
 
На основу члана 24. Закона о спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 24/2011), Скупштина 
Београдског Бриџ Савеза је на својој седници одржаној 24.01.2012.  године усвојила 
пречишћен текст за 
 
 

С Т А Т У Т 
БЕОГРАДСКОГ БРИЏ САВЕЗА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Београдски Бриџ Савез (у даљем тексту: Савез) је градски грански савез удружених 
бриџ организација (бриџ клубова) са територије Града Београда. 
Савез је самостална асоцијација спортских организација (у даљем тексту: клубови) у 
области такмичарског бриџа, и других организација чија је делатност везана за 
такмичарски бриџ, а у оквиру које делују спортисти, судије, спортски стручњаци и 
спортски радници из домена бриџа. 

 
Члан 2. 

 
Савез је основан 07.09.2002. године у Београду. 

 
Члан 3. 

 
Назив савезa је: Београдски Бриџ Савез. 
Седиште савеза је: Македонска 28/II, Београд 
Савез делује на подручју Града Београда. 
 
 

Члан 4. 
 
Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и 
овим Статутом и има правни статус удружења грађана.  
 
 

Члан 5. 
 
Савез има печат округлог облика са грбом града Београда у средини, око кога су 
ћирилицом исписани назив: „БЕОГРАДСКИ БРИЏ САВЕЗ“ и седиште: „БЕОГРАД“. 
Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза 
и остављен простор за број и датум. 
Амблем Савеза утврђује Управни одбор. 
 
 

Члан 6. 
 
Рад Савеза је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута. 



 
Члан 7. 

 
Савез је члан Бриџ Савеза Србије и Спортског Савеза Београда, а може се учланити 
и у друге одговарајуће огранизације.  
Савез, како градски савез, у остваривању својих циљева и задатака, самостално 
уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја 
такмичарског бриџа, организује такмичења за која је надлежан, и остварује друге 
циљеве и задатке утврђене плановима Савеза и надлежног гранског савеза. 
 
 

Члан 8. 
Стручни рад у Савезу могу обављати искључиво спортски стручњаци и стручњаци 
такмичарског бриџа, у складу са Законом и правилима Савеза и надлежног гранског 
савеза.  
 
 
ЧЛАНОВИ САВЕЗА И ЊИХОВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 
 

Члан 9. 
 
Чланови Савеза су клубови, независно од организационог облика (удружење, 
привредно друштво, установа), као и друга правна лица чија је делатност везана за 
такмичарски бриџ, у складу са чланом 1 овог статута. 
 
Чланови Савеза су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Савезу. 
 
Чланови Савеза се уписују у матичну евиденцију чланова Савеза. 
 

 
Члан 10. 

 
Права и обавезе чланова Савеза су да: 
 

1) у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Савеза 
у циљу унапређења такмичарског бриџа; 

2) непосредно или преко својих представника у органима Савеза, и облика 
организовања и рада у Савезу, дају предлоге, сугестије и мишљења ради 
доношења одговарајућих одлука, закључака и др;  

3) траже интервенцију Савеза код надлежних спортских и државних органа 
ради заштите такмичарског бриџа у Београду; 

4) иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика 
организовања и рада у Савезу, 

5) Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје 
делатности; 

6) Предлажу и бирају своје представнике у органима и облицима 
организовања и рада у Савезу и управљају пословима Савеза;  

7) дају Савезу информације и податке које он од њих тражи ради обављања 
законом и Статутом предвиђених послова и задатака; 



8) Уредно плаћају Савезу чланарину и обезбеђује услове за ефикасан рад 
Савеза, 

9) У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спорстки дух. 
10)  међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених 

Статутом, другим актима Савеза и одлукама органа Савеза. 
11) учествују у стручним активностима Савеза, 
12) остварују увид у рад Савеза и његових органа, 
13) учествују у утврђивању плана и програма рада Савеза, 
14) испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Савеза, 
15) Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака 

Савеза. 
16) Имају обавезу да прихвате надлежност комисије за мирно решавање 

спорова ССАБ и Сталног спортског арбитражног суда Спортског савеза 
Србије приликом приступања Савезу. 

