На основу чл. 55 став 3. тачка 1) и 181. став 1. Закона о спорту (,,Службени гласник Републике
Србије", број 10/16) и на основу члана 21. став 1. тачке 1. Статута Атлетског савеза Београда,
Скупштина Атлетског савеза Београда на седници одржаној __.02.2017. године, усвојила је

СТАТУТ
АТЛЕТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Атлетски савез Београда (у даљем тексту АСБ) је територијални грански спортски савез удружених
атлетских спортских организација (спортских удружења и спортских привредних друштава) са
територије града Београда.
Осим спортских организација (атлетских клубова) из члана 1. става 1. овог Статута, чланови АСБ могу
бити и стручна и друга удружења и савези из области атлетског спорта чије седиште се налази на
територији Београда.
1. Правни статус
Члан 2.
АСБ је независна, недобитна спортска организација, основана ради остваривања заједничких циљева и
интереса својих чланова везаних за развој и унапређење атлетског спорта у Београду.
Члан 3.
АСБ је спортска организација која ради у форми спортског удружења као самосталног правног лица са
правима, обавезама и одговорностима прописаним Законом о спорту, осталим прописима Републике
Србије, Статутом Атлетског савеза Србије и овим Статутом.
АСБ је уписан у надлежни регистар у складу са позитивним прописима Републике Србије.
Члан 4.
АСБ је основан на Оснивачкој скупштини одржаној 1921. године у Београду.
Подручје деловања АСБ је територија града Београда.
2. Чланство у другим организацијама
Члан 5.
АСБ је удружен у Спортски савез Београда и Атлетски савез Србије. Одлуку о удруживању у друге
савезе и организације из области спорта доноси Скупштина АСБ.
3. Назив, седиште, печат, знак и застава
Члан 6.
Назив АСБ је: Атлетски савез Београда.
Скраћени назив АСБ: је АСБ.
Назив АСБ на страном језику (енглеском) је: Athletic Association of Belgrade.
Седиште АСБ се налази у Београду, у улици Љубомира Стојановића бр. 38а.
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АСБ има печат округлог облика на коме су исписани назив и седиште АСБ (на ћирилици) и у средини
је знак АСБ.
Знак АСБ је у облику атлетске стазе са пет црвено-сивих атлетских стаза. У левој трећини знака је
минијатурни Победник Београда. У другој и трећој трећини великим словима је исписано АСБ.
Застава АСБ је плаво-беле боје са знаком у средини. Однос дужине и ширине заставе је 2 x 1 метар.
4. Чланови АСБ
Члан 7.
Чланови АСБ су спортске организације из области атлетике са територије града Београда које:
1) су основане и регистроване у складу са одредбама Закона о спорту Републике Србије,
2) испуњавају услове предвиђене Статутом Атлетског савеза Србије и овим Статутом,
3) које потпишу приступницу за чланство у АСБ а на основу одлуке надлежног органа спортске
организације,
4) прихвате овај Статут и друга нормативна акта АСБ.
5) су уписане у матичну евиденцију чланова АСБ.
Управни одбор АСБ констатује да ли спортске организације испуњавају услове из става 1. тачака 1,2,3
и 4. овог члана Статута и исте уписује у матичну евиденцију чланова коју води АСБ.
5. Деловање и рад АСБ
Члан 8.
Деловање и рад АСБ су неутрални по политичким и религијским питањима.
Дискриминација било које врсте у оквиру деловања АСБ, усмерена против неке државе, појединца
или групе људи по етничкој, расној, полној, језичкој, политичкој или било којој другој основи је
строго забрањена и кажњава се одговарајућом санкцијом прописаном законима Републике Србије и
општим актима АСС и АСБ.
II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ АСБ
1. Циљеви
Члан 9.
Циљ савеза је да:
1) У сарадњи са Секретаријатом за спорт Скупштине града Београда обезбеди материјалну основу за
сопствени рад и за реализацију програмских активности чланова АСБ утврђених заједничком
политиком и програмима,
2) учествује у обезбеђивању услова за остваривање спортских резултата својих чланова и спортиста у
складу са принципима утврђеним програмом рада и развоја АСБ,
3) Ствара основе за унапређење тренерског, судијског и другог стручног кадра својих чланова.
