
 

СПОРТСКИМ    ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ЧЛАНИЦАМА ССОБ 

 

Предмет: Обавештење 

 

Поштовани, 

 

          Овим дописом желимо да вам још једном скренемо пажњу на одређене рокове који 

произилазе из одредби Закона о спорту РС (''Службени гласник РС'' бр.10. од 8. фебруара 

2016.год.).  

Члан 181.закона: '' Постојеће организације у области спорта дужне су да ускладе 

своју организацију, рад и опште акте са одредбама овог закона у року од годину дана од 

дана ступања на снагу овог закона. (до 16.фебруара 2017.год) 
Поступак уписа у Регистар започет до дана ступања на снагу овог закона окончаће 

се по одредбама прописа по којима је започет.  

Постојеће организације у области спорта које треба да ускладе своју организацију, 

рад и опште акте са одредбама овог закона, дужне су да ускладе своје опште акте, и 

Агенцији поднесу пријаву и документацију за упис промене података и докумената, у 

року из става 1. овог члана, без плаћања накнаде.  
Постојеће организације у области спорта које поднесу Агенцији пријаву и 

документацију за упис промене података и докумената по протеку рока из става 1. овог 

члана, платиће накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге 

услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 119/13 и 

138/14). ''  

Потребно је да што хитније у том смислу извршите усклађивање својих статута са 

статутима надлежних националних гранских савеза у којима остварујете чланство. Ваши 

статути морају бити усаглашени са њиховим статутима па је процедура таква да од вашег 

надлежног националног гранског савеза затражите модел статута, прилагодите га Вашим 

потребама и што хитније сазовете скупштину на којој ћете статут усвојити а затим послати 

АПР (Агенцији за привредне регистре РС) http://www.apr.gov.rs/. 

Скрећемо Вам пажњу на следеће : 

Закон о спорту чл.40. ст.4: ''Сваки члан спортског удружења има право да добије 

примерак статута спортског удружења''. 

Закон о спорту чл.49. ст.1: ''Чланови спортског удружења јесу оснивачи и лица која 

накнадно приступе спортском удружењу у складу са његовим статутом.''  

Закон о спорту чл.52. ст.1: ''Спортским удружењем управљају његови чланови на 

начин одређен статутом удружења. '' 

Закон о спорту чл.41. ст.1:''Одредбе општег акта спортског удружења подлежу 

оцени уставности и законитости у складу са Уставом и законом. '' 

Закон о спорту чл.34. ст.1“Спортска организација при оснивању не може користити 

реч „клуб”. Спортска организација може унети реч „клуб” у свој назив ако континуирано 

учествује у спортским такмичењима у оквиру надлежног националног гранског спортског 

савеза, а на основу потврде тог савеза“.  

Без обзира какав статут добили од стране Вашег надлежног националног гранског 

савеза (прочитати чл.34. Закона о спорту) молимо Вас водите рачуна о седећим законским 

одредбама када доносите Ваш статут: 

Закон о спорту чл.33. ст.2: ''Чланови управе спортске организације, укључујући и 

заступника и ликвидационог управника спортске организације не могу бити следећа 

лица: 1) оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, 

запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења; 2) 

чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица 



организације у области спорта која управља спортском лигом; 3) лице које врши јавну 

функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке; 4) власници и чланови 

органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици; 5) спортски 

посредници у одговарајућој грани спорта; 6) која су осуђена за кривична дела против 

привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, 

тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење 

кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг 

средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко 

понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док 

трају правне последице осуде; 7) која не могу бити чланови органа привредних друштава или 

удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности.''  

Закон о спорту чл. 33. ст.3: ''У спортској организацији не може бити запослено лице 

које је запослено у спортској кладионици или је власник или члан органа спортске 

кладионице.''  

Закон о спорту чл. 56. ст.3: ''Заступник спортског удружења може бити члан управе 

спортског удружења.''  (Ако није у супротности са чл.33.ст.2. и ст.3.) 

Закон о спорту чл. 60. ст.3: ''Чланови надзорног одбора не могу бити чланови управе и 

скупштине спортског удружења. '' 

Закон о спорту чл. 61. ст.3: ''Члан органа спортског удружења може бити само члан 

удружења. '' 

Закон о спорту чл. 62 ст 1.: ''Чланови органа спортског удружења одговарају 

солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују спортском удружењу, ако такву одлуку 

донесу намерно или крајњом непажњом.''  

Закон о спорту чл. 62 ст.2 : ''За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови 

који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања ако су у 

поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о 

коме се гласа.'' 

 Закон о спорту чл. 62 ст.3 : ''Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана 

застарева у року од десет година од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета 

спортском удружењу.''  

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О СПОРТУ:  
* Уколико спортска организација не усклади своју организацију, рад и опште акте у 

року утврђеном чланом 181. став 1. Закона о спорту, на основу чл.177.ст.1. тач.14) :  казниће 

се новчаном казном у износу од 100.000,00 динара за прекршај организација у области спорта 

или друго правно лице односно одговорно лице у организацији у области спорта казном у 

износу од 10.000,00 динара.  

*Уколико се достави Изјава АПР у којој заступник спортске организације под 

кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да испуњава услове прописане чланом 

33.став 2. закона, односно изабере лице супротно забрани, на основу чл.175. Закона о спорту: 

казниће се новчаном казном у износу од 500.000,00 - 2.000.000,00 динара за прекршај 

организација у области спорта или друго правно лице односно одговорно лице у 

организацији у области спорта казном у износу 50.000,00- 150.000,00 дин.         

 

 Пример Статута усклађен са Законом о спорту потребно је одмах доставити заједно са 

решењем АПР и свим потребним одлукама Савезу спортова општине Бор.  

 

 

                                                                                  САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ БОР  

         Ген. С е к р е т а р, 

                                                                                                   Станиша Аксић 

 