 
 

Члан 11. 
 
Клуб је спортска организација бриџ играча која је основана ради бављења 
такмичарским бриџом. 
Клуб се оснива у одговарајућем облику (удружење, привредно друштво, установа), у 
складу са законом. 

 
Члан 12. 

 
Клуб може да постане члан Савеза ако: 

1) је прописно регистрован код надлежног органа 
2) у свом чланству има најмање 6 (шест) регистрованих играча 
3) има најмање једног стручњака који испуњава прописане услове за бављење 

стручним радом; 
4) потпише приступницу; 
5) уз приступницу, достави статут клуба, усаглашен са статутом Савеза 
6) да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза: 
7) уплати чланарину у висини која је утврђена одлуком Управног Одбора 

 
Одлуку о пријему клуба у чланство Савеза доноси Управни Одбор. 
 
Управни Одбор може да привремено прими у чланство Савеза и клуб који не 
испуњава све горе наведене услове, с тим да клуб у року од 90 дана испуни све 
прописане услове. Ако клуб не испуни те услове у прописаном року, аутоматски му 
престаје чланство у Савезу. 

 
Члан 13. 

 
У Савез се могу, по захтеву, учланити и организације за обављање спортске 
делатности, професионална и стручна удружења, привредне организације, савези и 
друге организације које својом активношћу унапређују рад Савеза, односно његових 
чланова. 
Одлуку о пријему у чланство Савеза организација из става 1. овог члана доноси 
Управни одбор овог Савеза. 



 
Члан 14. 

 
Својство члана Савеза престаје: 
1) престанком рада члана; 
2) на писмени захтев члана; 
3) одлуком надлежног органа Савеза. 
Престанак рада члана Савеза се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је 
члан брисан из одговарајућег регистра. 
 
 

Члан 15. 
 
Управни Одбор може да донесе одлуку о престанку својства члана Савеза када се 
утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство 
Савеза, или уколико закасни са плаћањем чланарине и после писане опомене, и ако 
члан не поштује одредбе овог Статута и других нормативних аката, као и одлуке 
органа Савеза. 
На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Савеза, члан Савеза може 
поднети жалбу Скупштини Савеза. Одлука Скупштине Савеза по жалби је коначна. 
Бивше чланове који су изгубили својство члана Савеза због неплаћања чланарине, 
Управни одбор Савеза може поново примити уколико плате заосталу чланарину, 
односно, испуне друге услове предвиђене Статутом 
 
 

Члан 16. 
 

Ако члан Савеза својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза 
нарушава углед и интересе Савеза и чланова Савеза, Управни одбор Савеза ће му 
указати на уочене недостатке и предложити предузимање потребних мера, 
укључујући и разрешење појединих органа и носилаца функција. 
Ако и поред упозорења и предузетих мера, члан Савеза не отклони те недостатке, 
Управни одбор Савеза може донети одлуку о искључењу из Савеза. 
На одлуку Управног одбора Савеза о искључењу из Савеза, члан Савеза може 
поднети жалбу Скупштини Савеза. Одлука Скупштине по жалби је коначна. 
Сваки од чланова Савеза може поднети предлог за доношење одлуке из става 2. овог 
члана. 

Члан 17. 

 

Члан Савеза одговара за своје обавезе према ББС-у које су настале пре престанка 
својства члана Савеза. 
Престанком чланства у Савезу престаје и мандат представницима члана у органима и 
радним телима Савеза. 
Престанком чланства у Савезу, престаје и право члана да организује такмичења под 
покровитељством Савеза. 
 



Уколико клубу, као члану Савеза, престане својство члана Савеза, играчи из клуба 
могу се учланити, односно закључити уговор са неким Клубом чланом Савеза, на 
начин и под условима утврђеним Правилником о регистрацији и преласку играча из 
клуба у клуб. 
 

Члан 18. 

Играчи су чланови Савеза преко својих клубова,  
Играч може да се бави такмичарским бриџом аматерски или професионално. 
Професионални бриџ играч је лице које се бриџом бави у виду занимања. 