4) Развија сарадњу и негује спортске и пријатељске односе са другим спортским организацијама и
спортским удружењима у земљи и иностранству,
5) Организује и спроводи атлетске спортске манифестације и такмичења,
6) Обавља и друге послове у складу са Законом о спорту, спортским правилима АСС, АСБ и овим
Статутом.

2

2. Садржај активности
Члан 10.
АСБ своје циљеве остварује кроз:
1) правовремено планирање и организовање служби за обављање стручно-административних и
других послова,
2) координирано усклађивање заједничких активности за обезбеђивање услова и материјалне базе за
рад чланова АСБ,
3) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђивању
правила понашања у њиховим међусобним односима,
4) стварање услова за развој атлетике у Београду,
5) подршку изградње и одржавања спортских објеката,
6) перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у спорту који
су ангажовани у АСБ,
7) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате
и за допринос развоја и унапређења атлетског спорта,
8) издавање сопствених публикација,
9) остваривање међународне спортске сарадње,
10) популаризацију атлетике у медијима, образовним институцијама и другим организацијама,
11) предузимање мера за спречавање негативних појава при организовању и одржавању атлетских
такмичења и јачање васпитне улоге спорта,
12) бригу о заштити здраваља спортиста,
13) подстицање бављења атлетиком у свим узрасним категоријама становништва,
14) остваривање сарадње са привредним друштвима, установама и другим правним и физичким
лицима, од значаја за остваривање циљева АСБ,
15) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева АСБ и остваривању положаја
утврђеног Законом о спорту, спортским правилима АСС и АСБ.
Члан 11.
АСБ може ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом и општим актима АСБ
основати привредно друштво или други законом прописан облик организовања у земљи и
иностранству, самостално или са другим правним или физичким лицима.
III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА АСБ
Члан 12.
Права, обавезе, начин удруживања и остали односи АСБ и његових чланова, као и међусобни односи
чланова АСБ, уређени су Законом о спорту, осталим прописима Републике Србије, овим Статутом и
другим општим актима АСБ.
Члан 13.
Члановима АСБ обезбеђена је равноправност у погледу остваривања права, обавеза и одговорности
које произлазе из њиховог добровољног удруживања у АСБ.
1. Права и обавезе чланова
Члан 14.
Чланови АСБ у оквиру послова и активности имају следећа права:
1) да преко својих представника у Скупштини АСБ учествују у управљању АСБ,
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2) да предлажу измене, допуне и доношење Статута, општих и других аката и да разматрају питања
од заједничког интереса,
3) да буду обавештени о раду органа и тела АСБ,
4) да удружују средства ради остваривања планова и циљева од заједничког интереса,
5) да учествују у стручним активностима АСБ.
Члан 15.
Чланови АСБ у оквиру реализације послова и активности АСБ имају следеће обавезе:
1) да своје Статуте и општа акта ускладе са Статутом и општим актима АСБ,
2) да извршавају обавезе утврђене плановима и програмима од заједничког интереса донетим на
основу овог Статута и општих аката АСБ,
3) да спроводе одлуке органа АСБ донете на основу овог Статута и аката АСБ.
2. Престанак чланства
Члан 16.
Својство члана АСБ престаје:
1) престанком рада члана,
2) на писмени захтев члана,
3) одлуком Скупштине АСБ.
Престанком својства члана АСБ престаје и мандат представницима члана АСБ у органима и радним
телима АСБ.
Члан 17.
Уколико члан АСБ не испуњава обавезе утврђене Законом о спорту, осталим прописима Републике
Србије, Статутом и општим актима АСБ, Управни одбор АСБ доноси одлуку о његовом искључењу из
АСБ.
Члан АСБ може поднети жалбу Скупштини АСБ. Одлука Скупштине по жалби је коначна.
IV УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ АСБ
Члан 18.
АСБ управљају његови чланови преко својих представника у органима АСБ.
Члан 19.
Органи АСБ су: Скупштина, Управни одбор, Председник АСБ, генерални секретар и Надзорни одбор.
У случају када истекне мандат органима АСБ, а нови нису изабрани, раније изабрани органи врше
дужност до избора нових органа.
1. СКУПШТИНА АСБ
1.1. Састав, избор и мандат
Члан 20.
Скупштина је највиши орган управљања АСБ.
Скупштину сачињавају званично делегирани представници чланова АСБ које они бирају и опозивају
на основу својих Статута.
Мандат чланова Скупштине АСБ траје 4 године.
