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На основу члана 40. и члана 55. став 3 тачка 1. Закона о спорту (Сл. Гласник РС, број 10/16),
као и члана 38. став 1 тачка 1. Статута Скијашког Савеза Србије од 24.12.2011.године,
Скупштина Скијашког савеза Србије на седници одржаној дана 27.05.2017 године усвојила је
Статут Скијашког савеза Србије.

СТАТУТ
СКИЈАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Скијашки савез Србије, као спортска организација која окупља скијашке организације клубове и њихове чланове из Републике Србије, признат је од стране:
•
•

Међународне скијашке федерације (FIS) и образован у складу са правилима те
организације,
Републике Србије, преко надлежног министарства, као институција од изузетног
значаја за развој и функционисање скијашког спорта, преко које се остварује општи
интерес у области скијашког спорта утврђен Законом о спорту (у даљем тексту
Закон).

У складу са својом мисијом и улогом, Скијашки савез Србије одређује следеће циљеве
развоја скијашког спорта и овим Статутом обавезује се:
-

да ће се старати о развоју и унапређењу скијашког спорта на територији Републике
Србије;
да ће радити на промоцији скијања у међународним оквирима;
да ће своје активности обављати у складу са начелима FIS-а, као и у складу са
начелима Олимпијске повеље Међународног олимпијског комитета;
да ће се старати да у оквиру своје надлежности спроводи правила скијања
међународних федерација;
да ће се борити против допинга и да ће поштовати одредбе Светског анти-допинг
кодекса;
да ће помагати и подстицати развој спортске етике;
да ће се борити против дискриминације сваке врсте;
да ће у свом деловању радити на заштити и унапређењу животне средине.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Скијашки савез Србије (у даљем тексту: Савез) је једини национални грански савез који
подстиче и промовише скијашке спортове и струку у тим спортовима у Републици Србији и
стара се о развоју и унапређењу алпског скијања, нордијског скијања, сноуборда , скијашких
скокова и параолимпијског скијања и представља их у иностранству.
Савез је непрофитно правно лице уписано у регистар удружења Агенције за привредне
регистре.
Савез је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација која одговара
сопственом имовином.
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Члан 2.
Савез је основан 1922. године у Београду.
Подручје делатности Савеза је територија Републике Србије.
Члан 3.
Назив Савеза је: „Скијашки савез Србије".
Назив Савеза на енглеском језику је: „ Ski Association of Serbia" .
Скраћени назив Савеза је: „ССС".
Седиште Савеза је у Београду, ул.Дечанска бр. 8/1.
Члан 4.
Савез је правно лице и има правну и пословну способност у складу са прописима Републике
Србије, са обавезама и одговорностима утврђеним законском регулативом Републике Србије
и овим Статутом.
Члан 5.
Савез има печат и штамбиљ.
Печат Савеза је округлог облика, пречника 3цм, са знаком ССС у средини и натписом
ћирилицом у доњем спољном кругу „Скијашки савез Србије – Београд“, а у горњем спољном
кругу исти тај текст стоји на енглеском језику „Ski Association of Serbia“.
Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза и
остављен простор за број и датум.
Употребу печата утврђује Извршни одбор Савеза.
Члан 6.
Рад Савеза је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута, као и у складу са посебним
одлукама Извршног одбора и Генералног секретара.
Члан 7.
Савез је оснивач и пуноправни члан Олимпијског комитета Србије.
Представника Савеза у Олимпијском комитету Србије именује Извршни одбор Савеза.
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Представник Савеза у Олимпијском комитету Србије дужан је да учествује на седницама
Извршног одбора Савеза без права гласа, осим у случају када се ради о представнику који је
именован из реда актуелних чланова Извршног одбора.
Савез може бити члан и других спортских организација у складу са својим интересима и на
основу одлуке Извршног одбора Савеза.
Савез је члан Међународне скијашке федерације (FIS) и Међународне инструкторске
асоцијације (IVSI). Савез може бити члан и других међународних организација, а према
одлукама Извршног одбора Савеза.
Члан 8.
Савез сарађује са регионалним скијашким савезима које Савез препознаје у складу са овим
Статутом и који функционишу као јединствени систем скијашког спорта у Србији.
Регионални савези у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју
унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја скијашког спорта на
територији региона, организују и воде такмичење на регионалном нивоу и остварују циљеве
и задатке Савеза на територији региона.
Организацију и рад територијални савези уређују својим општим актима, а у складу са
Статутом Савеза.
II ЧЛАНОВИ САВЕЗА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 9.
Чланови Савеза су:
- скијашки клубови, под условом да испуне услове за обављање спортске делатности у
складу са Законом и подзаконским актима, као и критеријуме из овог Статута
- скијашки савези региона ( регионални савези, савези покрајина и Савез Града Београда)
- Остали правни субјекти који су, према позитивним прописима Републике Србије,
регистровани за обављање делатности учешћа у спортским такмичењима, за спортску
рекреацију, спортску обуку и управљање спортским објектима у области српских скијашких
спортова ( у даљем тексту: струковни субјекти скијашких спортова).
Чланови Савеза који припадају истом статусу чланства су једнаки у правима, обавезама и
одговорностима.
Чланови Савеза се уписују у матичну евиденцију чланова Савеза која мора бити електронска,
а Генерални секретар је задужен за ажурирање те евиденције и давање података о актуелном
чланству у Савезу.
Члан 10.
Чланство у Савезу може да буде пуноправно, придружено, привремено и почасно, према
кртеријумима одређеним овим Статутом.
Права и обавезе пуноправних чланова Савеза су да:
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1. у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делатности Савеза у циљу
унапређења скијашког спорта у Републици Србији;
2. предлажу и усвајају мере за остваривање циљева Савеза;
3. непосредно или преко својих представника у Савезу дају предлоге, сугестије и
мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и траже интервенцију
Савеза код надлежних спортских и државних органа ради заштите интереса скијашког
спорта у Републици;
4. користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје
делатности;
5. бирају своје представнике у органима и облицима организовања рада у Савезу;
6. дају Савезу информације и податке које он од њих тражи ради обављања законом и
статутом предвиђених послова и задатака;
7. уредно плаћају Савезу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Савеза;
8. да уредно плаћају чланарину за регистрацију појединачних чланова,
9. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
10. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака предвиђених Статутом,
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. да пријављују своје такмичаре за такмичења у складу са пропозицијама такмичара;
15. да организују међународна и домаћа такмичења из скијашке дисциплине за коју су
регистовани, а која претходно морају бити одобрена од стране FIS-а и Савеза ( уколико та
такмичења припадају системима такмичења којима руководе FIS или Савез и налазе се у
њиховом календару) ;
16. чланице нису овлашћене да учествују на такмичењима нити да примају награде или
признања уколико та догађања нису одобрена од FIS-а и немају писану сагласност
Савеза, сем у случају такмичења за млађе категорије такмичара који не потпадају под
FIS;
17. да закључно са 1. септембром текуће године доставе секретаријату Савеза извештај о
броју својих чланова с њиховим личним подацима и својеручним потписима;
18. да редовно достављају савезу годишње извештаје о свом раду;
19. да пре регистрације сваку измену и допуну својих статута доставе Савезу на
претходно одобрење;
20. испуњавају обавезе утврђене Законом о спорту, овим Статутом и другим актима
Савеза, као и правилима FIS-а.
Придружене и привремене чланице Савеза имају сва права и обавезе пуноправних чланова из
овог члана Статута, осим право гласа у Скупштини Савеза.
Члан 11.
Скијашки клуб (у даљем тексту: Клуб) је спортска организација која има регистроване
спортисте који се такмиче и која је основана ради бављења скијашким спортским
активностима у складу са условима из Закона о спорту.
Клуб се оснива у одговарајућем облику организовања у складу са Законом.
Клуб може да постане пуноправни члан Савеза ако испуњава следеће услове:
1. да сврху његовог оснивања и деловања чине развој и унапређење, ширење и
промовисање скијашких спортова, а према начелима спорта и олимпизма;
2. да има стручни кадар, као и основне материјалне услове за рад;
3. да има најмање 20 пунолетних чланова;
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4. да има најмање три регистрована такмичара који активно наступају, при чему се
активним сматра наступање такмичара на најмање три такмичења одобрена
службеним календаром Савеза или FIS-а у претходној такмичарској сезони;
5. резултати такмичара који се вреднују у ситуацији из чл.11 ст.3 тачка 4. овог Статута
приписују се клубу чији је такмичар био члан у сезони у којој су резултати остварени
и не могу се пренети на нови клуб уколико такмичар по завршетку сезоне промени
клуб;
6. да потпише приступницу;
7. да уз приступницу достави Статут Клуба, усаглашен са статутом Савеза и са Законом
и Решење о регистрацији од надлежног регистра;
8. да да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза;
9. да уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Извршног одбора Савеза.
Одлуку о пријему Клуба у чланство Савеза доноси Скупштина Савеза, на предлог Извршног
одбора.
Члан 12.
Регионални скијашки савези ( регионални савези, савези покрајина и Савез града Београда)
имају статус пуноправних чланица уколико испуњавају критеријуме предвиђене одредбом
чл.11 ст.3 тачка 1 и 2 овог Статута, и уколико у њиховом саставу постоји најмање три клуба
који су пуноправни чланови ССС са правом гласа у Скупштини.
Члан 13.
У случају да скијашки клуб не испуњава наведене критеријуме и услове за пуноправно
чланство из чл.11 овог Статута, или је током трајања свог статуса члана престао да испуњава
услове прописане чл.11 Статута за пуноправно чланство, може постати придружени члан
Савеза, ако Скупштина Савеза одлучи да је његово придружено чланство од интереса за
српски скијашки спорт, и може учествовати у раду тела Савеза без права одлучивања.
Члан 14.
Струковни субјекти скијашких спортова, уз испуњење услова из чл.11 став 3 тачка 1. и 2.
овог Статута имају статус придружених чланица Савеза ако Скупштина Савеза одлучи да је
њихово чланство од интереса за скијашки спорт у целини и у раду тела Савеза учествују без
права одлучивања.
Члан 15.
Привремене чланице Савеза су скијашки клубови Републике Србије и регионални скијашки
савези, уколико се о њиховом пријему у чланство одлучује између две седнице Скупштине
Савеза.
У напред наведеном случају одлуку о пријему у привремено чланство доноси Извршни
одбор Савеза и та одлука делује до прве седнице Скупштине Савеза када се коначно одлучује
о пријему у пуноправно чланство у Севезу.
Привремена чланица Савеза има сва права и обавезе пуноправне чланице, само нема право
одлучивања у телима савеза.
Члан 16.
Почасне чланице могу бити физичка и правна лица са посебним заслугама за допринос
скијашком спорту и која у складу са прописаним условима материјално, стручно и на други
начин помажу развој и напредак скијашког спорта и остваривање циљева и задатака Савеза.
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Почасне чланице именује Скупштина савеза на основу Правилника о стицању статуса
почасног члана ССС.
Почасно чланство подразумева сва права и обавезе пуноправне чланице, као и учешће у раду
Скупштине без права одлучивања.
Члан 17.
Удружења и струковни субјекти при подношењу захтева за пријем у чланство у ССС морају
приложити:
одлуку о приступању у ССС;
фотокопију свог статута;
фотокопију свог решења о упису у регистар;
попис најмање 20 пунолетних чланова клуба са њиховим матичним бројем,
својеручним потписима које оверава удружење;
5. списак клубова који чине савез региона, са копијом њиховог захтева да буду
примљени у чланство и одлуку савеза о пријему;
6. одлуку о именовању овлашћених лица за представљање и заступање клуба односно
савеза региона, са копијама картона депонованих потписа;
7. изјаву о прихватању Статута Савеза, Статута и правила FIS-а и прихватању и
промовисању начела и правила Олимпијске повеље, Етичког и медицинског кодекса
те Светског кодекса против допинга (WADA).
1.
2.
3.
4.