 

Члан 19. 

 

Клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно 
бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног 
рада, планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних евиденција. 
 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА 

 
Члан 20. 

 

ББС обавља активности на остваривању циљева и задатке који су од заједничког 
интереса за такмичарски бриџ у Београду и од користи за његове чланове, а 
нарочито: 
1) заступа заједничке интересе чланова Савеза пред државним и другим спортским 

органима и организацијама и учествује у припреми прописа од интререса за 
чланове Савеза и даје мишљења на нацрте и предлоге тих прописа; 

2) предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања 
такмичарског бриџа и праћења и упознавања својих чланова са међународним 
искуствима у области бриџа; 

3) организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог 
рада; 

4) организује иновацију знања кадрова у такмичарском бриџу, посебно руководећих и 
стручних радника; 

5) ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује 
правила понашања у њиховим међусобним односима; 

6) подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, 
јубиларних и др.) за изузетне резултате и за допринос развоју и унапређивању 
бриџа у Републици; 

7) усклађује активности својих чланова; 
8) доприноси обезбеђивању функционисања јединственог информационог система 

за потребе такмичарског бриџа и пружа потребне информације својим члановима 
преко сопственог информационог система и повезивањем са одговарајућим 
информационим системима у земљи и иностранству; 

9) организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова Савеза и других 
заинтересованих правних и физичих лица, ради размене искустава, пословног и 



спортског повезивања и остваривања заједничких пословних и спортских 
интереса; 

10) пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом, 
увођења нових метода рада и пословања, прибављања пословних информација и 
сл.; 

11) спроводи бриџ такмичења на нивоу Града, као и такмичења које му повери Бриџ 
Савез Србије; 

12) остварује међународну спортску сарадњу у складу са усвојеном међународном 
политиком Бриџ Савеза Србије. 

13) планира и организује међународна такмичења и манифестације у Републици и 
организује учешће бриџ репрезентације Србије на међународним такмичењима у 
иностранству. 

 

Члан 21. 

 

Савез може, ради постизања циљева и задатака предвиђених овим Статутом, 
основати привредно друштво, установу, агенцију или други законом прописани облик 
организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним или 
физичким лицима. 



БРИЏ ТАКМИЧЕЊА 
Члан 22. 

 

Савез је организатор или покровитељ бриџ такмичења на нивоу Града Београда. 
 

Управни Одбор Савеза може да установи, општим актом, систем лиценцирања 
клубова, спортиста, спортских радника, тренера и судија, као услов за учешће на 
такмичењима која се организују под његовим покровитељством или их Савез сам 
организује. 

 

Члан 23. 

  

Клубови који нису чланови Савеза не могу учествовати на такмичењима у 
организацији или под покровитељством Савеза и не могу бити чланови бриџ 
репрезентације Београда. 

Клубови и играчи који су чланови другиx НБО (националних бриџ организација) могу 
учествовати на такмичењима Савеза ако не постоји посебна одлука УО Савеза о 
ограничењима учешћа. 
 
 

Члан 24. 

Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно 
одржавање и предузме мере прописане законом и правилима Савеза и Бриџ Савеза 
Србије. 
 
Бриџ такмичење може да се организује уколико организатор има обезбеђене услове 
предвиђене правилима Савеза у погледу објекта, односно простора, стручних и 
других радника. 
 
Клубови и играчи могу да учествују на такмичењима у организацији Савеза или под 
његовим покровитељством ако испуњавају услове утврђене Законом о спорту и 
правилима ББС-а и Савеза. 

 

 

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ САВЕЗОМ 
 

Члан 25. 

  

Савезом управљају његови чланови преко својих представника у органима Савеза. 
 
Органи Савеза су: Скупштина,  Управни одбор, Надзорни одбор, преседник Сaвеза и 
генерални секретар Савеза. 
 



1. Скупштина 
 

Члан 26. 

 

Скупштина је највиши орган Савеза, а чине је по 2 (два) представника сваког члана 
Савеза (клуба). 

