На основу чл. 55 став 3. тачка 1. и члана 181 став 1 Закона о спорту
(Службени гласник Републике Србије , број 10/16) и на основу члана 21.
став 1. тач. 1 Статута Савеза атлетских ветерана Србије Скупштина Савеза
атлетских ветерана Србије на седници одржаној дана ????? године усвојила
је иимене и допуне Статута САВС, тј. пречишћене текст
СТАТУТ
САВЕЗА АТЛЕТСКИХ ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Савез атлетских ветерана Србије (у даљем тексту: САВС) је национални
грански спортски савез удружених атлетских спортских организација
ветеранске атлeтике на територији Републике Србије.
Осим спортских организација (атлетских клубова) из члана 1 став 1 овог
Статута, чланови САВС-а могу бити стручна и друга удружења и савези из
области атлетског спорта чије седиште је на територији Републике Србије.
1. Правни статус
Члан 2.
САВС је независна, добровољна недобитна спортска оранизација, основана
ради остваривања заједничких циљева и интереса својих чланова везаних
за развој и унапређење атлетске ветеранске атлетике у Републици Србији.
Члан 3.
САВС је спортска организација која ради у форми гранског спортског
савеза као самостално правно лице са правима, обавезама и
одговорностима прописаним Законом о спорту, и осталим прописима
Републике Србије, Статутом Атлетског савеза Србије и овим Статутом.
САВС је уписан у надлежни регистар у складу са позитивним прописима
Републике Србије.
Члан 4.
САВС је основан 2.06.1998. године у Београду. Подручје деловања САВСа је територија Републике Србије.
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2. Чланство у другим организацијама
Члан 5.
САВС је придружени члан Српског атлетског савеза (САС), члан
Балканске атлетске ветеранске федерације (Balkan Association of Masters
Athletics- BAMA, eвропске (European Master Athletics-EMA) и светске
(World Master Athletic-WMA) асоцијaције атлетских ветерана.
3. Назив, седиште, печат, знак и застава
Члан 6
Назив САВС-а је: Савез атлетских ветерана Србије
Скраћени назив је: САВС
Назив на енглеском језику је: Serbian Master Athleitc Association
Скраћени назив: SMAA
Седиште САВС-а је :Страхињића бана 73а, Београд
САВС има печат округлог облика на коме су исписани, по обиму печата:
Савез атлетских ветерана Србије Београд. а у средини печата исписано је
САВС.
Амблем САВС-а је у виду стилизоване фигуре тркача иза чијих леђа је
напис САВС.
Такмичарска боја САВС-а је: црвена, плава и бела.
Застава САВС-а 2м пута 1м, подељена по вертикали на црвену, плаву и
белу боју, а до коља је бела боја. У средини заставе је амблем САВС-а.
4. Чланови САВС-а
Члан 7.
Чланови САВС-а су спортске организације из области атлетике на
територији Србије, а које имају чланове старије од 35 година (атлетски
ветерани) и које:
1. су основане и регистроване у складу са одредбама Закона о спорту
Републике Србије,
2. испуњавају услове предвиђене Статутом Српског атлетског савеза и
овим Статутом,
3. потпишу приступницу за чланство у САВС-у на основу одлука
надлежног органа спортске организације,
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4. прихвате овај Статут и друга нормативна акта САВС-а
5. су уписане у матичну евиденцију чланова САВС-а,
6. плате годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног
одбора САВС-а на текући рачун САВС-а у року од 15 дана од дана
приступа САВС-у.
Управни одбор САВС-а констатује да ли спортске организације
испуњавају услове из става 1. тачка 1-4 овог члана и исте уписују у
матичне евиденције које води САВС.
5. Деловање и рад САВС-а
Члан 8.
Деловање и рад САВС-а је неутралан по политичким и религијским
питањима.