Скијашки клубови који желе да добију статус пуноправног члана ССС морају уз
документацију из овог члана да доставе и доказе о испуњености услова из чл.11 овог
Статута.
Члан 18.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Савеза простом већином од укупног броја
гласова представника чланица.
Између две седнице Скупштине Извршни одбор доноси одлуку о пријему у привремено
чланство.
Члан 19.
Право гласа (одлучивања) и број гласова у Скупштини Савеза утврђује се на основу
испуњавања критеријума и услова из такмичарске сезоне која претходи оној у којој се
Скупштина Савеза одржава. Уколико у текућој такмичарској сезони није одржано
такмичење, гласови се рачунају према резултатима из претходне одржане такмичарске
сезоне.
Генерални секретар Савеза је задужен да утврди листу чланица са правом гласа и бројем
гласова, а ту листу дужан је да изради и претходно достави Извршном одбору Савеза на
потврду и да је проследи чланицама заједно са материјалима Скупштине најкасније седам
дана пре одржавања Скупштине.
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Члан 20.
Скијашки клубови као пуноправни чланови Савеза у Скупштини Савеза имају најмање један
(1) а највише четири (4) гласа.
Број гласова добија се применом следећих критеријума:
1. сваки пуноправни члан - има један глас;
2. сваки пуноправни члан који је у претходној сезони организовао домаће или
међународно такмичење из званичног календара ССС - има још један глас;
3. сваки пуноправни члан који је током претходне сезоне имао регистрованих 20 или
више активних такмичара или сваки пуноправни члан који је током претходне сезоне
имао активног такмичара у некој од дисциплина са ФИС бодовима који су били
довољни за А олимпијску норму у претходном олимпијском циклусу - има још један
глас;
4. сваки пуноправни члан чији је такмичар освојио једно од прва три места на
Олимпијади, Светском првенству или Светском купу, има још један глас.
До 01.04. члан је у обавези да достави канцеларији Савеза доказ о испуњености услова за
додатне гласове из овог члана.
На завршетку сваке сезоне, а најкасније до 15.04. текуће године секретаријат Савеза
објављује на сајту Савеза списак пуноправних чланова са бројем гласова којима располажу.
Скијашки савези региона као пуноправнa чланицa имају право само на један основни глас у
Скупштини Савеза.
Свака пуноправна чланица, без обзира на број чланова, своје гласачко право остварује
посредством једног представника.
Члан 21.
Све чланице Савеза, независно од тога имају ли право гласа у телима Савеза и независно од
тога колики број гласова имају, плаћају годишњу чланарину у једнаком износу.
Извршни одбор на крају сваке такмичарске сезоне доноси одлуку о износу чланарине за
идућу годину.
Рок за уплату чланарине је 01. новембар.
Члан 22.
Чланица која у извршењу било које од финансијских обавеза према Савезу касни дуже од 30
дана биће суспендована, тј. може бити заступљена на седници, али нема право предлагања ни
право гласа.
Члан који не уплати годишњу чланарину или чланарину за регистрацију такмичара губи
право наступања својих такмичара на такмичењима из календара Савеза и губи статус
пуноправног члана до измирења својих обавеза.
У случају да са својим финансијским обавезама према Савезу касни дуже од 180 дана,
чланици ће престати својство члана одлуком Скупштине.
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Члан 23.
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 има право да иступи из чланства Савеза на писмени захтев, уколико то затражи од
Извршног одбора Савеза и уз услов да је измирио све доспеле материјалне и друге обавезе
према Савезу.
Скупштина, на предлог Извршног одбора Савеза, доноси одлуку о престанку својства члана
Савеза, када се утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у
чланство Савеза, или ако члан не плати чланарину упркос писменој опомени.
Против одлуке Скупштине о престанку чланства, члан може покренути поступак пред
арбитражом, која је формирана при Олимпијском комитету Србије.
Бивше чланове који су изгубили својство члана Савеза због неплаћања чланарине,
Скупштина Савеза може поново примити у чланство уколико плате заосталу чланарину и
испуне све остале услове који су потребни за пријем нових чланова.
Одлука о искључењу, односно поновном учлањењу мора бити хитно објављена на званичном
веб сајту Савеза.
Члан 24.
Члану Савеза који својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза нарушава
углед и интересе Савеза и чланова Савеза, Извршни одбор ће писменим путем указати на
уочене недостатке и предложити предузимање потребних мера ради решења настале
ситуације.
Када и поред упозорења и предузетих мера члан Савеза не отклони недостатке на које му је
указано, Извршни одбор може предложити Скупштини да донесе одлуку о искључењу из
Савеза.
Против одлуке Скупштине члан може покренути поступак пред арбитражом Олимпијског
комитета Србије.
Сваки од чланова Савеза може поднети предлог Скупштини Савеза за доношење одлуке о
искључењу члана из Савеза.
Члан 25.
Члан Савеза одговара за своје обавезе према Савезу и/или члановима Савеза које су настале
пре престанка својства члана Савеза.
Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у органима и
радним телима Савеза.
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Престанком својства члана Савеза престаје право организовања такмичења и право учешћа
на такмичењима.
Спортисти који су били чланови клуба коме је престало својство члана Савеза, могу се
учланити у други Клуб, на начин како је то предвиђено правилником којим је уређена
регистрација и прелазак из једног Клуба у други.
Члан 26.
Спортисти и спортски стручњаци су чланови Савеза преко својих Клубова или струковних
удружења.
Члан 27.
Спортиста може да се бави скијањем аматерски или професионално.
Професионални скијаш је спортиста који се бави скијањем као јединим или основним
занимањем.
Члан 28.
Клуб и спортиста закључују, у складу са Законом, уговор којим регулишу међусобна права,
обавезе и одговорности.
Професионални спортиста заснива са клубом радни однос, у складу са Законом о спорту и
другом законском регулативом.
Члан 29.
Клуб је у обавези да обезбеди услове за безбедно бављење спортиста спортским
активностима, спортске стручњаке и стручњаке у спорту за вођење стручног рада, планирање
и евиденцију стручног рада и вођење базичних евиденција, у складу са Законом и
подзаконским актима.
Савез општим актом - Правилником утврђује услове регистрације скијаша и преласка из
једног Клуба у други.
III ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ САВЕЗА И САВЕЗИ РЕГИОНА
Члан 30.
У циљу остваривања општег интереса за развој скијашког спорта у Републици Србији, Савез
обавља следеће активности:
1. развој и промовисање скијашких спортова, односно спортских активности и