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Мандат чланова Скупштине може престати и пре истека рока из претходног става подношењем
писмене оставке члана Скупштине, или опозивом од стране Скупштине АСБ, или опозивом члана
АСБ који је делегирао члана Скупштине, као и услед смрти члана Скупштине.
Састав прве Скупштине по ступању на снагу овог Статута је следећи:
1) чланови АСБ који учествују у остваривању основног програма рада АСБ и у расподели средстава
према Правилнику о расподели средстава АСБ, у Скупштини су заступљени са три делегата.
2) Сви остали чланови АСБ у Скупштини су заступљен са по једним делегатом.
3) Председник АСБ.
1.2. Надлежности Скупштине
Члан 21.
Скупштина АСБ:
1) доноси Статут АСБ,
2) утврђује спортску и пословну политику АСБ и одређује смернице за њено спровођење,
3) доноси финансијски план и усваја завршни рачун АСБ на предлог Управног одбора АСБ,
4) доноси план и програм развоја атлетског спорта у Београду,
5) одлучује о статусним променама, промени облика организовања и престанку рада АСБ,
6) усваја Извештај о раду Управног одбора АСБ,
7) Усваја извештај Надзорног одбора,
8) одлучује о пријему нових чланица у АСБ,
9) одлучује о удруживању АСБ у спортске савезе и друге асоцијације,
10) доноси Пословник о свом раду,
11) одлучује о искључивању својих чланова из АСБ,
12) одређује критеријуме за избор кандидата на функције у органима и телима АСБ,
13) бира и разрешава председника АСБ,
14) бира и разрешава чланове Управног одбора АСБ,
15) бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора,
16) бира и разрешава генералног секретара АСБ,
17) бира и разрешава чланове својих радних тела,
18) доноси одлуку о ванредним правним лековима
19) доноси одлуку о престанку рада АСБ и
20) обавља и друге послове утврђене Статутом и општим актима АСБ.
1.3. Сазивање Скупштине и одлучивање
Члан 22.
Седницу Скупштине сазива и њеним радом руководи председник АСБ у складу са Пословником.
Седнице Скупштине се одржавају по потреби, а најмање једном годишње.
Председник је дужан да у року од 15 дана сазове седницу Скупштине на писмени захтев Надзорног
одбора или на захтев Управног одбора или на захтев 1/3 чланова Скупштине АСБ.
У случају дуже спречености председника да врши дужности и обавезе из овог Статута, седницу
Скупштине сазива и њеним радом руководи потпредседник Управног одбора кога одреди председник.
Уколико председник из било ког разлога не поступи по предвиђеној процедури, Управни одбор
одређује потпредседника који ће сазвати Скупштину.
Члан 23.
Скупштина одлучује пуноважно (има кворум за одлучивање) ако седници присуствује више од
половине чланова Скупштуине.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова осим Одлука о промени Статуа,
статусним променама и престанку АСБ које се односе већином гласова од укупног броја чланова
Скупштине.
Потпредседници и чланови Управног одбора учествују у раду Скупштине без права одлучивања.
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2. УПРАВНИ ОДБОР
2.1. Састав и мандат
Члан 24.
Управни одбор је орган управљања.
Управни одбор има 13 (тринаест) чланова и то: председника, 2 (два) потпредседника и 10 (десет)
чланова. Чланове Управног одбора бира Скупштина АСБ из реда истакнутих друштвено-спортских
радника, атлетских стручњака, атлетичара и истакнутих привредника привржених атлетици, на
предлог председника АСБ уз претходно прибављање предлога и мишљења атлетских клубова и
стручних удружења. У структури Управног одбора чланови АСБ су представљене са 50% + једним
представником. Избор за члана Управног одбора није везан за чланство у Скупштини АСБ.
Председник АСБ је и председник Управног одбора.
Чланови Управног одбора се бирају на период од 4 године и могу бити поново бирани.
Члан 25.
Мандат члана Управног одбора престаје пре истека времена на које је изабран:
1) ако поднесе оставку,
2) ако га опозове Скупштина,
3) услед смрти,
4) услед престанка рада спортске организације која је члан АСБ, а која га је предложила за члана
Управног одбора,
5) ако га опозове члан АСБ који га је предложио,
6) ако буде осуђен 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.
2.2. Надлежности Управног одбора
Члан 26.
