада Скупштине Савеза. 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 

Члан 38. 

 

Председник Савеза, представља и заступа Савез у складу са Законом и Статутом Савеза. 

Председника Савеза (у случају његове спречености) замењује Потпредседник Савеза или 

Генерални секретар Савеза. 

 

Члан 39. 

 

Председник Савеза је истовремено, по функцији, Председник Управног Одбора Савеза и 

Председавајући Скупштине Савеза. 

 

Члан 40. 

 

Председника Савеза бира Скупштина Савеза, на мандатни период од 4 године. 

Исто лице може поново бити бирано на функцију Председника Савеза. 

Поступак за избор и опозив Председника Савеза, ближе се уређује Пословником о раду 

Скупштине Савеза. 

 

Члан 41. 

 

Кандидате за Председника Савеза могу предложити сви чланови Савеза. 

Сваки предложени кандидат за Председника Савеза, мора доставити своју биографију. 

Предложени кандидат (уколико се прихвати кандидатуре), мора доставити Програм рада Савеза 

најмање 15 дана пре седнице изборне Скупштине Савеза који се објављује на интернет сајту Савеза, у 

коме морају бити обухваћени сви сегменти функционисања Савеза. 

 

Члан 42. 

 

Председник Савеза, предлаже Скупштини Савеза избор и опозив Генералног Секретара 

Савеза. 

Генерални Секретар одговара за свој рад Председнику Савеза, а посебно се стара о 

функционисању Канцеларије Савеза. 
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Члан 43. 

 

Председник Савеза и Генерални Секретар Савеза су једина овлашћена лица испред Савеза, за 

потписивање новчаних докумената и имају депоноване потписе код надлежних финансијских органа. 

 

Члан 44. 

 

Председник Савеза, именује Председнике сталних Комисија Управног Одбора Савеза, и то: 

1. Председника Стручне Комисије; 

2. Председника Такмичарске комисије; 

3. Председника Регистрационе Комисије; 

4. Председника Комисије за развој стонотениских скола и школског стоног тениса; 

5. Председника Комисије за рекреативни ветерански стони тенис; 

6. Председника Нормативне и Дисциплинске Комисије и 

7. Председника комисије за маркетинг. 

 

Комисије чине: 

- председник комисије кога именује и разрешава Управни одбор Савеза, 

- два до четири члана комисије које именује и разрешава Управни одбор Савеза на предлог 

Председника комисије. 

Мандат председника и чланова комисије траје четири године. 

 

Члан 45. 

 

Правилником о сталним комисијама Савеза ближе се уређује начин рада и надлежност сваке 

комисије. 

 

Надлежност (делокруг рада) 

Члан 46. 

 

Председник Савеза има следеће надлежности: 

• представља и заступа Савез. 

• Предлаже (иницира) и координира све активности од значаја за функционисање Савеза. 

• Именује Подпредседника Савеза и чланове Управног Одбора Савеза. 

• Заступа интересе Савеза у вишим савезима. 

• Заступа интересе Савеза у органима власти и другим органима и организацијама од значаја 

за рад Савеза. 

• Стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Савеза. 

• Предлаже Скупштини Савеза избор и опозив Генералног Секретара Савеза 

• Заказује и предлаже дневни ред на седницама Управног Одбора и Скупштине Савеза. 

• Разматра, заједно са Генералним Секретаром Савеза све писане захтеве спортских 

организација и стара се да органи Савеза о тим захтевима донесу одлуке најдаље за 30 дана, од дана 

пријема 

• Организује рад канцеларије у седишту Савеза. 

• Непосредно или преко Генералног Секретара Савеза руководи радом у Канцеларији Савеза. 

• По сваком завршеном такмичењу лично или преко лица које он овласти, свечано 

проглашава победнике турнира и уручује им награде 

• Координира рад сталних Комисија Савеза. 

• Остварује непрекидну сарадњу са осталим Председницима стонотениских Савеза 

• Даје изјаве за штампу (или лице које он овласти) 

• Покреће дисциплински поступак против лица која су му непосредно одговорна за 

извршавање својих послова 

• Предлаже повећање или смањење броја извршилаца послова у Канцеларији Савеза 

• Предлаже представнике-делегате Савеза у више савезе. 

• Обавља и друге послове од значаја за рад Савеза, у складу са Законом и овим Статутом. 