Дискриминација било које врсте у оквиру деловања САВС-а, усмерене
против неке државе, појединца или групе људи по етичкој,расној,полној
језичкој, политичкој или било којој другој основи је строго забрањено и
кажњава се одговарајучом санкцијом прописанм законим Републике
Србије и општим актима САС-а и САВС-а.
II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВС-а
1. Циљеви
Члан 9.
Циљ савеза је да:
1)у сарадњи са САС-ом, чланарина клубова Савеза,
донацијама, стартнимама са такмичења и спонзорствима обезбеди се
материјална основа рада САВС-а а ради реализације програмских
активности утврђених годишњим програмом савеза,
2)развија сарадњу и негује спотске и пријатељске односе са другим
спортским организацијама, спортским удружењима у земљи и
иностранству,
3)организује и спроводи атлетске спортске манифестације и такмичења,
4)обавља и друге послове у складу са Законом о спорту, спортским
правилима САС-а и овим Статутом.
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2. Садржај активности
Члан 10.
1)координирано усклађивање заједничких активности за обезбеђивање
услова и материјалне базе за рад чланова САВС-а,
2)стварање услова за развој ветеранске атлетике у Републици Србији,
3)подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за
изузетне спортске резултате и утврђивању правила понашања.
4)остваривање међународне спортске сарадње,
5)популаризацију ветеранске атлетике у медијима и другим
организацијама,
6)предузимање мера за спречавање негативних појава при организовању и
одржавању атлетских такмичења.
7)брига о заштити здравља спортиста (обавезан лекарски преглед на 6
месеци),
8)подстицање бављења ветеранском атлетиком,
9)остваривање сарадње са привредним друштвима, установама и другим
правним и физичким лицима, од значаја за остваривање циљева САВС-а,
10)друге активности и мере које доприносе реализацији циљева САВС-а и
остваривању положаја утврђеног Законом о спорту, спортским правилима
САС-а и САВС-а.
Члан 11.
САВС може ради остваривања својих циљева и задатака, утврђених овим
Статутом и општим актима САВС-а основати привредно друштво или,
другим законима, прописан облик организовања у земљи и иностранству,
самостално или са другим правним и физичким лицима.
III. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА САВС-а
Члан 12.
Права, обавезе, начин удруживања и остали односи САВС-а и његових
чланова, као и међусобни односи чланова САВС-а уређени су Законом о
спорту, овим Статутом и другим општим актима САВС-а.
Члан 13
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Члановима САВС-а обезбеђена је равноправност у погледу остваривања
права, обавеза и одговорности који произилазе из њиховог добровољног
удруживања у САВС.
1. Права и обавезе чланова САВС-а
Члан 14,
Чланови САВС-а у оквиру послова и активности имају следећа права:
1)да преко свог представника у Скупштини САВС-а учествују у
управљању САВС-ом,
2)да предлажу измене, допуне и доношење Статута, општих и других аката
и да разматра питања од заједничког интереса,
3)да буду обавштени о раду органа и тела САВС-а,
4)да удружују средства ради остваривања планова и циљева од заједничког
интереса
5)да учествују у стручним активностима САВС-а,
Члан 15.
Чланови САВС-а у оквиру реализације послова и активности САВС-а
имају следеће обавезе:
1)да своје Статуте и општа акта ускладе са Статутом и општима актима
САВС-а,
2)да извршавају обавезе утврђене плановима и програмима од заједничког
интереса донетим на основу овог Статута и општих аката САВС-а,
3)да спроводе одлуке органа САВС-а донете на основу овог Статута и
аката САВС-а,
4) да плате годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног
одбора САВС-а на текући рачун САВС-а до 01.02. текуће године за ту
годину.
2) Престанак чланства
Члан 16
Својство члана САВС-а престаје:
1)престанком рада члана,
2)на писани захтев члана,
3)одлуком Скупштине САВС-а,
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Престанком својства члана САВС-а престаје и мандат представнику члана
у САВС-у, у органима и радним телима САВС-а.
Члан 17.