делатности у подручју свог деловања;
2. усклађује активности својих чланова;
3. репрезентује национални скијашки спорт у подручју свог деловања;
4. ствара услове за постизање врхунских спортских резултата;
5. учествује у унапређивању стручног рада спортских стручњака;
6. подстиче бављење спортом, посебно деце и омладине, у свом подручју деловања;
7. организује и води спортска такмичења;
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8. обезбеђује услове за остваривање међудржавне и међународне спортске сарадње;
9. преко својих представника представља скијашки спорт Републике Србије у свим
међународним спортским организацијама и савезима;
10. организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог система за
потребе скијашког спорта и пружа потребне информације својим члановима преко
сопственог информационог система и повезивањем са одговарајућим информационим
системима у земљи и иностранству;
11. заступа заједничке интересе чланова Савеза пред државним и другим спортским
органима и организацијама и учествује у припреми прописа од интереса за чланове
Савеза и даје мишљење на нацрте и предлоге тих прописа;
12. предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања скијашког
спорта и праћење и упознавање својих чланова са међународним искуствима у
области скијања;
13. организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада;
14. ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује
правила понашања у њиховим међусобним односима;
15. усклађује активности чланова Савеза;
16. дефинише и примењује санкције;
17. врши изградњу, одржавање и унапређење скијашких спортских објеката,
18. врши заштиту површина и очување објеката за скијашке спортове, као и животне
средине;
19. у сарадњи са акредитованом високошколском установом
врши школовање,
оспособљавање и усавршавање стручног кадра ( инструктора, скијашких тренера,
судија и др.);
20. у сарадњи са акредитованом високошколском установом издаје, обнавља и одузима
дозволу за рад спортским стручњацима;
21. издаје, обнавља и одузима дозволу за рад својим чланицама (клубовима, ски школама)
22. додељује признања и награде за посебан допринос у развитку спорта по поступку
условима и на начин предвиђен Правинликом који доноси Извршни одбор Савеза.
23. спроводи и организује скијашка првенства на нивоу Републике;
24. планира и организује међународна такмичења и манифестације у Републици Србији и
организује учешће репрезентације Србије на међународним такмичењима у
иностранству у оквиру међународне политике Савеза;
25. брине се о националним скијашким репрезентацијама, а може бригу о њима поверити
и одборима скијашких спортова које делују унутар Савеза уз претходну сагласност
Извршног одбора;
26. води рачуна о поштовању спортске етике, фер и коректног такмичења и тимског духа;
27. бори се против сваког облика дискриминације и насиља у спорту и у вези са спортом;
28. бори се против допинга у спорту и коришћења недозвољених супстанци и поступака
које забрањује МОО или FIS.
Члан 31.
Савез је искључиво овлашћен да представља српски скијашки спорт пред међународним
организацијама скијашких спортова као и на светским, европским и регионалним скијашким
такмичењима.
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Члан 32.
Ради остваривања циљева Савеза у равномерном развијању и унапређивању скијашког
спорта, као и за потпуније искоришћавање скијашких инфраструктурних капацитета у
различитим деловима Србије за развој скијашког спорта, оснивају се скијашки савези
региона – Савези региона, Савези покрајина и Скијашки Савез града Београда.
Скијашки савези Београда, региона и покрајина имају истоветан, равноправан статус у
Скијашком савезу Србије.
Скијашки савез ужег подручја оснива се и добија пуноправан статус ако га чини најмање три
пуноправна клуба независно од скијашке дисциплине.
Скијашки савези региона делују на подручјима статистичких региона Србије, покрајина и
Града Београда.
Скијашки савези функционишу на основу својих статута, утемељених на Статуту Скијашког
савеза Србије и остварују на свом подручју циљеве Скијашког Савеза Србије у складу са
специфичностима подручја на којем делују.
Скијашки савези региона дужни су да сопственим средствима финансирају највећи део своје
делатности.
Скијашки савези региона дужни су да, по завршетку сезоне, доставе Скупштини савеза
извештај о резултатима свог рада у претходној години и програм активности за наредну
годину.
Скијашки Савез региона обавезно доставља Скијашком савезу Србије информацију о
одлукама и закључцима са своје седнице скупштине и извршног одбора најкасније у року од
7 дана од дана одржавања седнице.
IV ТАКМИЧЕЊА
Члан 33.
Савез је организатор или покровитељ скијашких спортских такмичења на територији
Републике Србије.
Члан 34.
Савез општим актом утврђује правила и услове за организацију скијашких спортских
такмичења на територији Републике Србије и учешће на њима.
Члан 35.
Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно одржавање и
предузме мере прописане позитивним прописима и правилима Савеза.
Скијашко такмичење може да се организује уколико организатор има обезбеђене услове
предвиђене правилима Савеза.
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Клубови и спортисти могу да учествују на такмичењима у организацији Савеза или под
његовим покровитељством ако испуњавају услове утврђене Законом о спорту и правилима
Савеза.
V ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
Члан 36.
Извршни одбор Савеза општим актом утврђује систем лиценцирања за обављање стручног
рада у скијашком спорту у складу са Законом и подзаконским актима.
VI ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 37.
Савезом управљају његови чланови преко својих представника у органима Савеза.
Члан 38.
Органи Савеза су: Скупштина, Председник Савеза, Извршни одбор, Надзорни одбор и
Дисциплинска комисија.
Пословодну функцију Савеза као правног лица врши Генерални секретар Савеза.
Тела за стручна и такмичарска питања су: Одбори појединих дисциплина ( алпско, нордијско
скијање, сноуборд ), Комисија за оспособљавање, усавршавање и лиценцирање стручњака у
скијању, Комисија за параолимпијско скијање , Комисија за скијашке скокове , Пододбори и
Радна тела одбора.
1. Скупштина
Члан 39.
Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину сачињавају представници свих чланова Савеза.
Члан 40.
Чланови Савеза бирају по једног представника који учествују у раду Скупштине.
Представник се делегира за сваку седницу Скипштине и мора испуњавати услове: да је
пунолетан држављанин Србије и пословно способна особа, да је угледан спортски радник
или спортиста, да је члан удружења које представља ( председник, секретар или члан УО), да
није правоснажно осуђиван за кривична дела.

