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На основу члана 55 став 3. тач. 1. и члана 181. Закона о спорту Србије („Службени 

гласник РС, бр. 10/2016) и члана 27. Статута Сквош Асоцијације Србије, 

Скупштина Сквош Асоцијације Србије на седници одржаној 17.09.2020. године, 

донела је одлуку о изменама и допунама Статута Сквош Асоцијације Србије. 

Пречишћен текст статута, који обухвата основни текст од 31.12.2016. године, 

измене и допуне од 25.04.2017. године, и измене и допуне од 17.09.2020. године, 

гласи: 

 

С Т А Т У Т 

СКВОШ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

(пречишћен текст) 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Сквош Асоцијација Србије (у даљем тексту САС) је грански спортски савез 

удружених спортских организација – клубова и савеза у области сквоша, који 

своје активности на остваривању статутарних циљева обавља на територији 

Републике Србије. 

САС је самостална добровољна, невладина и ванстраначка организација кроз коју 

се остварују заједнички циљеви и задаци развоја и унапређења у области сквоша 

за територију Републике Србије. 

Члан 2. 

Назив:    СКВОШ АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ 

Скраћени назив:   САС 

Седиште:    Нови Сад, Краља Александра 10 

У пословној кореспонденцији и у јавном иступању САС уз свој назив не наводи 

и своје седиште. 

Назив и скраћени назив спортског удружења употребљавају се у правном 

саобраћају у облику у којем су уписани у Регистар. 

Члан 3. 

САС има печат округлог облика на којем је на ободу исписан назив, а у средини 

скраћени назив. 

САС има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште и 

остављен простор за број и датум. 

САС има свој знак (амблем) чији изглед утврђује Управни одбор САС. 

Члан 4. 

САС је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом 

и овим Статутом. 

САС је члан Спортског Савеза Србије. 
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САС је члан Европске Сквош Федерације (ESF) и придружени члан Светске 

Сквош Федерације (WSF) 

Члан 5. 

САС представља Председник. 

САС заступа Председник САС-а. 

Члан 6. 

Забрањена је, у складу са законом, свака непосредна и посредна дискриминација, 

укључујући и говор мржње, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, 

спортских организација, спортских савеза и других лица у надлежности САС и 

чланова САС, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком 

стварном или претпостављеном личном својству. 

Одредбе општих и појединичаних аката САС и чланова САС које представљају 

дискриминацију у складу са ставом 1. овог члана не примењују се. 

У САС и код чланова САС није допуштено кршење слобода и права човека и 

грађанина. 

Сва лица у надлежности САС и чланова САС обавезна су да се супротстављају 

свакој врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци. 

 

II – ЦИЉЕВИ, САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ И  ОДРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ 

ГРАНЕ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ОДНОСНО ОБЛАСТИ СПОРТА 

У КОЈОЈ СЕ ОСТВАРУЈУ СПОРТСКИ ЦИЉЕВИ 

Члан 7. 

Циљ  САС је да: 

- својим деловањем доприноси развоју и промоцији  сквоша у 

Републици Србији и повећању бављења сквошом у свим сегментима 

друштва; 

- обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и 

унапређење школског и  врхунског сквоша  

- организује, прати и помаже рад на стручном оспособљавању 

аматерских и професионалних кадрова, тренера и судија. 

- организује такмичења 

- ствара услове за такмичења и постизање врхунских резултата 

- спроводи, програмира и организује јединствен систем такмичења на 

својој територији 

- подстиче фер и спортску игру, а бори се против коришћења 

забрањених средстава и других негативних појава у спорту 

Члан 8 

Садржај активности САС: 

1) стварање услова за развој сквоша у Републици Србији; 

2) организовање спортских манифестација и такмичења у сквошу; 
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3) подршку изградњи и одржавању спортских објеката намењених сквошу; 

4) стално стручно оспособљавање и усавршавање спортских стручњака и 

стручњака у спорту и издавање дозвола за рад спортским стручњацима за које је 

САС надлежан; 

5) пружање саветодавне стручне помоћи својим члановима; 

6) подстицање рада својих чланова додељивањем признања за изузетне спортске 

резултате и за допринос развоју и унапређењу сквоша у Србији; 