Уколико члан САВС-а не испуњава обавезе утврђене Законом о спорту,
осталим прописима Републике Србије, Статутом и општим актима САВСа, Управни одбор САВС-а доноси одлуку о његовом искључењу из САВСа.
Члан САВС-а може поднети жалбу Скупштини САВС-а. Одлука
Скупштине САВС-а , по поднетој жалби је коначна.
IV.УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ САВС-ом
Члан 18.
САВС-ом управљају његови чланови преко својих представника у
органима САВС-а.
Члан 19.
Органи САВС-а су: Скупштина, Управни одбор, Председник САВС-а,
Секретар и Надзорни одбор.
У случају када истекне мандат органима у САВС-у, а нови нису изабрани,
раније изабрани органи врше дужност до избора нових органа.
1. СКУПШТИНА САВС-а
1. 1. Састав, избор и мандат
Члан 20
Скупштина је највиши орган САВС-а.
Скупштину сачињавају званично делегирани представници чланова
САВС-а, који се бирају и опозивају на основу својих Статута.
Мандат чланова Скупштине САВС-а трају 4(четири) године.
Мандат чанова Скупштине може престати и пре рока из претходног става
подношењем писане оставке члана Скупштине, или опозивом од стране
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Скупштине САВС-а, или опозивом од стране члана САВС-а који је
делегирао члана Скупштине, као и услед смрти члана Скупштине.
Састав Скупштине САВС-а чине представници – делегати чланова САВСа, и то тако да сваки члан САВС-а делегира по једног представника у
Скупштину САВС-а, с тим да чланови (клубови) који имају мање од три
члана у свом саставу немају право на свог представника у Скупштини
САВС-а.
Чланови САВС-а који имају мање од три члана у свом саставу могу се
између себе удруживати и на тај начин остварити право на заједничког
представника - делегата у Скупштини САВС-а.
Сваки представник – делегат мора приложити овлашћење за учествовање у
раду Скупштине САВС-а издато од стране члана САВС-а, односно од
стране клуба који га је именовао као делегата у Скупштину САВС-а.
Чланови САВС-а који право на свог заједничког представника стичу
удруживањем дужни су да издају заједничко овлашћење којим именују
заједничког представника у Скупштину САВС-а.
Чланови САВС-а који право на свог заједничког представника стичу
удруживањем дужни су да благовремено о овом удруживању обавесте
Председника САВС-а, те да му доставе доказ о удруживању.
1. 2. Надлежности Скупштине
Члан 21.
Скупштина САВС-а:
1)предлаже, усваја Статут САВС-а, односно предлаже и одлучује о
изменама и допунама Статута САВС-а,
2)утврђује спортску и пословну политику САВС-а и одређује смернице за
њено спровођење,
3)усваја финасијски план и усваја завршни рачун САВС-а на предлог
Управног одбора САВС-а,
4)усваја план и програм развоја ветеранске атлетике у Републици Србији,
5)одлучује о статусним променама, променама облика организовања и
престанка рада САВС-а,
6)усваја извештај о раду Управног одбора САВС-а,
7)усваја извештај Надзорног одбора,
8)одлучује о пријему нових чланова у САВС,
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9)одлучује о удруживању САВС-а у спортске савезе и друге асоцијације,
10)доноси пословник о свом раду,
11)одлучује о жалби против одлуке Управног одбора о искључењу чланова
из састава САВС-а,
12)бира и разрешава председника САВС-а, који је уједно и председник
Управног одбора
13)бира и разрешава чланове Управног одбора,
14)бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора,
15)бира и разрешава Секретара САВС-а,
16)бира и разрешава чланове својих радних тела
17)доноси одлуку о престанку рада САВС-а,
18)обавља и друге послове утврђене Статутом и општим актима САВС-а.
1. 3. Сазивање Скупштине и одлучивање
Члан 22.
Седницу Скупштине сазива и њеним радом руководи председник САВС-а
у складу са пословиком.