Члан 41.
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Чланови Скупштине приликом доношења одлуке дужни су да уважавају интересе Савеза у
целини.

Члан 42.
Чланови Савеза у Скупштини имају број гласова утврђен на начин предвиђен чл.20 овог
Статута.
Председник Савеза је по дужности члан Скупштине и учествује у њеном раду са правом
гласа.
Члан 43.
Скупштина као највиши орган Савеза:
а) доноси и усваја:
1. Статут Савеза, измене и допуне Статута;
2. програм рада Савеза;
3. финансијски план Савеза;
4. финансијске извештаје Савеза;
5. пословник о раду Скупштине Савеза;
6. етичке кодексе и друга правила понашања;
7. годишњи извештај о раду Савеза и његових органа;
8. одлуку о престанку рада Савеза;
9. одлучује као највиши орган у решавању спорова, o жалбама и правним лековима
против одлука других органа Савеза;
10. систем такмичења на нивоу Републике Србије;
11. одлучује о пријему у чланство Савеза и о учлањењу Савеза у друге организације;
12. одлуку о статусним променама;
13. друге одлуке које су јој стављене у надлежност овим Статутом,
б) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза;
в) бира и разрешава Председника Савеза;
г) на предлог Председника Савеза бира и разрешава потпредседнике Савеза;
д) на предлог Председника Савеза бира и разрешава чланове Извршног одбора и Надзорног
одбора;
ђ) на предлог Председника Савеза и Извршног одбора, доноси одлуку о постављању лица
овлашћеног за заступање.
Скупштина може разрешити именована лица дужности и пре истека мандата, када утврди да
не извршавају своја права и обавезе.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије.
Одлуком о образовању комисије утврђује се и њен делокруг и састав. Одлука о образовању
комисије доноси се већином од укупног броја гласова.
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Члан 44.
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње, по
завршетку такмичарске сезоне и то у месецу Мају.
Скупштину сазива Председник Савеза.
Изборна скупштина се сазива на четири године, по истеку циклуса зимске олимпијаде.
На њој се најпре прихватају извештаји о протеклој такмичарској сезони, а потом се
конституише Скупштина, а затим се у новоизабраном сазиву одлучује о плановима за
наредну такмичарску сезону.
Вандредна скупштина се обавезно сазива на захтев Извршног одбора, Надзорног одбора или
најмање једне трећине чланова Скупштине уз предлагање дневног реда, када је неопходно
хитно донети одлуке које не могу чекати следећу редовну скупштину, а одлуке које се
доносе могу се односити само на питања која могу бити разлог сазивања вандредне
скупштине.
Свечана скупштина може се сазвати поводом прославе годишњице скијашког спорта или
поводом неког другог догађаја значајног за развитак и унапређење скијашког спорта у
Републици Србији.
Члан 45.
Радом Скупштине руководи Председник Савеза, а у случају спречености Председника један
од потпредседника Савеза на предлог Извршног одбора.
Председник и потпредседници Савеза имају право гласа при одлучивању у Скупштини
Савеза само ако су чланови Скупштине Савеза.
Члан 46.
Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова (кворум за
рад).
Скупштина доноси одлуке већином броја гласова присутних чланова.
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута, изменама и допунама Статута,
статусним променама, двотрећинском већином присутних гласова.
Скупштина доноси одлуку о избору и разрешењу Председника простом већином присутних
гласова.
Члан 47.
Рад Скупштине се уређује пословником, који усваја и мења Скупштина.
Послове и надлежности Скупштине Савеза, по одлуци Скупштине, између две седнице
Скупштине врши Извршни одбор.
Рад Скупштине је јаван осим уколико сама скупштина другачије не одлучи, а у том случају
именоваће се представник скупштине задужен за односе са јавношћу, који ће обавестити
медије о садржају и резултатима рада Скупштине.