Скупштина може бити редовна и ванредна. 

Мандат представника у Скупштини је четири године, али сваки члан Савеза је 
слободан да своје представнике у Скупштини замени до њене наредне седнице, где 
ће то бити верификовано, односно, званично усвојено. 

 

Члан 27. 

 

Мандат члана Скупштине престаје пре времена: 

1. ако поднесе оставнку 

2. ако буде опозван од стране Скупштине због непридржавања одредаба Статута и 
других општих аката Савеза. 

3. ако буде замењен од стране члана (клуба) кога представља 

4. због престанка рада члана (клуба) кога преставља 

 

Уколико члан Скупшине поднесе оставку или буде опозван пре истека мандата, 
члан Савеза чији је он представник, делегираће другог представника у Скупштини. 

 

Члан 28. 

  

Чланови Скупштине су дужни да приликом доношења одлука уважавају интересе 
Савеза у целини. 

 

Члан 29. 

Скупштина Савеза: 

 
А) доноси и усваја: 

1. Допуне и измене статута Савеза: 
2. Годишњи програм рада Савеза; 
3. Норме и друга правила понашања; 
4. годишњи извештај о раду Савеза и његових органа; 
5. усвајање финансијских извештаја и завршног рачуна, 
6. одлуку о статусним промена. 
7. одлуку о располагању непокретностима Савеза; 
8. одлуку о престанку рада Савеза; 



9. одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа 
Савеза; 
10. одлуке у другом степену по жалбама на одлуке Управног Одбора и 
спорове између чланова Савеза у другом степену; 
11. систем такмичења на нивоу Града 
12. друге одлуке које су јој стављење у надлежност овим Статутом 

 
Б) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза; 
 
В) бира и разрешава Председника Савеза, подпредседнка Савеза (ако 
постоји), генералног секретара, чланове Управног и председника Надзорног 
одбора.  

 
 

Члан 30. 

  

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. 
Скупштину сазива генерални секретар, на иницијативу председника Савеза. 
Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног, Надзорног одбора и 1/3 чланова 
Савеза. 
Ако председник Савеза, по захтеву из става 2 овог члана, не сазове Скупштину у року 
од 30 дана, то ће учинити предлагачи.  

 

Члан 31. 

  

Радом Скупштине руководи председник Савеза, а у случају његовог одсуства, 
најстарији члан Управног Одбора Савеза. 
 
Рад Скупштине уређује се пословником. 
 
Председник и подпредседник Савеза имају право гласа при одлучивању у Скупштини 
само ако су делегати Скупштине. 
 

Члан 32. 

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине делегата. 
 
Скупштина доноси одлуке већином гласова од присутног броја делегата. 
 
Одлуку о изменама и допунама или доношењу новог Статута, Скупштина доноси 
већином од укупног броја делегата.  
 
Одлуку о статусним променама Скупштина доноси већином од укупног броја 
делегата.  
 
Одлуку о престанку рада Савеза Скупштина доноси двотрећинском већином од 
укупног броја делегата. 



2. Управни Одбор 
 

Члан 33. 

Управни Одбор је орган управљања Савезом. 
Управни Одбор има 7 чланова. 

 

Члан 34. 

  

Чланове Управног одбора бира Скупштина од кандидата које предлажу чланови 
савеза, водећи рачуна да структура чланова Управног Одбора одговара структури 
чланства Савеза, с обзиром на квалитет, масовност и општи допринос развоју 
такмичарског бриџа појединих чланова Савеза. 

Чланови Управног Одбор се бирају на четири године и могу бити поново бирани. 

Избор за члана УО није везан за делегате  Скупштине. 

 

Члан 35. 

 

Председник и подпредседник Савеза су, по функцији истовремено и председник и 
подпредседник Управног Одбора.  

 

Члан 36. 

 
Мандат члана Управног одбора Савеза престаје пре истека времена на које је 
изабран: 
1) ако поднесе оставку; 
2) ако га опозове Скупштина због непридржавања Статута и других општих аката 

Савеза, непоштовања одлука органа Савеза или односно због неуредног 
присуствовања седницама Управног одбора; 

3) услед престанка рада члана Савеза код кога је био изабран. 
4) из неког другог објективног разлога. 