Председник САВС-а најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује
дневни ред Скупштине и објављује га на интернет сајту САВС-а.
Седнице Скупштине сазивају се најмање једанпут годишње.
Председник је дужан да у року од 15 дана сазове седницу Скупштине на
писани захтев Надзорног одбора или на захтев Управног одбора или на
захтев 1/3 чланова Скупштине САВС-а уз предлагање дневног реда.
У случају дуже спречености Председника да врши дужности и обавезе из
овог Статута, седницу Скупштине сазива и њеним радом руководи
потпредседник Управног одбора.
Члан 23.
Скупштина одлучује пуноважно (има кворум за одлучивање) ако седници
присуствује више од половине чланова Скупштине.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова осим
одлуке о усвајању и изменама и допунама Статута, статусним променама и
престанку САВС-а која се доноси већином гласова од укупног броја
чланова Скупштине.
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Сваки члан Скупштине (делегат) има право на један глас.
Чланови Управног одбора учествују у раду Скупштине без права
одлучивања.
2. УПРАВНИ ОДБОР
2. 1. Састав и мандат
Члан 24.
Управни одбор је орган управљања.
Управни одбор има 5 (пет) чланова и то: Председника, Потпредседника и
три чланова. Управни одбор бира Скупштина САВС-а.
Члан Управног одбора мора бити лице које је члан спортске организације
(клуба) која улази у састав САВС-а.
Председник САВС-а је уједно и Председник Управног одбора.
Чланови Управног одбора се бирају на период од 4 (четири) године и могу
бити поново бирани.
Члан 25.
Мандат члана Управног одбора престаје пре истека времена на који је
изабран:
1)ако поднесе остваку,
2)ако га опозове Скупштина,
3)услед смрти,
4)услед престанка рада спортске организације ,која је члан САВС-а, а која
га је предложила за члана Управног одбора,
5)ако га опозове члан САВС-а који га је и предложио,
6)ако је правноснажно осуђен на казну затвора у трајању од најмање 6
месеци.
2. 2. Надлежност Управног одбора
Члан 26
Управни одбор обавља следеће послове:
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1)утврђује предлог Статута САВС-а, затим предлог измена и допуна
статута, те предлог општих аката које подноси Скупштини,
2)утврђује предлоге планова и програма развоја ветеранске атлетике у
Републици Србији и стара сео њиховој реализацији,
3)предлаже Скупштини усвајање завршног рачуна и утврђује предлог
финасијског плана САВС-а,
4)стара се о извршењу одлука Скупштине и осталих органа САВС-а,
5)одређује висину годишње чланарине
6)предлаже удруживање САВС-а у одговарајуће спортске савезе и
асоцијације у земљи и иностранству,
7)предлаже пријем нових чланова у чланство САВС-а и одлучује као
првостепени орган о искључењу из чланства САВС-а,
8)подноси Скупштини извештај о свом раду,
9)образује радна тела,именује и разрешава њихове чланове,
10)предлаже Скупштини избор председника и чланове Надзорног одбора,
11)именује и разрешава представника САВС-а у асоцијацијама и савезима,
12)доноси пословник о раду Скупштине,
13)доноси пропозиције за организацију такмичења,
14)доноси одлуке о додели признања спортистима,спортским радницима и
стручњацима,
15)одлучује као првостепени орган по пријавама чланица САВС-а,
16)именује чланове комисије за решавање спорова,
17)врши и све друге послове одређене овим Статутом и другим општим
актима САВС-а,
18)именује чланове комисије за жалбе.
За вршење одређених стручних послова из своје надлежности Управни
одбор може образовати стручне савете, комисије и радна тела уз
утврђивање њиховог делокруга и састав.
2.3.Седнице Управног одбора
Члан 27.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају према потребама, а
најмање једном у 3 месеца.
Седницу Управног одбора САВС-а сазива и њоме руководи предесдник
САВС-а у складу са пословником о раду Управног одбора.