Члан 48.
Савез ће најкасније 15 дана пре утврђеног дана одржавања Скупштине послати чланицама
формулар о мандату за заступање, који су чланице дужне да уредно попуне са потписом
особе именоване за представника и да га врате Савезу најкасније 8 дана пре дана одржавања
Скупштине Савеза.
Представник у Скупштини има право замене искључиво уз достављање писменог доказа о
немогућности присуствовања Скупштини.
Уколико чланица не поступи на начин предвиђен ставом 1 овог члана може учествовати у
раду Скупштине али без права гласа.
Изузетно, у случају оправдане спречености представника, може га замењивати друга особа
која испуњава услове предвиђене чланом 40 овог Статута уз подношење одговарајућег
овлашћења са потписом особе коју замењује.
О оправданости спречености и о праву другог овлашћеног лица на пристуство и гласање на
скупштини одлучује Скупштина на самом почетку заседања.

2. Председник Савеза
Члан 49.
Председника Савеза бира Скупштина Савеза на предлог најмање 5 пуноправних чланица
Савеза, с тим да поједина чланица може подржати истовремено само једну листу кандидата.
Преседник се може изабрати и на основу листе кандидата коју направи и предложи Извршни
одбор Савеза.
У случају редовног избора председника Савеза чланице савеза, односно Извршни одбор,
дужни су да доставе своју листу кандидата најкасније 15 дана пре заседања скупштине, а о
приспелој листи Савез је дужан да информише своје чланице у року од 7 дана од њеног
приспећа.
Председник Савеза бира се на време од четири године и може бити поново биран на исту
функцију.
За Председника Савеза може бити изабрано лице које задовољава следеће критеријуме: да је
пунолетни држављанин Републике Србије, да није правоснажно осуђиван за кривична дела,
да познаје један светски језик у службеној употреби у ФИС-у према одредбама његовог
статута, да прихвата Статут Савеза, правила ФИС-а, Олимпијске повеље, Етичког и
медицинског кодекса, као и Светског кодекса против допинга.
Мандат Председника Савеза престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Скупштина.
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.

Члан 50.
Председник Савеза:
1. представља Савез у земљи и иностранству а нарочито пред Међународним
олимпијским комитетом, Олимпијским комитетом Србије, FIS-ом и другим
међународним асоцијацијама;
2. руководи радом Скупштине Савеза, потписује њена акта и усклађује активности
органа Савеза;
3. предлаже Скупштини кандидате за избор: Потпредседника, чланова Извршног одбора
и Надзорног одбора, као и њихову смену;
4. заједно са Извршним одбором предлаже Скупштини лице овлашћено за заступање
Савеза;
5. организује, усмерава и врши координацију са надлежним државним органима и
другим органима и организацијама;
6. вођа је делегација Савеза на олимпијским играма, светским и европским првенстима и
другим међународним скијашким такмичењима;
7. предлаже два члана комисије која одређује критеријуме јавног конкурса за избор
Генералног секретара Савеза.
Председник Савеза одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на Председника
Извршног одбора, Генералног секретара и друга руководећа лица Савеза.
2.1. Потпредседник
Члан 51.
Савез има највише три потпредседника које бира Скупштина на предлог Председника
Савеза.
Потпредседник Савеза кога одреди Председник Савеза замењује Председника Савеза у свим
правима и обавезама за време његовог одсуства.
Члан 52.
Потпредседник Савеза бира се на време од четири године и може поново бити биран на исту
функцију.
Мандат Потпредседника Савеза престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Скупштина;
Члан 53.
Скуштина може, на предлог Извршног одбора, изабрати за почасног председника Савеза
особу која је као председник савеза својим изузетним радом допринела угледу и развоју
Савеза, скијашког спорта у Републици и FIS-у.
Почасни председник учествује у раду Скупштине без права гласа.

3. Извршни одбор
Члан 54.
Извршни одбор је орган управљања Савезом.
Извршни одбор броји 11 чланова.
Рад Извршног одбора се уређује пословником, који усваја и мења Извршни одбор.
Чланови Извршног одбора су: Председник Савеза и 10 чланова.
Чланове Извршног одбора, осим Председника, јавним или тајним гласањем бира Скупштина
и то 5 чланова на предлог Председника Савеза и 5 чланова на предлог чланица Савеза .
Листу од 5 чланова на предлог чланица Савеза чине по 1 кандидат којег предлаже сваки од 3
првопласирана клуба у алпском скијању , првопласирани клуб у нордијском трчању и
првопласирани клуб у сноуборду , а на основу званичних резултата на крају сваке
такмичарске сезоне. Клубови-предлагачи , достављају свој предлог кандидата канцеларији
ССС на прописаном обрасцу , најкасније седам дана пре одржавања Скупштине .
У случају да Скупштина не изгласа листу од 5 кандидата које је предложио Председник
Савеза, појединачно ће се гласати о сваком поједином кандидату, а председник предлаже
онолико нових кандидата колико их са листе не буде прихваћено.
Члан 55.
Чланови Извршног одбора које предлаже Председник Савеза бирају се на време од четири
године и могу бити поново бирани. Остали чланови се бирају на годину дана и могу бити
поново бирани.
Члан 56.
Мандат члана Извршног одбора Савеза престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2 ако га опозове Скупштина на предлог Председника Савеза.
Члан 57.
Радом Извршног одбора руководи Председник Извршног одбора кога директно бира
Скупштина, на предлог Председника Савеза.
Председник Извршног одбора се бира из редова чланова Извршног одбора.
Члан 58.
Извршни одбор:
1. утврђује предлог Статута Савеза и предлог измена и допуна Статута Савеза, као и
предлоге општих аката које доноси Скупштина Савеза;
2. сачињава предлог програма рада Савеза и предлог финансијског плана Савеза;
3. одлучује о оснивању других правних лица од значаја за Савез и његове чланове;
4. доноси општа акта Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине;
5. преко Председника Извршног одбора може бити финансијски налогодавац за
извршење финансијског плана;
6. предлаже Скупштини усвајање финансијских извештаја;
7. предлаже Скупштини одлуке о стицању и престанку чланства у Савезу у
случајевима одређеним овим статутом;