Потпредседник Управног одбора кога овласти Председник замењује Председника у свим 

правима и обавезама за време његовог одсуства, ако овим Статутом није другачије одређено. 
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Члан 47. 

 

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

о поверењу (разрешењу) Председника Савеза.  

Председнику Савеза престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком или 

разрешењем. 

Уколико Председник Савеза поднесе оставку, његове послове преузима потпредседник 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. 

 

УПРАВНИ ОДБОР САВЕЗА 

Члан 48. 

 

Управни Одбор Савеза је орган Скупштине Савеза, непосредно јој одговара за свој рад и има 

основни задатак да управља Савезом. 

 

Члан 49. 

 

Управни одбор Савеза. има девет чланова, укључујући и председника. 

Председник Савеза уједно је по функцији и председник Управног одбора. 

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

- На предлог Председника Савеза бира се четири члана Управног одбора, од којих 1 мора 

бити из реда спортских организација ван територије града Београда. 

- Остале чланове до пуног броја бира Скупштина Савеза, чије право делегирања се одређује 

на основу оствареног права учешћа у лигама у наредној сезони укључујући допунски критеријум »рад 

са младима«.  

Спортске организације чије право делегирања се одређује оствареним правом учешћа у 

лигама у наредној сезони укључујући допунски критеријум »рад са младима«, предлажу своје чланове 

именом и презименом и тај члан Управног одбора може се мењати једино потписаном и овереном 

Одлуком спортске организације. 

Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Савеза. 

Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем, 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 пет 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. 

Члан 50. 

 

Управни одбор Савеза остварује све своје активности преко сталних комисија из Члана 44. 

овог Статута, које покривају све сегменте рада Савеза. 

Комисије из става 1. овог члана одлучују у првом степену о свим приговорима чланова 

Савеза, а који спадају у надлежност појединих комисија. 

По жалбама на одлуке Комисија из става 2. овог члана, одлучује Управни Одбор Савеза, као 

другостепени орган, доносећи на тај начин коначну одлуку. 

 

Делокруг рада (надлежност) Управног одбора 

 

Члан 51. 

 

Управни Одбор Савеза има следећу надлежност: 
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• Доноси Пословник о свом раду 

• Предлаже општа акта која усваја Скупштина Савеза 

• Предлаже план рада Савеза 

• Предлаже завршни рачун Савеза 

• Предлаже одлуке о реализацији плана 

• Доноси одлуке по жалбама сталних комисија Савеза 

• Доноси одлуку о промени седишта Савеза 

• Доноси правилник о раду Канцеларије Савеза 

• Предлаже Правилник о расподели средстава Савеза 

• Предлаже Правилник о сталним комисијама Управног одбора Савеза 

• Предлаже Правилник о чувању докумената од значаја за рад Савеза 

• Предлаже Правилник о дисциплинској одговорности Савеза 

• Припрема и утврђује нацрт Статута Савеза 

• Извршава одлуке, закључке и смернице Скупштине Савеза 

• Припрема седнице Скупштине Савеза 

• Одређује налогодавца за финансијско пословање 

• Даје смернице за рад сталних комисија Савеза 

• Разматра и оцењује извештаје о раду сталних комисија Савеза 

• Доноси и друга општа акта за функционисање Савеза осим оних за које је надлежна 

Скупштина Савеза 

• Утврђује календар такмичења на почетку такмичарске сезоне на предлог такмичарске 

комисије 

• Утврђује ранг листе такмичара у свим дисциплинама на предлог стручне комисије 

• Доноси пропозиције о такмичењима у оквиру Савеза на предлог Такмичарске комисије 

• Предлаже Правилник о регистрацији чланова Савеза 

 

Члан 52. 

 

Мандат чланова Управног Одбора Савеза које је Скупштина Савеза изабрала на основу 

предлога Председника Савеза траје 4 године, односно до краја мандата председника Савеза 

Уколико се спортска организација неког члана Управног одбора угаси, а који је своје право 

учешћа у Управном одбору стекао на основу пласмана из претходне такмичарске сезоне укључујући 

допунски критеријум »рад са младима«, Управни одбор треба да припреми предлог за новог члана за 

прву наредну Скупштину.  

 

Члан 53. 

 

Управни Одбор Савеза ради у седницама, за чији је пуноважан рад потребно присуство 

већине чланова. 

Управни Одбор Савеза доноси одлуке већином гласова укупног броја својих чланова. 