7) усклађивање активности чланова САС; 

8) ангажовање у Спортском савезу Србије и сарадњу са другим организацијама у 

области спорта у Републици Србији; 

9) заступање заједничких интереса својих чланова пред државним органима, 

органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе; 

10) остваривање међународне спортске сарадње; 

12) популаризацију сквоша у медијима, образовним институцијама и другим 

организацијама; 

13) подстицање бављења сквошом, посебно деце и младих; 

14) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова 

и утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима; 

15) праћење да ли је рад чланова САС у складу са законом, Статутом и општим 

актима САС и помагање члановима у отклањању недостатака у раду и решавању 

спорова који угрожавају остваривање функција и циљева САС; 

17) предлагање годишњих и посебних програма којима се остварује општи 

интерес у области сквоша за финансирање из јавних прихода; 

18) старање о унапређењу заштите здравља сквош спортиста и спортских 

стручњака и спречавању негативних појава у спорту; 

20) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева САС и 

остваривању положаја САС утврђеног Законом о спорту. 

Остваривање циљева САС ближе се регулише одговарајућим општим актима 

(спортским правилима) које доносе надлежни органи САС у складу са Законом и 

овим Статутом. 

САС може ради остваривања активности основати привредна друштва, установе 

или други законом утврђен облик организовања, у земљи и иностранству, 

самостално или са другим правним и физичким лицима. 

Сви чланови САС у обављању спортских активности и спортских делатности, 

нарочито се ангажују на подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног 

и стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту,  

сузбијању насиља и допинга у спорту. 

САС и чланови остварују своје циљеве и обављају спортске активности и 

делатности у складу са законом, спортским правилима и својим општим актима.  

САС и чланови у  обавези су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, 

слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и 

друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, 



 4 

независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и  доступно 

свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких 

способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. 

САС остварује спортске циљеве у области сквоша. 

 

III - ЧЛАНСТВО 

Члан 9 

Чланови САС су сврстани у следеће категорије: 

1. Чланови оснивачи БСК Сквошленд, СК Сава и СК Дунав 

2. Редовни чланови; 

3. Активни чланови; 

4. Чланови Власници или закупци сквош терена 

5. Члан САС од посебног националног значаја; и 

6. Придружени чланови. 

Редовни чланови су сквош клубови из Републике Србије, судијска организација и 

други облици организовања у области сквоша који су примљени у редовно 

чланство САС, у складу са Статутом САС. Редовни чланови имају једног 

представника (што чини један глас) у Скупштини САС. 

Статус Активног члана стичу редовни чланови ако су у периоду од годину дана 

пре одржавања седнице скупштине САС учествовали на екипном државном 

првенсту са најмање једном екипом, и на јуниорском државном првенству са 

више од пет такмичара из различитих старосних категоријама. 

Стицањем статуса Активног члана губи се статус Редовног члана. 

Редовни чланови који испуне наведене услове ближе назначене у ставу 5. овог 

члана и стекну статус Активног члана имају право на укупно три представника 

(што чини три гласа) у Скупштини САС.  

Члан Власник или закупац сквош терена је сквош клуб из реда редовних чланова 

који поседују три или више сквош терена у свом власништву или закупу. Закуп 

не сме бити краћи од пет година. Чланови који испуне наведене услове имају 

право на два представника за сваки појединачни терен, до максимално 12 гласова 

на скупштини. 

Стицањем статуса члана Власник сквош терена губи се статус Редовног члана, 

али се не губи статус активног члана. 

Члан који обједини статус активног члана и члана власника сквош терена може 

имати пет представника, са укупно 15 гласова. 

Посебна врста чланова могу бити клубови од посебног националног значаја за 

развој сквоша у Републици Србији - Члан САС од посебног националног значаја.  

Члан САС од посебног националног значаја за развој сквоша је клуб који се својим 

доприносом нарочито истиче у свом доприносу за раст и развој сквоша.  