8. утврђује програм међународне спортске сарадње и међународних такмичења, који
су у надлежности Савеза;
9. надгледа спровођење такмичења на нивоу Републике;
10. одлучује о месту одржавања међународних спортских такмичења у организацији
Савеза и непосредном организатору такмичења;
11. именује чланове комисија и одређује њихов делокруг рада;
12. усваја јединствени календар републичких такмичења по скијашким дисциплинама;
13. усваја пропозиције републичких такмичења на предлог Одбора скијашких
дисциплина;
14. одлучује као другостепени орган у решавању спорова, по жалбама и правним
лековима против одлука других органа Савеза;
15. бира и опозива представнике у органима и телима организација и Савеза у којима је
Савез члан;
16. заједно са Председником Савеза предлаже Скупштини лице овлашћено за
заступање Савеза;
17. додељује награде и признања;
18. утврђује износ годишње чланарине чланова;
18. врши друге послове из делатности Савеза који нису у делокругу Скупштине Савеза,
или су му додељени овим Статутом.
За вршење одређених послова из своје надлежности Извршни одбор може образовати радна
тела. Одлуком о образовању радног тела утврђује се њен делокруг и састав. Ова радна тела
за рад из свог делокруга одговарају Извршном одбору.
Члан 59.

Извршни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а најмање три пута
годишње.
Извршни одбор сазива Председник Извршног одбора.
Извршни одбор се обавезно састаје на захтев Надзорног одбора или три члана Извршног
одбора Савеза.
Члан 60.
Извршни одбор правоснажно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног
броја чланова Извршног одбора.
Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова, а у случају нерешеног
исхода гласања, одлучујући је глас Председника Савеза.
Извршни одбор доноси опште акте из своје надлежности већином гласова од укупног броја
чланова Извршног одбора.
Против одлука Извршног одбора жалба се подноси Скупштини.
У хитним случајевима седнице Извршног одбора и донете одлуке могу се усвојити мимо
сазивања седнице, телефонски, телефаксом, електронском поштом или конференцијском
везом.
Такве одлуке захтевају прихватање већином гласова свих чланова Извршног одбора.

4.Надзорни одбор

Члан 61.
Надзорни одбор Савеза је надзорни орган Савеза који врши контролу финансијског
пословања , редовног финансијског извештаја и законитости у раду Савеза , у складу са
Законом.
Члан 62.
Надзорни одбор броји три члана, које бира Скупштина на предлог Председника Савеза.
Радом Надзорног одбора руководи Председник Надзорног одбора, кога директно бира
Скупштина на предлог Председника Савеза, из редова чланова Надзорног одбора.
Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити пуноправни чланови Скупштине, нити
чланови Извршног одбора или Дисциплинске комисије.
Начин рада Надзорног одбора прописује се Пословником о раду који доноси Надзорни
одбор.
Члан 63.
Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга најмање једном
годишње.
Председник Надзорног одбора позива се на заседања Скупштине, у чијем раду учествује без
права гласа.
Председнику и члановима Надзорног одбора достављају се записници са седница Извршног
одбора и Скупштине Савеза.
Члан 64.
Чланови Надзорног одбора бирају се на време од четири године и могу бити поново бирани.
Мандат члана Надзорног одбора Савеза престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Скупштина на предлог Председника Савеза.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.
5.Генерални секретар
Члан 65.
Генерални секретар Савеза:
1. врши послове везане за спровођење одлука и закључака органа Савеза;
2. је лице овлашћено за заступање Савеза;
3. је наредбодавац за извршење финансијског плана Савеза;

4. организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима мере за
унапређење тих послова;
5. стара се о припремама седница органа Савеза;
6. има права и обавезе пословодног органа организације, у складу са законом и другим
прописима којима се уређују радни односи;
7. обавља послове које на њега пренесу Председник Савеза и Председник Извршног
одбора;
8. учествује у раду органа Савеза, без права одлучивања;
9. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.
Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга лица.
Члан 66.
Генералног секретара бира Скупштина на заједнички предлог Председника Савеза и
Извршног одбора, из реда истакнутих спортских радника.
За Генералног секретара може да буде именовано лице које:
1. има високу стручну спрему;
2. поседује искуство у раду у скијашком спорту;
3. поседује активно знање енглеског језика;
4. поседује знање рада на рачунару;
5. има стручне и организационе способности за обављање послова;
6. има искуство у друштвено-спортским активностима у скијашком спорту;
7. познаје проблеме скијашког спорта и спорта уопште, као и проблеме развоја
скијашког спорта у Републици Србији.
Генерални секретар је професионалац, запослен у Савезу.
Члан 67.
Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини, Извршном одбору и председнику
Савеза.
Генерални секретар може бити разрешен дужности на сопствени захтев, или на предлог
Председника Савеза, Извршног одбора или најмање 5 чланова Скупштине Савеза.
VII ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАД У САВЕЗУ
Члан 68.
Стални облици организовања и рада у Савезу, преко којих се одвија делатност Савеза су
комисије и радна тела које формира Извршни одбор.
Састав, начин избора и делокруг рада комисија и радних тела детаљније утврђује Извршни
одбор општим актом.
Сталне комисије Савеза су:
1. Дисциплинска комисија;
2. Комисија за оспособљавање, усавршавање и лиценцирање стручњака у скијању
3. Комисија инструктора и тренера скијања
4. Судијска комисија

5. Комисија за параолимпијско скијање
6. Комисија за скијашке скокове
Одбори Савеза су:
1. Одбор за алпско скијање;
2. Одбор за нордијско скијање;
3. Одбор за сноуборд;

Члан 69.
За послове оспособљавања, усавршавања и лиценцирања стручњака у скијању (инструктора,
тренера и судија), Извршног одбор, формира "Комисију за оспособљавање, усавршавање и
лиценцирање стручњака у скијању".
Поменути послови се обављају у сарадњи са високошколским институцијама са којима Савез
има споразум о сарадњи.
Комисију за параолимпијско скијање бира Извршни одбор на предлог Председника Савеза,
има 3-5 чланова.
Комисију за скијашке скокове бира Извршни одбор на предлог Председника Савеза , има 3
члана .
Комсија ради према правилнику који усваја Извршни одбор.
Дисциплинска комисија
Члан 70.
Дисциплинска комисија је независни орган Савеза који одлучује о прекршајима утврђеним
Дисциплинским правилником и другим општим актима Савеза.
Дисциплинску комисију чине Председник комисије и два члана које бира и разрешава
Скупштина савеза.
Рад Дисциплинске комисије је регулисан Дисциплинским правилником и пословником о
раду.
Мандат чланова Дисциплинске комисије није одређен и траје до разрешења од стране
Извршног одбора.
На одлуке Дисциплинске комисије може се поднети жалба Извршном одбору, као
другостепеном органу и Скупштини као трећестепеном органу.