Председник Управног одбора у хитним случајевима може одржати телефонску седницу или је 

одржати електронским путем. 

Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Одбор за хитна питања и 

из свог састава именовати чланове тог одбора. Одбор за хитна питања решава хитна питања из 

надлежности Управног одбора између две седнице, с тим да се одлуке подносе првој наредној седници 

Управног одбора на потврду. 

 

Члан 54. 

 

Седницама Управног Одбора Савеза председава Председник Савеза, а у његовом одсуству 

Подпредседник Савеза или члан Управног одбора кога он овласти. 

Седнице Управног Одбора Савеза се заказују према потреби. 

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

случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник, односно потпредседник 

ће, у хитним случајевима, сазвати најкасније у року од  три дана нову седницу са истим дневним 

редом. Управни одбор на поновљеној седници може да одлучује већином гласова присутних чланова.  

Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако овим Статутом 

није другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника. 
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Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Савеза пуноважна је само уз 

сагласност Скупштине Савеза 

Чланови Управног одбора приликом одлучивања нису везани обавезама према својим 

организацијама нити могу примати од њих упутства, и дужни су да штите интересе Савеза као целине 

и заступају одлуке Скупштине и Управног одбора Савеза. 

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

усвајања општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских средстава комуникација 

(тзв. електронска седница). 

Управни одбор може, у складу са пословником, на писани предлог Председника да одлучује и писаним 

изјашњењем чланова ван седнице, осим усвајања општих аката. Уколико члан Управног одбора не 

одговори на предлог одлуке Председника у остављеном року, сматраће се да је дао сагласност. 

 

Члан 55. 

 

Поступак и начин рада Управног Одбора Савеза, ближе се уређује Пословником о раду 

Управног одбора Савеза 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР САВЕЗА 

Члан 56. 

 

Надзорни Одбор Савеза је орган Скупштине Савеза и има 3 члана (Председника и два члана). 

 

Члан 57. 

 

Мандат чланова Надзорног Одбора Савеза је 4 године. 

Чланови Надзорног Одбора Савеза не могу бити чланови Скупштине нити других органа и 

тела Савеза. 

 

Члан 58. 

 

Надзорни Одбор Савеза своје извештаје и предлоге подноси Скупштини Савеза. 

За свој рад Надзорни Одбор Савеза је одговоран Скупштини Савеза. 

 

Члан 59. 

 

Поступак избора и опозива чланова Надзорног Одбора Савеза ближе се регулишу 

Пословником о раду Скупштине Савеза. 

 

Надлежност и делокруг рада 

Члан 60. 

 

Надзорни Одбор Савеза: 

• Врши надзор над законитошћу рада Председника Савеза и Управног одбора Савеза; 

• Прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврдђује да ли су сачињени у складу са 

прописима; 

• Утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Савеза воде уредно и у складу са 

прописима, а може их дати и на вештачење; 

• Извештава о годишњим рачуноводственим исказима и извештајима о пословању Савеза; 

• Даје мишљење о предлозима за расподелу средстава; 

• Доноси Пословник о свом раду;  

• Обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом Савеза и одлукама Скупштине 

Савеза. 

 

Члан 61. 

 

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

Чланови Надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату. 
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Поступак и начин рада Надзорног Одбора Савеза, ближе се уређује Пословником о раду 

Надзорног Одбора Савеза. 

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

Члан 62. 

 

Генерални секретар Савеза 

1) заступа и представља Савез; 

2) одговара за законитост рада Савеза; 

3) организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима мере за 

унапређење тих послова; 

4) стара се о припремама седница органа Савеза и о извршавању одлука и других аката 

тих органа; 

5) стара се о вођењу записника са седница органа Савеза; 

6) финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Савеза; 

7) одлучује о појединачни правима, обавезама и одговорностима запослених у Савезу; 

8) одобрава службена путовања у земљи; 

9) одобрава службена путовања иностранству, у складу са одлукама Управног одбора; 

10) обавља послове које на њега пренесе Председник Савеза и Управни одбор Савеза; 

11) учествује у раду Скупштине Савеза, без права гласа; 

12) учествује у раду Управног Одбора без права гласа; 

13) предлаже општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Савезу; 

14) именује и одређује накнаду стручним саветницима Савеза; 

15) стара се о остваривању циљева Савеза и права и обавеза чланова Савеза и предузима 

потребне мере; 

16) обавља друге послове одређене законом за заступника Савеза, овим Статутом и 

општим актима Савеза. 