 

 

Члан 37. 

Управни одбор: 
1) утврђује предлог статута Савеза и предлоге општих аката које усваја Скупштина 

Савеза, и предлог програма рада Савеза; 
2) одлучује о оснивању прибредног друштва, установа, агенција и других законом 

прописаних облика организовања. од значаја за Савез и његове чланове; 
3) доноси општа акта Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине; 
4) доноси предлог годишњег финансијског плана и предлог усвајања завршног 

рачуна Савеза; 



5) одлучује о стицању и престанку чланства у Савезу; 
6) Надгледа спровођење бриџ такмичења на нивоу Града, утврђује календар и 

пропозиције градских бриџ такмичења и одлучује о месту њиховог одржавања; 
7) Одлучује, као другостепени орган, о жалбама против првостепених одлука органа 

и именованих лица Савеза; 
8) решава спорове између чланова Савеза у првом степену; 
9) бира и опозива представнике у органима и телима организација и савеза у којима 

је Савез члан; 
10)  именује и разрешава спортског директора и председнике и чланове комисија и 

других радних тела; 
11)  додељује награде и признања Савеза; 
12)  утврђује програм међународне спортске сарадње и међународних такмичења које 

су у надлежнсти Савеза; 
13)  врши друге послове из делокруга Савеза  који нису у надлежности Скупштине 

Савеза; 
14) у случају потребе, прихвата надлежност Комисије за мирно решавање спорова 
Спортског савеза Београда и Сталног спортског арбитражног суда Спортског савеза 
Србије. 
 
У случају потребе (члан 36), Управни Одбор може, у периоду између две седнице 
Скупштине, да придода у свој састав највише два члана. Њихов мандат траје до 
наредне седнице Скупштине, када ће се изабрати недостајући чланови Управног 
Одбора. 
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може 
образовати комисије и радна тела. Одлуком о образовању комисије, односно радног 
тела утврђује се њихов делокруг и састав. 

 

 

Члан 38. 

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а најмање два пута 
годишње. 
Управни одбор сазива председник Савеза. 
Управни одбор се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора или најмање 3 члана 
Управног одбора. 
 

Члан 39. 

  

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова, под условом да 
седници присуствује најмање пет чланова. 
Опште акте из своје надлежности Управни одбор доноси већином гласова од укупног 
броја својих чланова. 



3. Надзорни одбор 

 

Члан 40. 

Надзорни Одбор је надзорни орган Савеза и врши контролу материјално-финасијског 
пословања Савеза и годишњег завршног рачуна. 

 

 

Члан 41. 

  

Надзорни одбор Савеза броји три члана које бира Скупштина, на челу са 
Председником Надзорног Одбора Савеза из редова својих чланова и из реда 
стручњака за поједине области, без обзира да ли су делегати Скупштине. 

 

 

Члан 42. 

 

Надзорни одбор подноси Скупштини Савеза извештај о питањима из свог делокруга 
најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Савеза. 

Надзорни одбор подноси Управном Одбору извештај о питањима из свог делокруга 
најмање једном годишње, приликом усвајања завршног рачуна. 

 

 

Члан 43. 

 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова (2 од 3) својих чланова. 

 

 

4. Председник Савеза 

 

Члан 44. 

  

Председник Савеза је орган руковођења Савезом. 

Председника Савеза бира Скупштина на време од четири године и може бити поново 
биран на исту функцију. 

Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза. 

 

 



Члан 45. 

 

Председник Савеза: 

1) представља и заступа Савез и финансијски је налогодавац за извршење 
финансијског плана, 

2) руководи радом Савеза и усклађује активности чланова Савеза, 
3) организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним 

државним органима и другим органима и организацијама; 
4) организује, усмерава и врши координацију сарадње са другим 

регионалним савезима, Бриџ Савезом Србије, као и другим спортским 
организацијама и савезима. 