а) Одбори Савеза

Члан 71.
Чланови основног састава одбора су по један представник из три првопласирана клуба на
првенству Србије, по један представник из сваког региона који има статус пуноправног
члана, и три спортска стручњака.
Чланови проширеног састава одбора по функцији су: председници пододбора, директори
домаћих такмичења , главни тренери репрезентација и представници такмичара.
Представник такмичара скијашке дисциплине је пунолетни активни такмичар , са најмање
завршеном средњом школом и учесник је неког од следећих великих такмичења : Зимске
олимпијске Игре , Светско првенство , Зимска Универзијада . Представника такмичара
именује у Одбор скијашке дисциплине Извршни одбор Савеза , на основу предлога Одбора
скијашке дисциплине . Одбор скијашке дисциплине предлаже представника такмичара на
предлог свих активних ФИС такмичара из клубова чланица Савеза .
Три спортска стручњака именује у одбор скијашке дисциплине Извршни одбор Савеза на
основу равноправних предлога које могу дати сви клубови, савези региона и скијашке
струковне организације инструктора, тренера и судија свих дисциплина.
Члан 72.
Одборима руководе председници, које између својих чланова именују и разрешавају чланови
одбора, а потврђује их Извршни одбор Савеза.
Мандат чланова одбора из редова стручњака траје четири године, мандат представника
региона и мандат осталих чланова одбора подлеже ревизији сваке године.
Члан 73.
Одбор сваке скијашке дисциплине предлаже директоре скијашких репрезентација и
директоре фондова, а њих именује и разрешава Извршни одбор ССС .
Директори репрезентација и скијашких фондова су особе с посебним овлашћењима и
одговорностима која прописује Извршни одбор, и самостални су у свом раду
Члан 74.
Савез поверава одборима следеће послове и задатке:
-

-

предлагање критеријума за наступ на зимским олимпијадама, светским и
европским првенствима, а које усваја Извршни одбор;
предлагање листе потенцијалних и евидентираних кандидата за учешће на
зимским олимпијадама, светским и европским првенствима, а које усваја Извршни
одбор;
предлагање листе осталих учесника на зимским олимпијадама, светским и
европским првенствима, а коју усваја Извршни одбор;
предлагање програма припрема за олимпијски циклус, светско и европско
првенство, а који усваја Скупштина;
доношење годишњег плана рада репрезентација, који потврђује Извршни одбор;
доношење годишњег плана и календара такмичења појединог скијашког спорта, а

које потврђује Извршни одбор;
потврђивање одабира чланова репрезентација;
доношење одлуке о припремама и финансирању националних скијашких
репрезентација, у складу са средствима којима одбори располажу у свом буџету;
- учешће у организовању националних и међународних скијашких такмичења;
- брига о организацији скијашких репрезентација у оквиру својих надлежности;
- брига о прибављању материјалних и финансијских средстава неопходних за рад
скијашких репрезентација у оквиру својих надлежности;
- оснивање фондова у циљу решавања материјалних и финансијских потреба
скијашких репрезентација и развоја скијања;
- брига о наменском трошењу средстава унутар могућности буџета којима
располажу одбори, а у складу с планом и програмом који усвоји Скупштина;
- брига о заштити површина и објеката за скијашке спортове, као и брига о
изградњи, одржавању и унапређивању скијашких спортских објеката који служе у
ту сврху;
- брига о раду судијске организације појединог одбора;
- израда Нацрта Правилника из домена скијашке дисциплине , који усваја Извршни
Одбор ;
- обрачунавање бодова и израду коначног пласмана такмичара и клубова на крају
такмичарске сезоне .

-

Члан 75.
Председници одбора представљају одбор којем председавају и учествују у свим пословима и
задацима одбора, а нарочито обављају следеће послове:
- сазивају седнице одбора;
- председавају и руководе седницама одбора;
- координирају рад пододбора, то јест одбора којим председавају;
- координирају рад репрезентација у саставу одбора којим председавају;
- надлежни су за организовање и координирање свих послова везаних за домаћа такмичења у
скијашким спортовима обједињеним у надлежном одбору.
Члан 76.
Одбори делују на седницама, које се одржавају по потреби, а најмање два пута годишње и то:
- једна у месецу априлу, и на њој се предлажу особе за тренере и друге чланове
репрезентација;
- друга у месецу октобру, и на њој се износи предлог плана рада и календар такмичења.
Члан 77.
Одбори правоснажно одлучују ако седници присуствује више од половине укупног броја
чланова одређеног одбора.
Одбори доносе одлуке већином гласова присутних чланова на седници, а у случају
нерешеног исхода гласања, одлучујући је глас председника одбора.
Члан 78.
Чланови основног састава одбора имају право на по један глас приликом одлучивања у
одбору.

Када се бирају председник одбора, и председник пододбора, право гласа имају само чланови
основног састaва одбора, а чланови по функцији учествују само саветодавно.
Приликом израде и усвајања правилника који детаљно регулише рад одбора право гласа
имају само чланови основног састава одбора.
Члан 79.
Одбори своје активности финансирају средствима којима располажу на рачуну Савеза.
За активности које не могу да покрију средствима из буџета, одбори су дужни сами да стичу
средства и улажу их на рачун Савеза.
Одбори самостално располажу средствима, а правдају их Извршном одбору Савеза.
Члан 80.
Сва остала питања у погледу рада и деловања одбора уређују се Пословником о раду одбора,
који потврђује Извршни одбор Савеза, на предлог одбора.

Анти – допинг правила
Члан 81.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком и
забрањен је, како на такмичењима, тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Међународном конвенцијом против
допинга у спорту, коју је ратификовала Република Србија.
Сви органи и чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из цитиране међународне
конвенције, анти-допинг правила Савеза и надлежног међународног спортског савеза.
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са
законом и спортским правилима Савеза.
Члан 82.
На предлог Извршног одбора, Скупштина Савеза може формирати и друге комисије.
VIII РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ
Члан 83.
Националне репрезентације чине они скијашки спортисти који својим успесима резултатима
задовољавају услове који их, по прописима међународних скијашких спортова, увршћују у
учеснике међународних скијашких такмичења.
Репрезентација Србије се образује за дисциплине Алпско скијање, Нордијско скијање,
Сноуборд, Скијашки скокови и Параолимпијско скијање.
Члан 84.
О такмичењима за репрезентацију Србије води се посебна евиденција.