Услови за добијање звања клуба од посебног националног значаја за развој 

сквоша у Републици Србији су 
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 да клуб постоји најмање десет година 

 да има минимум десет освојених појединачних титула првака државе 

у сениорској конкуренцији 

 да има минимум пет освојених клупских титула првака државе 

 да играчи клуба имају најмање укупно педесет наступа за национални 

тим Србије 

 да има минимум десет освојених јуниорских титула (на Отвореном 

првенству Србије или Државном првенству Србије)  у разним 

категоријама  

 да је организовао минимум двадесет интернационалних турнира 

 да има три или више сквош терена са сертификатом САС 

 да је организовао један или више турнира под покровителјством ПСА 

или Светске или Европске Сквош Федерације 

 да има најмање три ЕСФ лиценцираних тренера 

 да има најмање три лиценцирана члана судијске организације САС 

 да својим радом и односом према спорту даје изузетан допринос у 

континуитету од десет или више година развоју сквоша у Републици 

Србији. 

Члан САС од посебног националног значаја има право на укупно пет 

представника (што чини пет гласова) у Скупштини САС.  

Члан 10. 

О додељивању својства клуба од посебног националног значаја за развој сквоша 

у Републици Србији одлуку доноси Скупштина САС на образложен предлог 

Председника САС.  

Члан 11. 

У САС  се могу по захтеву учланити сквош клубови и остале организације за 

обављање спортске делатности, професионална и стручна удружења, савези и 

друге сквош организације, као и судијска организација и други облици 

организовања у области сквоша које својом активношћу и делатношћу 

унапређују рад САС.  

Одлуку о пријему у чланство САС доноси Управни одбор.  

Управни одбор има право да одбије пријем у члансво уколико сматра да 

подносилац захтева не би допринео даљем развоју САС.  

Уколико Управни одбор прихвати захтев за чланство, нова организација, односно 

члан САС има својство Придруженог члана у року од две године. 

У том периоду придужени члан својим активностима у области сквоша доказује 

да је спреман за редовно чланство у САС. По истеку рока од две године Управни 

одбор доноси одлуку о пријему у редовно чланство или престанку важења 

придруженог чланства, а подносилац захтева има право жалбе у року од 15 дана 

од дана пријема. О жалби на одлуку одлучује стручно тело формирано од стране 

Скупштина САС. 
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Исти клуб или удружење захтев за пријем у чланство могу предати дванаест 

месеци након одлуке Управног одбора о престанку важења придруженог 

чланства. 

 

Члан 12. 

Чланови САС у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју 

унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја и остварују 

друге циљеве и задатке у оквирима надлежности које су им додељене општим 

актима и одлукама. 

Организација и рад чланова уређује се њиховим статутима, у складу са законом 

и спортским правилима.Чланство у САС не може се преносити. 

Члан 13 

Молба за пријем у чланство САС подноси се у писаној форми Управном одбору 

САС. 

Уз молбу за пријем у чланство прилаже се: копија свог статута, копија решења о 

упису у регистар код надлежног државног органа, попуњен упитник за Књигу 

чланова, списак чланова. 

У случају да је прихваћена молба за пријем у чланство, подносилац молбе је 

дужан да уплати САС  годишњу чланарину одређену одлуком Управног одбора.  

По пријему у чланство, подносилац добија статус Придруженог члана у периоду 

од две године. У том периоду придужени члан својим активностима у области 

Сквоша доказује да је спреман за редовно чланство у САС. Активности 

Придруженог члана у периоду од две године пре пријема у редовно чланство 

односе се на активно учествовање у такмичењима која организује САС као и 

оспособљавање кадрова за Тренере и Судије. 

Минимум који морају испунити Придружени чланови пре пријема у редовно 

чланство су: 

- Редовна уплата чланарине САС 

- Оспособљавање једног тренера са лиценцом САС или ЕСФ 

- Оспособљавање једног судије са лиценцом Судијске Организације САС 

- Регистрација десет такмичара у сениорској мушкој конкуренцији (по 

години) 

- Регистрација три такмичарке у сениорској женској конкуренцији (по 

години) 

- Регистрација десет такмичара и такмичарки у јуниорској конкуренцији 

испод 19 година 

- Учествовање на минимум једном појединачном такмичењу у организацији 

САС за сениоре и сениорке, екипном првенству Србије, учествовање на 

једном појединачном такмичењу за јуниорске категорије (са јуниоркама и 

јуниорима)  

- Услови за пријем у редовно чланство морају бити испуњени у свакој 

години у току трајања статуса придруженог чланства. 
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Придружени чланови имају право учешћа на Скупштини САС без права гласа. 