Управни одбор обавља следеће послове:
1) утврђује предлог Статута АСБ, предлоге општих аката које доноси Скупштина,
2) утврђује предлоге планова и програма развоја атлетског спорта у Београду и стара се о њиховој
реализацији,
3) предлаже Скупштини усвајање завршног рачуна и утврђује предлог финансијског плана АСБ,
врши ребаланс финансијског плана током године и усваја периодичне обрачуне,
4) стара се о извршењу одлука Скупштине и осталих органа АСБ,
5) предлаже удруживање АСБ у одговарајуће спортске савезе и асоцијације у земљи и иностранству,
6) предлаже пријем нових чланова у чланство АСБ,
7) подноси Скупштини извештај о свом раду,
8) образује радна тела, именује и разрешава њихове чланове,
9) предлаже Скупштини избор председника и чланове Надзорног одбора,
10) именује и разрешава представника АСБ у асоцијацијама и савезима,
11) доноси Пословник о раду Скупштине,
12) доноси Правилник и утврђује критеријуме за расподелу средстава из буџета АСБ,
13) доноси пропозиције за организацију такмичења,
14) доноси одлуке о додели признања спортистима, спортским радницима и стручњацима,
15) прати и надгледа спровођење атлетских такмичења у Београду,
16) одлучује као првостепени орган по пријавама чланица и органа АСБ,
17) врши и све друге послове одређене овим Статутом и другим општим актима АСБ,
18) именује чланове комисије за решавање спорова на прелог генералног секретара АСБ,
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19) именује чланове комисије за жалбе на прелог генералног секретара АСБ.
За вршење одређених стручних послова из своје надлежности Управни одбор може образовати
стручне савете, комисије и радна тела.
Одлуком о образовању стручног савета, комисије или радног тела утврђује се њихов делокруг и
састав.
2.3. Седнице Управног одбора
Члан 27.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају према потреби, а најмање једном месечно.
Седницу Управног одбора сазива и њоме руководи председник АСБ у складу са Пословником о раду
Управног одбора.
Председник је дужан да у року од 10 дана сазове седницу Управног одбора на писмени захтев
Надзорног одбора или на захтев 5 чланова Управног одбора, или генералног секретара.
У случају спречености председника, седницу Управног одбора сазива и њоме руководи један од
потпредседника Управног одбора кога одреди председник.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
3. ПРЕДСЕДНИК АСБ
Члан 28.
Председника АСБ бира Скупштина АСБ из реда истакнутих спортских радника, спортиста или
привредника на предлог Управног одбора АСБ или најмање 5 чланица АСБ.
Председник представља АСБ и има својство заступника.
Председник АСБ се бира на период од четири године и може поново бити биран на исту функцију.
Председник АСБ за свој рад одговара Скупштини АСБ.
Председнику АСБ престаје функција пре истека времена на које је изабран оставком или разрешењем
од стране Скупштине АСБ.
Члан 29.
Председник АСБ
1) представља и заступа АСБ,
2) руководи радом АСБ и усклађује активности органа АСБ,
3) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор АСБ,
4) организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и другим
органима и организацијама у земљи и иностранству,
5) предлаже именовање генералног секретара АСБ,
6) предлаже и одобрава службена путовања у иностранство.
Председник АСБ одређена овлашћења може пренети на генералног секретара и потпредседнике АСБ.
4. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 30.
Генерални секретар је професионално лице запослено у АСБ.
Генерални секретар је највиши административни и пословодни орган АСБ и има своство заступника.
Генералног секретара бира Скупштина АСБ на предлог председника АСБ на период од 4 године уз
могућност да по истеку тог периода буде поново именован.
За генералног секретара АСБ може да буде именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да има најмање високу стручну спрему,
2) најмање три године радног искуства у стручном раду у спортским организацијама,
3) да има стручне и организационе способности за обављање руководећих послова,
4) да поседује знање најмање једног светског језика.
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Члан 31.
Генерални секретар
1) организује и контролише обављање стручних послова у АСБ и предузима мере за унапређење тих
послова,
2) стара се о припремама седница органа АСБ и о извршавању одлука тих органа,
3) има права, овлашћења и одговорности пословодног органа у складу са Законом и другим
прописима којим се уређују радни односи,
4) обавља послове које на њега пренесе председник АСБ,
5) учествује у раду органа АСБ без права одлучивања,
6) стара се о благовременој припреми периодичних рачуна и годишњих обрачуна и извештаја о
пословању,
7) обавља и друге послове у складу са Сатутом и другим општим актима АСБ,
8) прелаже Управном одбору АСБ кандидате за именовање у Комисију за решавање спорова и
кандидате за именовање у Комисију за жалбе,
9) доноси Правилник о систематизацији радних места.