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Председник је дужан да у року од 10 дана сазове седницу Управног одбора
на писани захтев Надзорног одбора или на захтев три члана Управног
одбора.
У случју спречености председника Управног одбора, седницу Управног
одбора сазива и њоме руководи потпредседник Управног одбора.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова, при
чему сваки члан има право на један глас.
3.Председник САВС-а
Члан 28.
Председника САВС-а бира Скупштина САВС-а на предлог најмање 5
чланова САВС-а.
Председник САВС-а представља САВС и има својство заступника.
Председник САВС-а бира се на период од четири године и може бити
поново биран на исту функцију.
Председник САВС-а за свој рад одговара Скупштини САВС-а.
Председнику САВ-а престаје функција на коју је изабран оставком или
разрешењем од стране Скупштине САВС-а.
Члан 29.
Председник САВС-а:
1)представља и заступа САВС,
2)руковиди радом САВС-а и усклађује активности органа САВС-а,
3)утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор
САВС-а,
4)организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним
државниморганима и другим органима у земљи и иносранству,
5)предлаже именовање секретара САВС-а,
6)предлаже и одобрава службена путовања у иностранство
4. Секретар
Члан 30.
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Секретар је лице задужено за административно-стручне послове САВС-а и
и има право присуствовања седницама Управног одбора али без права
гласа на седницама Управног одбора САВС-а.
Послови Генералног секретара односе се на:
1.заказивање састанака Управног одбора,
2.припремне послове за сазивање Скупштине САВС-а,
3.контакте са клубовима-члановима САВС-а и њихово
благовремено информисање у вези са активностима
САВС-а,
4.писање дописа надлежним организацијама у вези са
Такмичењима које организује САВС као и дописима
иностраним асоцијацијама,
5.вођење записника са седница Управног одбора и Скупштине
САВС-а,
6.вођење административних послова у вези са домаћим и
Инострани м такмичењима атлетских ветерана те пријаве
такмичара за ова такмичења,
Ради и друге послове у вези са реализацијом програма САВС-а а по налогу
председника Управног одбора САВС-а.
Секретар треба да има солидно знање енглеског језика и знање рада на
савременим средствима комуникације (рачунар, мобилни, и сл.)
Секретар, уколико САВС буде има средстава , има права на накнаду за свој
рад, а на основу одлуке Управног одбора.
5.Надзорни одбор
Члан 31.
Назорни одбор је надзорни орган рада САВС-а и врши контролу
законитости рада и финансијског пословања и редовног годишњег
финансијског извештаја.
Члан 32.
Надзорни одбор има три члана: председника и 2(два) члана које бира
Скупштина САВС-а на предлог Управног одбора.
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Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора САВСа, ни чланови Скупштине САВС-а.

Члан 33.
Надзорни одбор ради на седницама које се одржавају према потреби.
Седницу Надзорног одбора сазива и њоме руководи Председник
Надзорног одбора.
У случају спрчености председника замењује га члан кога одреди
Председник Назорног одбора.
Надзорни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује два члнана.
Надзорни одбор извештава Скупштину САВС-а писаним путем најмање
једном годишње о својим запажањима и контроли законитости пословања
САВС-а.
6.Средства за рад и финансирање рада САВС-а
Члан 34
Средства за финасирање рада САВС-а образују се од:
1.Чланарина чланова САВС-а,
2.донација чланова САВС-а и других правних и физичких лица,
3.спонзора ,
4.помоћи спортиских асоцијација,
5.буџетских средстава општина, градова и републике,
6.стартника и котизација за међународно такмичење,
Ради обезбеђења средстава САВС може оснивати привредна друштва чије
ће пословање обезбедити средства за активности САВС-а.
7.Јавност у раду САВС-а
Члан 35,
Рад органа САВС-а је јаван.