Члан 14. 

Права и обавезе Редовних чланова, Активних чланова, Чланова САС од посебног 

националног значаја и Придружених чланова (у даљем тексту: Чланови) су да: 

1. у оквиру САС покрећу и разматрају сва питања из делатности  САС у циљу 

унапређења сквоша у Републици Србији, 

2. непосредно и преко својих представника у САС и облицима организовања 

и рада у САС, дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења 

одговарајућих одлука, закључака и др. и да траже интервенцију САС  код 

надлежних спортских и државних органа ради заштите интереса сквоша . 

3. користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши САС у оквиру своје 

делатности, 

4. бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у 

САС и управљају пословима САС 

5. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух, 

6. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених 

Статутом, другим актима САС и одлукама органа САС 

7. учествују у стручним активностима у САС , 

8. остварују увид у рад САС и њених органа, 

9. учествују у утврђивању плана и програма рада САС, 

10. учествују у активностима САС; 

11. редовно измирују своје финансијске обавезе према САС; 

12. испуњавају све обавезе утврђене законом, Статутом САС и другим 

општим актима ; 

13. у потпуности поштују сва своја општа акта; 

14. чувају углед САС; 

15. објективно информишу САС и  чланство о свом раду; 

16. усагласе свој статут и друга општа акта са Статутом и општим актима 

САС; 

17. без одлагања (а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно 

доношења одлуке) обавесте САС о изменама свог статута, уз достављање 

примерка статута, и избору лица овлашћеног за заступање. 

Придружени чланови имају право учешћа на Скупштини САС са једним својим 

представником али без права гласа. 

Члан 15 

САС и Чланови САС воде евиденције својих чланова (књига чланова), и друге 

базичне евиденције, у складу са Законом о спорту. 

САС и Чланови САС  су дужни да се упишу у матичне евиденције, у складу са 

Законом о спорту. 

У САС се води и евиденција о играчима који су организовани код Чланова САС. 
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Играчи организовани код Чланова САС се региструју за сезону септембар – 

август у ком периоду могу наступати само за клуб (Члан САС) где су 

регистровани, уз могућност промене клуба (Члан САС) само у прелазном року 

од 15. закључно са 25. августом. 

Сваки играч организован код Члана САС има легитимацију, унифицирану за 

све играче организоване код Чланова САС, осим у делу ознаке о ком Члану САС 

се ради, а чији облик и садржину посебном одлуком утврђује Управни одбор 

САС. 

Изјаву о приступању, односно учлањењу у спортско удружење за малолетно лице 

које није навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писану 

сагласност родитеља, односно старатеља. 

Члан 16 

Чланство у САС гаси се престанком рада, иступањем или искључењем. 

Престанак рада Члана САС утврђује се на основу одлуке надлежног државног 

органа којом је члан брисан из одговарајућег регистра. 

Од покретања поступка ликвидације или стечаја па до престанка рада, Члану 

САС  су суспендована права и обавезе у САС 

Иступање из САС могуће је само на основу писмене изјаве Члана САС о 

иступању из САС. 

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева  САС 

на измирење заосталих финансијских обавеза. 

Престанком својства Члана САС престаје и мандат представницима Члана у 

органима и радним телима САС и право учешћа у активностима у организацији 

САС. 

Члан 17. 

Искључење Члана САС могуће је ако: 

1) својим активностима теже штети угледу САС; 

2) грубо поступа супротно интересима САС  или одлукама органа; 

3) својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге 

опште акте САС; 

4) престане да испуњава услове за пријем у чланство; 

5) уколико не испуњава обавезу плаћања чланарине, Члану САС престаје 

чланство по аутоматизму, укључујући и право управљања и чланство у органима 

САС и то последњег дана рока одређеног за плаћање чланарине, а у случају да 

рок није одређен последњег дана у години за коју није плаћена чланарина. 

