
 Управни одбор на основу члана 35 став 4. Статута Савеза спортова општине Бор на 

својој . седници дана 12.01.2017.  доноси 

П Р А В И Л Н И К 

о утврђивању статуса чланова Савеза спортова општине Бор 

 Члан 1. 

Ови Правилником се уређује начин и критеријуми за одређивање статуса члана Савеза 

спортова општине Бор (ССОБ) у смислу обављењем редовне регистроване  спортске 

делатности као и права и обавезе које из тога проистичу. 

Члан 2. 

Сви чланови ССОБ су дужни да редовно обављају спортску делатност у складу са 

Законом о спорту и оном спортском делатношћу за које су регистровани. 

                                                                     Члан 3.  

Спортска организација, члан ССОБ-а има права и обавезе предвиђене Статутом. Сваки 

члан који редовно обавља своју спортску делатност, има права гласа, одлучивања и 

учествовања у органима ССОБ-а. 

Члан 4. 

Спортска организација, може бити по предмету  овог Правилника у статусу 

организација  која обавља редовно своју спортску делатност – редован члан или 

спортска организација која не обавља редовно спортску делатност – неактивни члан. 

Члан 5. 

Секретар  Савеза предлаже УО списак неактивних чланова ради утврђивања статуса, на 

крају сваке календарске године.  

Управни одбор по основу Закона о спорту, који члан не обавља редовно спортску 

делатност за ту годину. У складу са чланом 35.став 4. Статута ССОБ  и овим 

Правилником одређује после спортске категоризације која се врши сваке године 

општинским конкурсом. Одлука о неактивном члану мора да садржи период на који се 

односи одлука и период утврђивања неактивности члана и образложење.                

Члан 6. 

Члан – спортска организација има право жалбе,  седам дана од дана пријема одлуке. 

Одлука се доставља на електронску адресу и поштом како је пријављено у Књизи 

евиденције чланова. Уколико УО одбаци жалбу коначну одлуку усваја Скупштина. 

 

 



Члан 7.  

          На основу следећих критеријума се може утврдити  статус наактивног клуба по 

следећем редоследу:  

- члан је сам пријавио неактивност спортске организације  

- члан није учествовао на Јавном конкурсу о спортској категоризацији општине 

Бор 

- члан  није доставио извештај о редовним спорстким активностима на захтев 

секретара Савеза.  

Извештај мора да садржи  време, место, период и субјекте спортских 

активности, уз доказни материјал који доказује наведени опис. 

Извештај се тражи у случају да члан није се пријавио на Јавни конкурс за 

спортску категоризацију или да је одбијена пријава на конкурсу. 

- члан није ажурирао податке нити је пријавио промене овлашћеног лица, 

заступника, спортску грану или промену статуса клуба у смислу Закона о спорту 

и  Правилником о вођењу књиге чланова Савеза спортова општине Бор.  

 

            Уколико  постоји један од наведених критеријума,  Секретар има право да 

покрене процедуру утврђивања статуса члана и предложи УО ССОБ, усвајање одлуке о 

неактивности клуба уз образложење.  

              Процедура утврђивања статуса подразумева да секретар мора да установи 

редовну спортску делатност за који је регистрован члан, у складу са Законом о спорту. 

Члан 8. 

Члан који стекне статус неактивног члана нема право гласа на Скупштини нити право 

одлучивања у органима Савеза и задржава право  присуства седницама Скупштине. 

Члан 9. 

 Сва питања која тичу утврђивања статуса клуба , а нису регулисана овим Правилником 

, регулисаће Скупштина посебном одлуком.  

    Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

У Бору 12.01.2017 

 

 Председник УО ССОБ 

                                                                                                       Миливоје Јаношевић 