5) Одобрава службена путовања у иностранство. 
6) Одговара одговара за законитост рада Савеза, у складу са чланом 55. 

Закона о спорту. 
 

За вршење одређених послова из своје надлежности Председник Савеза може 
овластити друго лице из Савеза. 

 

5. Подпредседник Савеза 

 

Члан 46. 

Савез може, по потреби,  да има подпредседника кога бира Управни Одбор од својих 
чланова.  
Подпредседник Савеза замењује председника Савеза у свим правима и обавезама за 
време његовог одсуства. 
 

 

Члан 47. 

Потпредседника Савеза одређује УО према потреби, од својих чланова, на време од 
четири године и може бити поново биран на исту функцију.  
 

 

6. Генерални секретар 

 

Члан 48. 

Генерални секретар Савеза: 
1) Помаже председнику Савеза у имовинским и другим правним пословима и 

наредбодавац је за извршење финансијског плана Савеза; 
2) организује и контролише обављање стручних послова у БССу и предузима мере 

за унапређење тих послова; 
3) одобрава службена путовања у земљи; 
4) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни Одбор; 



5) стара се о припремама седница органа Савеза и извршавању одлука и других 
аката тих органа; 

6) учествује у раду органа без права гласа; 
7) непосредно руководи радом стручне службе Савеза у складу са законом и другим 

позитивним прописима; 
8) остварује сарадњу са надлежним државним органима и другим органима и 

организацијама; 
9) остварује сарадњу са другим регионалним бриџ савезима, Бриџ Савезом Србије, 

као и другим спортским организацијама и савезима; 
10) обавља послове које му повери председник Савеза; 
11) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.  
 

Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга 
руководећа лица.  

 

Члан 49. 

 
Генерални секретар бира се из реда истакнутих чланова Свеза, на време од четири 
године и може бити поново биран на исту функцију.  
 

За свој рад Генерални Секретар је одговоран Скупштини и Управном Одбору. 

 

 

7. Спортски Директор 

 

Члан 50. 

Савез може имати спортског директора. 
Одлуку о потреби именовања спортског директора Савеза доноси Управни одбор. 
 
Спортски директор: 
1) организује и прати стручни рад у Савезу и руководи њиме; 
2) пружа и обезбеђује стручну помоћ (инструктажу) члановима Савеза у организацији 

стручног рада; 
3) израђује стручне планове и прати њихову и организује стручно усавршавање 

спортских стручњака у Савезу; 
4) организује обављање спортских активности Савеза, координира и руководи радом 

стручних радних тела Савеза, за која предлаже Управном Одбору кадровска 
решења и за чији рад одговара. 

5) учествује у реализацији стручне сарадње Савеза са другим спортским савезима; 
6) Предлаже Управном Одбору Одговарајућа решења у вези са стручним радом и 

руководи радом службе Савеза у области спортске струке.. 
 
Спортски директор за свој рад одговара Управном одбору и председнику Савеза. 



Члан 51. 

Спортски Директор се бира из реда истакнутих чланова Савеза. на време од четири 
године и може бити поново биран на исту функцију. 

Спортски Директор мора имати стручне и организационе способности за обављање 
стручних послова; 

 

 

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У САВЕЗУ 

 

Члан 52. 

Облици организовања и рада у Савезу, преко којих се обавља делатност Савеза су: 
секретаријат Савеза; стручни савет, комисије; секретаријат Савеза, клуб пријатеља 
Савеза и други. 

 

1. Стручни Савет 

 

Члан 53. 

У Савезу се образује, по потреби, Стручни савет, као консултативно тело Управног 
одбора. 
Број чланова и делокруг рада Стручног савета утврђује се посебном одлуком 
Управног одбора. Чланове Стручног савета бира Управни одбор. 
У Стручном савету се разматрају важнија стручна питања од заједничког интереса за 
све чланове Савеза и дају о томе мишљења ради изграђивања ставова на Управном 
одбору. 

 

2. Комисије 

 

Члан 54. 