У случајевима из става 1. тач. 1) – 4) овог члана Управни одбор је дужан да Члана 

САС упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства 

и наложи му да у року од најдуже 30 дана отклони пропусте у раду. 

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор САС  већином од укупног броја 

чланова и писмено је саопштава Члану САС. 

Одлука о искључењу мора бити образложена. 
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Управни одбор САС  може у случајевима из става 1. овог члана, већином од 

укупног броја чланова донети одлуку о привременој суспензији чланства у САС, 

када за то постоје оправдани разлози, до окончања поступка из ст. 2. и 3. овог 

члана, али не дуже од шест месеци.  

Против одлуке о суспензији, односно искључењу, Члан САС може поднети 

жалбу Управном одбору САС. По жалби на одлуку о искључивању одлучује 

стручно тело формирано од стране Скупштине САС 

Организација која је искључена из чланства САС може бити поновно примљена 

у чланство најраније после две године од престанка чланства, уколико су 

престали разлози због којих је донета одлука о искључењу. 

Члан 18. 

Чланови који намерно или из нехата поступе супротно Статуту и другим општим 

актима САС, одлукама органа или овлашћених лица САС или повреде углед САС 

могу дисциплински одговарати и бити кажњени: 

1) опоменом; 

2) јавном опоменом 

3) суспензијом; 

4) забраном обављања дужности у САС; 

5) новчаном казном; 

6) искључењем из САС. 

Управни одбор САС ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје 

и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом. 

Ниједан Члан САС не може бити дисциплински кажњен или сносити друге 

негативне последице због коришћења својих права утврђених законом и општим 

актима САС. 

 

IV – ОРГАНИ 

Члан 19. 

САС управљају, у складу са одредбама овог статута, њени Чланови преко својих 

представника у органима САС. 

Члан 20. 

Органи САС су: 

- Скупштина, 

- Управни одбор, 

- Председник 

- Надзорни одбор 

- Генерални секретар 

- Спортски директор 

Мандат чланова органа САС траје четири године,  



 10 

У случају када је истекао мандат органа САС , а нису изабрани нови органи, 

раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране 

новоизабраних органа. 

Лица која су правоснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и 

службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство; тешка крађа, 

разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита 

и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и за кривична дела 

прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања 

на спортским приредбама, не могу вршити функције Председника САС или 

чланова органа САС, док трају правне последице осуде. 

Одлуке органа САС уносе се у књигу одлука. 

Члан 21. 

Чланови органа САС одговарају солидарно за штету коју својом одлуком 

проузрокују САС, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За 

штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или 

су се уздржали од гласања. 

Члан органа САС нема право гласа на седници органа САС кад се одлучује о: 

1) покретању спора или одустајању од спора против њега, 

2) одобравању послова између њега и САС  у случају сукоба интереса, 

односно постојања личног интереса при одлучивању, 

3) његовој одговорности или разрешењу. 

Члан органа САС нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног 

посла са њим или на то да се спор између њега и САС поведе или оконча. 

1. Скупштина 

Члан 22. 

Скупштина је највиши орган САС. 

Скупштину сачињавају сви чланови САС. 

Члан 23. 

Чланови учествују у раду Скупштине преко својих делегираних представника и 

то. Редовни чланови – једаног представника; Активни чланови – три 

представника; и Члан САС од посебног националног значаја – пет представника. 

Право гласа у Скупштини САС Чланови остварују у зависности од категорије 

чланства и то: 

 Редовни чланови – један глас; 

 Активни чланови – три гласа; 

 Члан Власник сквош терена – два гласа по сквош терену (максимум 12) 

 Члан САС од посебног националног значаја – пет гласова. 

Придружени чланови, као и представник Чланова оснивача имају право ућешћа 

на седници  без права гласа. 

Статус члана САС (Редовног члана, Активног члана, Члана САС од посебног 



 11 

националног значаја) и право гласа у Скупштини имају само ентитети који су 

извршили уплату чланарине за текућу годину, у року одређеном одлуком о 

утврђивању висине чланарине, као и уплату чланарине за претходну годину. 