Генерални секретар за свој рад одговара председнику АСБ, Управном одбору и Скупштини АСБ.
5. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 32.
Надзорни одбор је надзорни орган АСБ који врши контролу спровођења Статута и других општих
аката АСБ, контролу материјално-финансијског пословања АСБ и стручних служби АСБ.
Члан 33.
Надзорни одбор има 3 (три) члана: председника и 2 (два) члана које бира Скупштина АСБ на предлог
Управног одбора.
Члан 34.
Надзорни одбор ради у седницама које се одржавају по потреби, а најмање једном годишње. Седницу
Надзорног одбора сазива и њеним радом руководи председник Надзорног одбора. У случају
спречености председника, замењује га члан кога одреди председник Надзорног одбора.
Надзорни одбор одлучује пуноважно ако седници присуствују два члана. Надзорни одбор извештава
Скупштину писменим путем најмање једном годишње о својим запажањима и контроли законитости
пословања АСБ.
6. СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 35.
За обављање административних, материјално-финансијских, стручних, организационих и осталих
послова АСБ може да формира стручне службе.
Обављање појединих специфичних стручних послова АСБ може на основу претходно закљученог
уговора поверити на вршење појединцима (спортским стручњацима и стручњацима у спорту),
институцијама и организацијама.
Послове из оквира активности АСБ обавља неопходан број радника стручне службе. Стручном
службом АСБ руководи генерални секретар АСБ.
Члан 36.
Правилником о систематизацији радних места утврђује се број радних места, врста и степен стручне
спреме, потребна знања односно искуство и други потребни услови за заснивање радног односа на тим
радним местима.
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Члан 37.
Запослени у стручној служби АСБ остварују своја права и обавезе на основу Закона, Статута, општих
аката АСБ и Колективног уговора из делатности физичке културе.
7. СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КАО СЕКЦИЈЕ АСБ
Члан 38.
У оквиру АСБ, без својства засебног правног лица, као његове секције, а ускладу са правилима
прописаним Законом о спорту делују:
1. Секција атлетских судија Београда,
2. Секција атлетских тренера Београда.
Састав, начин избора органа и тела, као и делокруг послова које врше секције из става 1. овог члана
Статута, прописују се правилницима који морају бити усклађени са одредбама Закона о спорту,
одредбама овог Статута и другим општим актима АСБ.
Правилнике из става 2. овог члана Статута доноси Управни одбор АСБ.
Члан 39.
Секција атлетских судија Београда и Секција атлетских тренера Београда морају се уписати у регистар
удружења друштава и савеза у области спорта, а ускладу са одребама Закона о спорту.
Место обављања делатности и активности секција из става 1. овог члана Статута јесте територија
града Београда.
Члан 40.
Секција атлетских судија Београда и Секција атлетских тренера Београда имају своје председнике који
се бирају у складу са општим нормативним актима донетим од тих секција.
Председник Секције атлетских судија Београда је њен заступник, а послове са трећим лицима обавља
у име и за рачун АСБ.
Председник Секције атлетских тренера Београда је њен заступник, а послове са трећим лицима обавља
у име и за рачун АСБ.
V СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА АСБ
Члан 41.
Средства за рад АСБ образују се од буџетских средстава која су опредељена у Буџету града Београда
за финансирање ове активности, прилога донатора и спонзора, сопствених прихода остварених
маркетиншком делатношћу АСБ и других Законом дозвољених прихода.
АСБ може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са Законом.
У циљу повећања сопствених прихода АСБ може основати привредна друштва (предузећа) чија ће
делатност и приходи допринети повећању прихода АСБ у складу са Законом који такве делатности
регулише.
Члан 42.
За финансирање посебних активности из програма рада АСБ заинтересоване организације могу да
удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом у АСБ.
Располагање и руковођење средствима из става 1. овог члана врши се сагласно одлуци удружиоца
средстава.
Члан 43.
Материјално финансијско пословање и евиденција средстава АСБ уређује се посебним општим актима
АСБ.
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VI ЈАВНОСТ У РАДУ АСБ
Члан 44.
Рад органа АСБ је јаван.