У циљу ефикасног функционисања Савеза, Управни Одбор именује такмичарску, 
Судијску,  Дисциплинску и Комисију за рад са младима и почетницима, као своја 
радна тела. 
По потреби Управни Одбор може именовати и друге комисије. Мандат чланова ових 
радних тела је 4 године, али може престати и пре тог рока по одлуци Управног 
Одбора. Председнике комисија бира Управни одбор Савеза. 
 

3. Секретаријат 

 

Члан 55. 

У циљу ефикасног спровођења одлука Скупштине и Управног одбора Савеза, 
благовременог извршавања циљева и задатака Савеза у периоду између две 



седнице Управног одбора, и координације рада органа Савеза, у Савезу се може, на 
основу одлуке Управног Одбора,  формирати Секретаријат Савеза. 
Секретаријат Савеза се састоји од: председника Савеза, потпредседника Савеза, 
генералног секретара Савеза, спортског директора Савеза и председника 
Такмичарске комисије Савеза.  
Секретаријат Савеза одржава седнице, по правилу, једном недељно и прати 
извршавање утврђених задатака и договорених послова и доноси одговарајуће 
оперативне одлуке. 
 

 

4. Клуб пријатеља Савеза 

Члан 56. 

У циљу непосредње сарадње са спонзорима, донаторима и другим пријатељима 
бриџа у граду , у Савезу се може формирати Клуб пријатеља Београског Бриџ 
Савеза. 
Начин рада Клуба пријатеља Савеза уређује се одлуком Управног одбора.  

 

СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА 

Члан 57. 

  

За обављање стручних, административних и помоћних послова Савез може 
образовати стручну службу. 
Обављање одређених послова Савез може поверити одговарајућим стручним 
институцијама, опрганизацијама и појединцима. 

 

Члан 58. 

 
Стручна служба Савеза обавља нарочито послове на спровођењу Статута, одлука, 
закључака и других аката органа Савеза и облика организовања и рада у Савезу, 
припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих и других аката Савеза, и 
обавља друге послове које јој наложи Управни одбор. 
Организација и рад стручне службе Савеза уређују се одговарајућим општим актима 
Савеза у складу са законом. 
  

Члан 59. 

  

У обављању својих послова стручна служба Савеза сарађује са стручним службама 
Бриџ Савеза Србије и осталих у које је Савез учлањен и стручним службама чланова 
Савеза. 
Пословима стручне службе Савеза руководи Генерални Секретар Савеза. 
 
 



САРАДЊА 
Члан 60. 

 
Савез изражава заједничке интересе својих чланова кроз сарадњу са бриџ 
организацијама, својим чланицама, другим регионалним бриџ савезима, Бриџ 
Савезом Србије и осталим спортским и другим организацијама. 
Савез остварује своја права у у међународним бриџ организацијама преко Бриџ 
Савеза Србије, осим ако је у питању сарадња на истом нивоу. 
У остваривању својих циљева, Савез сарађује и са државним органима и 
организацијама, органима и организацијама локалне самоуправе, као и другим 
заинтересованим организацијама и појединцима. 

 

 

 

СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА  

 

Члан 61. 

Средства за рад Савеза обезбеђују се од: 

- доприноса (чланарине) његових чланова, 
- издавања лиценци члановима Савеза, играчима и 

стручњацима 
- накнаде за услуге,  
- накнада од обављања делатности,  
- прихода сопствених привредних друштава и других привредних 

организација,  
- прилога донатора и спонзора, 
- издвајања из буџета 

 
и других извора у складу са законом о Спорту. 

  

Савез може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом о 
Спорту. 

Савез може стицати приходе и од обављања појединих делатности (информисање и 
издаваштво, угоститељство, туризам, организовање припредби и манифестација, 
обучавање и сл.) када је то законом који ту делатност уређује дозвољено. 
Висину, начин и услове плаћања чланарине утврђује Управни Одбор. 
 

Члан 62. 

За финансирање посебних активности из програма рада Савеза, заинтересовани 
чланови могу да удружују средства и оснивају фондове за посебну намену у Савезу. 
Располагање и руковање средствима из става 1. овог члана врши се сагласно одлуци 
удружилаца средстава и одговарајућим општим актима Савеза. 
 