Генерални секретар, на основу одлуке Управног одбора Савеза може да заснује радни однос у 

Савезу или закључи уговор о ангажовању, за време трајања мандата, и 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. 

У вршењу надзора над законитошћу рада Савеза, Генерални секретар има овлашћења која на 

основу закона има директор привредног друштва. 

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

Управни одбор. 

 

 

6. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА 

 

Члан 63. 

 

За обављање стручних, административних и помоћних послова, Савез има Стручну службу. 

Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Савеза може поверити 

одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима. 

Стручна служба Савеза обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других аката 

органа Савеза и облика организовања рада у Савезу; припрема анализе, извештаје и информације, 

нацрте општих и других аката Савеза; организује активности и извршава послове из делатности Савеза 

и обавља друге послове које јој налође Скупштина, Управни одбор или Председник Савеза. 

У обављању својих послова Стручна служба Савеза сарађује са стручним слуижбама чланова 

Савеза као и стручном службом Спортског савеза Београда и Спортског савеза Србије. 

Пословима Стручне службе Савеза руководи Генерални секретар Савеза. 
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Лица ангажована у Стручној служби Савеза, у складу са пословима које обављају, имају право 

на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу. 

Седиште стручне службе Савеза је у Београду у саедишту Савеза” 

 

 

 

7. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ САВЕЗА 

 

Члан 64. 

 

Средства за рад Савеза-а обезбеђују се: 

1. – Из буџетских средстава; 

2. - Из дела прихода остварених приређивањем игара на срећу; 

3. - Из прихода добијених од разних спортских асоцијација; 

4. - Од чланарине чланова Савеза; 

5. - Од котизација - пријавнина учесника незваничних такмичења која организује Савез; 

6. - Од прикупљених средстава за регистрацију клубова и играча; 

7. - Од прихода добијених од донатора и спонзора; 

8. - Прихода добијених продајом улазница са спортских такмичења; и 

9.- Из других извора који се могу појавити у раду Савеза. 

 

Члан 65. 

 

Средства добијена из буџета града Београда могу се усмеравати само члановима Савеза чије 

је седиште на територији београдских општина у пуном износу. 

 

Члан 66. 

 

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

да удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом. 

Располагање средствима из става 1. овог члана, врши се сагласно одлуци удружиоца 

средстава и одлуке Управног одбора Савеза. 

 

Члан 67. 

 

Располагање средствима из члана 64, 65 и 66. овог Статута, ближе се уређује Правилником о 

расподели средстава Савеза.  

 

 

8. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

  

Члан 68. 

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

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

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

спорту Републике Србије.  

Сви  чланови  СТСС  су  обавезни  да  поштују  обавезе  из  Закона  о спречавању допинга у 

спорту и анти-допинг правила Стонотениског савеза Србије.  

За  кршење  анти-допинг  правила,  одговорном  лицу  се  изричу  одговарајуће  казне,  у  

складу  са Законом о спречавању допинга у спорту.  

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

о спречавању допинга у спорту.  

 

9. ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА 

 

Члан 69. 

 

Рад Савеза се заснива на начелу потпуне јавности. 
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Обавештавање јавности и информисање удружених чланица, остварује се преко: 

• сталних конференција за штампу 

• радија и телевизије 

• интернет сајта Савеза 

• дописа и писаних информација 

• извештаја и других материјала Савеза 

  

Члан 70. 

 

Искључивање јавности у раду Савеза је једино могуће, када се разматрају питања која 

представљају пословну тајну о чему одлучује орган који разматра та питања и који их проглашава за 

пословну тајну. 

 

10. ОПШТА АКТА 

Члан 71. 

 

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

одређена питања.  

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 30 дана пре 

одржавања Скупштине. 

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини 

писмено најкасније три дана пре седнице 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 72. 

 

Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 20) и чл. 5. ст. 2. 

Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена 

надлежностима Савеза. 

Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са законом и Статутом и 

општим актима Савеза, а у супротном су неважећи. 

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

Савеза. 

У случају несагласности одредбе Статута и другог општег акта члана Савеза са одредбом 

Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта Савеза. 

 

Члан 73. 

 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица Савеза морају бити у 

складу с општим актом Савеза и законом, а у супротном су ништаве. 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова Савеза морају бити у складу са 

законом, општим актима Савеза и општим актима члана Савеза, а у супротном су ништаве. 