Јавност рада АСБ обезбеђује се сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима
обавештавања, као и путем званичне веб-презентације (веб-страница) АСБ, а у складу са правилима
прописаним овим статутом.
Члановима АСБ и јавности доступни су сви подаци о АСБ осим оних који представљају пословну
тајну.
Члан 45.
Органи и тела АСБ могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају
документа или подаци поверљиве природе.
Члан 46.
Представник АСБ који даје податке и информације у вези са радом АСБ одговоран је за њихову
тачност.
Ставове АСБ, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани функционери
АСБ.
VII ЕВИДЕНЦИЈЕ АСБ
Члан 47.
АСБ и његови чланови имају обавезу да воде матичне евиденције својих чланова, спортских објеката,
врхунских атлетичара (активних спортиста), атлетских стручњака и атлетских резултата у складу са
одредбама Закона о спорту, као и све друге евиденције прописане Законом о спорту и осталим
прописима Републике Србије.
Члан 48.
Чланови АСБ имају обавезу да се упишу у одговарајуће матичне евиденције које води министарство
надлежно за спорт и Агенција за привредне регистре, као и да све измене и допуне података у тим
евиденцијама или чињеницу престанка рада, пријаве тим државним органима. По добијању акта о
упису у матичне евиденције надлежног државног органа, чланови АСБ дужни су да фотокопију тог
акта доставе Генералном секретару АСБ, најкасније 7 (седам) дана по добијању таквог акта.
VIII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 49.
Спорове настале између АСБ и његових чланова, као и спорове настале између чланова АСБ, а
поводом примене правила из Статута АСБ и других општих аката АСБ, решава Комисија за решавање
спорова.
Странка незадовољна одлуком Комисије за решавање спорова има право да поднесе жалбу на одлуку
Комисије, Комисији за жалбе, која у поступку по жалби доноси коначну одлуку.
Комисија за решавање спорова има три члана који морају бити дипломирани правници.
Пословником о раду и другим општим актима које доноси Управни одбор, уређује се начин рада
Комисје за решавање спорова.
Члан 50.
Комисија за жалбе је другостепени орган који одлучује о жалбама поднетим поводом одлука донетих
од Комисије за решавање спорова.
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Комисија за жалбе има три члана који морају бити дипломирани правници.
Пословником о раду и другим општим актима које доноси Управни одбор, уређује се начин рада
Комисје за жалбе.
Одлука комисије за жалбе је коначна за учеснике спора.
IX ПРЕСТАНАК РАДА АСБ
Члан 51.
АСБ престаје са радом када се испуне услови прописани Законом о спорту.
Одлуку о престанку рада АСБ доноси Скупштина, када за такву одлуку на њеној седници буде гласало
најмање две трећине чланова Скупштине.
У случају престанка рада, имовина АСБ која преостане после измирења свих обавеза, постаје имовина
Спортског савеза Београда.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Општи акти АСБ усагласиће се са одредбама овог Статута у року од три месеца од дана ступања на
снагу Статута.
Чланови АСБ имају обавезu да усагласе своје опште акте са одредбама овог Статута у року од три
месеца од дана његовог ступања на снагу.
Чланови АСБ су дужни да ускладе своју организацију, рад и опште акте са одредбама Закона о спорту
у роковима прописаним тим законом и подзаконским актима донетим на основу њега.
Чланови АСБ имају обавезу да после усаглашавања својих статута са Законом о спорту и овим
статутом, доставе Генералном секретару АСБ један примерак свог новог статута.
Члан 53.
Органи конститутисани у складу са претходним Статутом АСБ донетим на седници Скупштине АСБ
09.02.2012. године, на дан ступања на правну снагу овог статута настављају са радом до истека
мандата на који су бирани, односно именовани.
Члан 54.
У случају да надлежни државни органи у поступку регистрације захтевају измену појединих овог
Статута из формалних разлога, овим Статутом се утврђује да је Извршни одбор овлашћен да одлучи о
одговарајућим изменама и допунама Статута у складу са тим захтевом.
Члан 55.
Ступањем на снагу овог Статута престају да важе одредбе претходног важећег Статута усвојеног на
седници Скупштине АСБ 09.02.2012. године. Овај Статут ступа на снагу дан након објављивања на
званичној Интернет странициАСБ.
У Београду, 14.02.2017. године,
ПРЕДСЕДНИК
др Дејан Шупут
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