Члан 63. 

  

Материјално финансијско пословање и евиденција средстава Савеза уређује се 
посебним општим актом Савеза. 
 

Члан 64. 

Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дата на 
коришћење. 
Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и 
под условима утврђеним Законом о спорту. 
Савез може објекте и средства којима располаже, односно, користи, дати на 
коришћење члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора 
Савеза. 

Члан 65. 

Имовина и средства која Савез има на дан усвајања овог Статута, представљају 
капитал којим Савез располаже у складу са законом. 
  

 

ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА 

Члан 66. 

Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница његових органа и тела Савеза, 
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног 
информисања и другим средствима обавештавања. 
 
Савез може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор. 
  

 

Члан 67. 

Органи и тела Савеза могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа када 
се разматрају документи или подаци поверљиве природе. 
  

Члан 68. 

Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и 
предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова Савеза и 
актуелним дешавањима код чланова Савеза, путем средстава јавног информисања 
или издавањем посебних информација и билтена. 
 

Члан 69. 

Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза 
одговоран је за њихову тачност. 
Ставове Савеза, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само 
изабрани или именовани функционери Савеза. 



 

ОПШТИ АКТИ БСС-а 

Члан 70. 

 

Општи акти Савеза су Статут Савеза, правилници, пословници и одлуке којима се на 
општи начин решавају одређена питања. 

Иницијативу за доношење општег акта Савеза или измену Статута, може покренути 
сваки члан, односно орган Савеза и други облик организовања и рада у Савезу или 
најмање 1/3 чланова. 

Овакву иницијативу разматра Управни одбор у року од 30 дана од подношења и, 
уколико је прихвати, утврђује предлог Статута и доставља га Скупштини на усвајање. 
У случају неприхватања иницијативе, њен подносилац може да предложи Скупштини 
да покрене поступак за измену и допуну Статута. 

 

Члан 71. 

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора Савеза 
могу дати Надзорни одбор, председник, подпредседник, генерални секретар, облици 
организовања и рада у Савезу, чланови Савеза и чланови Управног одбора. 

 

Члан 72. 

Општи акти Савеза, осим Статута, ступају на снагу осмог дана од дана усвајања. 

 

Члан 73. 

 

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

У случају несагласности општег акта члана Савеза и општег акта Савеза, примениће 
се општи акт Савеза. 

У случају несагласности општег акта Савеза и општег акта Бриџ Савеза Србије 
примениће се општи акт Бриџ Савеза Србије, уколико то није у супротности са 
основним принципима Савеза. 

Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Савезу, морају бити у 
складу са општим актом Савеза. 

 

ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

Члан 74. 

Савез и чланови Савеза воде базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, 
врхунских спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, у складу са 
Законом о спорту. 



Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције које води 
министарство надлежно за послове спорта, и да се у случају престанка рада, из њих 
одјаве. 

Спортски стручњаци у Савезу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду 
на начин одређен одлуком надлежног органа Савеза. 

У Савезу се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и 
планови стручног рада.Начин израде планова одређује Управни Одбор Савеза. 

 

ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА 

 

Члан 75. 

Савез престаје са радом у складу са законом и када се чланови Скупштине 
двотрећинском већином писменим путем изјасне за то. 

У случају престанка рада, имовина Савеза, по подмирењу обавеза, припашће 
недобитним члановима Савеза, сразмерно уделу у развоју Савеза. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 76. 

Општи акти Савеза донеће се и усагласити са Законом, до 12.04.2012. године 

 

Члан 77. 

 

Ако надлежни државни орган за регистрацију, затражи измену одређених одредби 
Статута из формалних разлога, Управни одбор ће томе захтеву удовољити и сазваће 
Скупштину да те измене усвојити одмах. 

 

Члан 78. 

Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и опште акте са овим 
Статутом, до 12.04.2012 године. 

Члан 79. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на web страници 
савеза..  

 

Председавајући Скупштине: 

Председник Савеза 

Божидар КАТИЋ 

________________________ 