О припреми, условима и резултатима скијашких спортиста брине се стручни тренер сваке
поједине дисциплине скијашког спорта; њега именује Извршни одбор Савеза на предлог
Одбора сваке од скијашких дисциплина .
Статус, права и дужности репрезентативаца уређују се Правилником о правима и
дужностима репрезентативаца, и на његовим одредбама почивају сви уговори склопљени с
репрезентативцима Савеза.
Члан 85.
Критеријуме за састав репрезентација и чланове репрезентација одређује одбор оне
дисциплине за коју се формира репрезентација, а одлуку одбора потврђује Извршни одбор.
Члан 86.
Критеријуме на основу којих се дефинишу права и обавезе репрезентативаца Србије утврђује
Извршни одбор.
Ознаке и симболе репрезентације, спортисти могу носити само на такмичењима на којима се
такмиче за репрезентацију Србије.

Члан 87.
Изабрани репрезентативац који без оправданог разлога не изврши своје обавезе према
репрезентацији Србије и тренер, односно други спортски радник који спречава учешће
спортисте у репрезентацији, чине тежи дисциплински прекршај.
IX СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА
Члан 88.
За обављање стручних, административних и помоћних послова Савез има Стручну службу.
Обављање одређених послова Савез може поверити одговарајућим стручним појединцима,
институцијама и организацијама.
Члан 89.
Организација и рад Стручне службе Савеза уређује се општим актом Савеза и другим
правилницима које доносе органи Савеза.
Члан 90.
Пословима Стручне службе Савеза руководи Генерални секретар.
X СРЕДСТАВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА САВЕЗА
Члан 91.
Средства за рад Савеза образују се од: годишње чланарине свих чланица, регистрацијских
прихода, доприноса спонзора и других донација, добити од права, добити од продаје, из
средстава фондова одбора, из средстава Олимпијског комитета Србије и јединица

регионалне и локалне (подручне) самоуправе, давања из буџета, из осталих извора у складу с
позитивним прописима Републике Србије.
Савез може стицати приходе и на друге начине у складу са Законом.
Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Извршни одбор посебном одлуком.
Члан 92.
За финансирање посебних активности из програма рада Савеза, заинтересовани чланови
могу да удружују средства и оснивају фондове са посебном наменом у Савезу.
Располагање и руковођење средствима из става 1. овог члана врши се сагласно одлуци
удружиоца средстава и одговарајућим општим актима Савеза.
Члан 93.

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

ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА
Члан 94.

Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у Савезу,
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и
другим средствима обавештавања.
Савез издаје своје службено гласило под називом: „Билтен Скијашког савеза Србије“.
Члан 95.
Органи и тела Савеза могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се
разматрају документа и подаци поверљиве природе.
Члан 96.
Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са актуелним дешавањима у Савезу, путем
интернет странице или издавањем посебних информација и билтена. Савез обавештава своје
чланове о свим значајним информацијама и одлукама везаним за делокруг рада Савеза.
Члан 97.
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
функционери Савеза.
XII

ОПШТИ АКТИ САВЕЗА
Члан 98.

Општи акти Савеза су Статут Савеза, правилници, пословници и одлуке којима се на општи
начин уређују одређена питања.
Члан 99.
Иницијативу за доношење Статута Савеза, односно општег акта и за његове измене и допуне
може дати Надзорни одбор, Председник Савеза, Извршни одбор, као и заједнички најмање
20% од укупног броја чланова скупштине Савеза.
О иницијативи за доношење Статута, односно његове измене и допуне разматра Извршни
одбор у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати иницијативу,
Извршни одбор утврђује Нацрт Статута, односно Нацрт измена и допуна статута и
организује јавну расправу међу члановима Савеза. Јавна расправа траје највише 30 дана од
дана достављања материјала на расправу.
У року од 30 дана од окончања јавне расправе, Извршни одбор Савеза утврђује предлог
Статута, односно измена и допуна статута Савеза и доставља га Скупштини Савеза на
усвајање.
У хитним случајевима Извршни одбор може упутити Скупштини предлог за измене и допуне
Статута и без спровођење јавне расправе.
О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, Извршни одбор
обавештава подносиоца иницијативе. Подносилац иницијативе незадовољан одлуком
Извршног одбора може предложити Скупштини да покрене поступак измене и допуне
Статута.
Начин доношења Статута, односно другог општег акта, ближе се уређује Пословником о
раду Скупштине.
Члан 100.
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Извршног одбора Савеза, могу дати
Надзорни одбор, Председник Савеза, чланови Савеза и чланови Извршног одбора.
Члан 101.
Општи акти Савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако је одлуком о
њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу.
Одлуком о доношењу општег акта Савеза одређује се начин његовог објављивања.
Члан 102.
Општи акти чланова Савеза морају бити у сагласности са општим актима Савеза.

Чланице и одбори Савеза дужни су да своје опште акте ускладе или донесу у складу са
Статутом, у року од 180 дана од дана његовог ступања на снагу.
У случају несагласности одредбе општег акта члана Савеза са одредбом општег акта Савеза,
непосредно се примењује одредба општег акта Савеза.
Веродостојно тумачење Статута дају Скупштина и Извршни одбор, којем такво овлашћење
овим статутом делегира Скупштина, ради боље оперативности рада Савеза.
XIII ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 103.
Дисциплинске мере у складу са Статутом одређује Дисциплинска комисија.
Спорови унутар Савеза и чланова Савеза се решавају у оквиру надлежности Извршног
одбора и Скупштине савеза.
Решавање спорова поверава се Сталној спортској арбитражи формираној при Олимпијском
комитету Србије у складу са Законом.
Пред Сталном спортском арбитражом Олимпијског комитета Србије решавају се само
спорови који нису у искључивој надлежности судова.
XIV ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА

Члан 104.
Савез престаје са радом под условима утврђеним Законом.
Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина Савеза трочетвртинском (3/4) већином
укупног броја гласова чланова Савеза.
Члан 105.
У случају престанка рада, имовина Савеза преноси се Олимпијском комитету Србије.
XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 106.
Сви општи акти Савеза остају на снази и примењују се до доношења нових, осим одредаба
које су у супротности са одредбама овог Статута када се непосредно примењују одредбе овог
Статута.
Члан 107.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примењују се одредбе Закона о спорту и
подзаконских аката.
Члан 108.
Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и опште акте са овим Статутом
у року од 180 дана од ступања на снагу овог Статута.

Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих Статута са овим Статутом и
Законом доставе Савезу један примерак свог Статута у року од 15 дана од дана доношења.
Члан 109.
Ступањем на снагу измењеног Статута престаје да важи претходни текст Статута Савеза.
Члан 110.
Измене Статута ступају на снагу 8. дана од дана објављивања на интернет страници Савеза.

За Скијашки савез Србије
_____________________________
Председник ССС Владета Радивојевић
У Београду, дана 27.05.2017.године