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Јавност рада САВС-аобезбеђује се сарадњом са средствима јавног
информисања и другим средствима инфомисања као и путем званичне
веб-презентације а у складу са правилима и прописима овим статутом.
Члановима САВС-а и јавности доступни су сви подаци САВС-а, осим оних
који представљају пословну тајну или су у супротности са одредбама
прописа о заштити података о личности.
Представник САВС-а који даје податке и информације у вези са радом
САВС-а одговоран је за њихову тачност.
Ставове САВС-а,односно његових органа и тела могу да износе и заступају
само изабрана лица САВС-а.
VII.EВИДЕНЦИЈЕ САВС-а
Члан 36
САВС и његови чланови имају обавезу да воде матичне евиденције својих
чланова 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 37
Чланови САВС-а имају обавезу да се упишу у одговарајуће матичне
евидеције које води Министарство за спорт и Агенција за привредне
регистре, као и да све измене и допуне података и тим евиденцијама или
чињеницу престанка рада, пријаве тим државним органима. По добијању
акта о упису у матичне евиденције надлежног државног органа чланови
САВС-а су дужни да фотокопију тог акта доставе САВС-у најкасније
7(седам) дана по добијању таквог акта.
VIII. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 38
Спорове настале између САВС-а и његових чланова, као и спорове настале
између чланица САВС-а, а поводом примене правила из Статута САВС-а
и других општих аката САВС-а, решава Комисија за решавање спорова.
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Странка незадовољна одлуком Комисије за решавање спорова има права да
поднесе жалбу на одлуку Комисије за жалбе у року од 8 дана, која у
поступу по жалби доноси коначну одлуку у року од 8 дана.
Пословником о раду и другим општим актима, које доноси Управни одбор,
уређује се начин рада Комисије за решавање спорова.
Члан 39
Комисија за жалбе је другостепени орган која одлучује поводом донетих
одлука од стране Комисије за решавање спорова.
Комисија за жалбе има три члана, по могућности једаног дипломираног
правник.
Пословником о раду и другим општим актима које доноси Управни одбор,
уређује се начин рада Комисије за жалбе.
Одлука Комисије за жалбе је коначна за учеснике спора.
IX.ПРЕСТАНАК РАДА САВС-А
Члан 40.
САВС престаје са радом када се испуне услови прописани Законом о
спорту.
Одлуку о престанку рада САВС-а доноси Скупштина, када за такву одлуку
на њеној седници буде гласала већина од укупног броја свих чланова
Скупштине.
У случају престанка рада, имовина САВС-а, која преостане после
измирења свих обавеза, постаје имовина САС-а.
X.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Општи акти САВС-а усагласиће се са одредбама овог Статута у року од
три месеца од дана ступања на снагу Статута.
Чланови САВС-а имају обавезу да усагласе своје опште акте са одребама
овог Статута у року од три месеца од дана његовог ступања на снагу.
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Чланови САВС-а дужни су да ускладе своју организацију, рад и опште
акте саодредбама Закона о спорту у роковима прописаним тим законом и
подзаконским актима донетим на основу њега.
Чланови САВС-а имају обавезу да после усаглашавања својих статута са
Законом о спорту, и овим Статутом, доставе САС-у примерак свог новог
Статута.
Члан 42
Органи конституисани у складу са важећим Статутом на дан усвајања овог
Статута, настављају са радом до истека мандата на који су бирани односно
именовани.
Члан 43
У случају да надежни државни органи у поступку регистрације захтевају
измену појединих чланова овог Статута из формалних разлога, овим
Статутом се утврђује да Управни одбор је овлашћен да одлучи о
одговарајућим изменама и допунама Статута у складу са тим захтевима.
Члан 44
Ступањем на снагу овог Статута престају да важе одредбе важећег
Статута.
Овај Статут ступа на снагу даном регистрације и објављивања на интернет
страници АПР-а.
У Београду дана 15.6.2018. год.
ПРЕДСЕДНИК
САВС-а
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