На одлуке као појединачне акте које доносе органи Савеза и чланова Савеза мора бити 

омогућено право жалбе. 

Лица у надлежности Савеза дужна су да пре покретања, у складу са законом, судског спора за 

утврђивање ништавости одлуке из става 1. и 2. овог члана поднесу жалбу, односно ревизију на спорну 

одлуку. 

 

11. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

Члан 74. 

 

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

предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине. 
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Управни одбор Савеза може двотрећинском већином од укупног броја својих чланова 

одлучити да се о статусној промени одлучује путем непосредног гласања (референдума) чланова 

Савеза. На непосредном гласању у име члана Савеза право гласа има заступник члана Савеза или лице 

са специјалним пуномоћјем, овереним печатом члана Савеза и потписаним од заступника члана Савеза 

Одлука на непосредном гласању је донета ако се за предлог одлуке позитивно изјасни већина од 

укупног броја чланова Савеза. 

 

12. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

 

Члан 75 

Лица у надлежности Савеза која намерно или из нехата поступе супротно Статуту и другим 

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

дисциплински одговарати и бити кажњена: 

1) опоменом; 

2) јавном опоменом 

3) суспензијом; 

4) новчаном казном; 

5) забраном обављања дужности; 

6) искључењем. 

Управни одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 

дисциплински поступак, у складу са овим Статутом. 

 

Члан 76 

Ниједан непосредни и посредни члан Савеза не може бити дисциплински кажњен или 

сносити друге негативне последице због коришћење својих права утврђених законом, општим актима 

Савеза и општим актима члана Савеза. 

 

 

13 ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК 

 

Члан 77 

Члан Савеза незадовољан одлуком неког органа савеза има право да поднесе жалбу у првом 

степену органу савеза који је одлуку донео. 

Члан Савеза незадовољан првостепеном одлуком по жалби, жалбу у другом степену може 

упутити Арбитражној комисији Олимпијског комитета чију надлежност прихватају сви чланови 

Савеза.  

 

 

11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 83. 

 

Општи акти и рад Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од шест месеци од 

дана ступања на снагу овог Статута. 

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу 

претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом. 

 

Члан 84. 

 

Постојећи органи Савеза (Управни одбор, Надзорни одбор, Председник, Генерални секретар), 

радна тела и именована лица  настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно 

именовани. 

 

Члан 85. 
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Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о 

спорту и овим Статутом најкасније до истека рока за усклађивање рада са Законом о спорту. 

Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих статута са Законом о спорту и овим 

Статутом доставе Савезу један примерак свог статута у року од 15 дана од дана доношења. 

 

Члан 86. 

 

Ако ресорно Министарство за спорт, као надлежни државни орган, захтева измену одређених 

одредби овог Статута због несагласности са Законом, по том захтеву ће се одмах поступати, а на првој 

наредној седници Скупштине Савеза приступиће се усвајању истог. 

 

Члан 87. 

 

Нико нема право да члану Савеза, ускраћује права која му припадају по овом Статуту, другим 

општим актима Савеза, уколико је овај уредно регистрован и уколико је измирио све своје обавезе 

према Савеза 

 

Члан 88. 

 

Чланство у Савез престаје иступањем, брисањем или искључењем у складу са Правилником о 

регистрацији Савеза, на основу одлуке Скупштине Савеза. 

Члан Савеза може иступити само ако је одлуку о иступању донела Скупштина члана и о томе 

писмено обавестила Скупштину Савеза, уз навођење разлога за своје иступање. 

Члан Савеза, може бити брисан из чланства Савеза, уколико је дошло до правног престанка 

постојања члана односно уколико није извршио регистрацију по важећем Правилнику о регистрацији. 

Члан Савеза може бити искључен из чланства одлуком Скупштине Савеза уколико својим 

деловањем битно нарушава интерес Савеза 

 

Члан 89. 

 

Савез може престати са радом само на основу разлога предвиђених Законом или на основу 

Одлуке Скупштине Савеза усвојене двотрећинском већином њених чланова. 

У случају престанка рада Савеза његова имовина птрелази на Спорстки савез Београда. 

 

Члан 90. 

 

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Савеза који је усвојила Скупштина 

Савеза на седници од 03. Септембра 2005 године. 

 

 

Члан 91. 

 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог усвајања. 

 

 

 

У Београду, 31.01.2012. године                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

      Душан Османагић  