Члан 24. 

Одлуку о расписивању избора за представнике Скупштине доноси Управни 

одбор САС. најкасније 30 дана пре истека мандата. 

Скупштина САС верификује мандате представницима на период од 4 (четири) 

године. 

Члан 25. 

Мандат представника Скупштине престаје пре истека времена на који је изабран: 

- ако поднесе оставку, 

- ако буде опозван од стране Члана САС који га је делегирао, 

- услед престанка рада  Члана САС коју представља; 

- у случају искључења или иступања Члана из чланства САС или у случају 

престанка чланства, по аутоматизму, у случају неплаћања чланарине. 

Уколико представник Скупштине поднесе оставку или буде опозван пре истека 

мандата, Члан САС ће именовати другог представника кога верификује прва 

наредна Скупштина. 

Члан 26. 

Представници Скупштине приликом доношења одлука дужни су да уважавају 

интересе сквош клубова и САС у целини. 

Члан 27. 

Скупштина одлучује о: 

1) усвајању, односно изменама и допунама статута САС; 

2) усвајању финансијских и прихватању ревизорских извештаја; 

3) усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних 

средстава; 

4) усвајању Програма рада, Стратегије развоја САС и годишњим финансијским 

плановима САС; 

5) усвајању годишњег извештај о раду САС и њених органа; 

6) доноси кодекс и друга правила понашања; 

7) избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање и 

чланова органа спортског удружења; 

8) бира Председника САС; 

9) бира и разрешава чланове Управног одбора и председника и чланове 

Надзорног одбора САС; 

10) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима САС; 

11) одлучује о располагању непокретностима САС; 
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12) формира стручно тело које одлучује по правним лековима (жалбама) 

изјављеним против одлука других органа САС; 

13) удруживању у савезе; 

14) статусним променама; 

15) престанку спортског удружења; 

16) другим питањима утврђеним законом и овим статутом САС. 

Скупштина може разрешити именована, односно бирана лица дужности и пре 

истека мандата, када утврди да не извршавају своје обавезе. 

За вршење одређених послова Скупштина може образовати и комисије. Одлуком 

о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав. 

Члан 28. 

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње 

(редовна седница скупштине). 

Скупштину сазива Председник САС, а у случају његове спречености лице 

овлашћено, писаним путем, од стране Председника. Ако Председник САС није у 

могућности из било ког разлога да сазове редовну седницу скупштине нити да 

овласти лице које ће сазвати редовну седницу скупштине, Скупштину ће сазвати 

Управни одбор САС. 

Члановима Скупштине САС шаље се писани позив за седницу скупштине, са 

дневним редом и материјалом најмање 10 дана пре одржавања Скупштине, 

поштом или електронском поштом. 

Скупштина се обавезно сазива и на писмени захтев најмање 1/3 чланова 

Скупштине (ванредна седница). 

Сазивање ванредне седнице скупштине САС може тражити једна трећина 

чланова Скупштине уз предлагање дневног реда, а ако председник САС не сазове 

седницу скупштине, њу могу сазвати они чланови који су тражили њено 

сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана 

подношења уредног захтева за одржавање седнице скупштине, с тим да између 

подношења уредног захтева за одржавање скупштине и одржавања скупштине не 

сме да протекне више од 30 дана дана од дана подношења уредног захтева за 

одржавање скупштине САС. 

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен 

члановима САС са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање 

седнице скупштине. 

На дневном реду Скупштине из става 5. овог члана могу бити само питања која 

су наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не 

одлучи другачије већином од укупног броја чланова. 

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог 

Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине. 

Ванредна Скупштина има сва овлашћења као и редовна Скупштина. 

Радом Скупштине руководи Председник, односно председавајући. 

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник САС, 
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односно председавајући седницом скупштине и записничар. 

Члан 29. 

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине 

представника Чланова САС. 

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних представника Чланова 

САС. 

Одлука Скупштине о промени статута и статусним променама доноси се већином 

гласова од укупног броја чланова скупштине, а одлуку о престанку САС 

двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова скупштине. 

Рад Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине. 

2. Управни одбор 

Члан 30. 

Управни одбор је орган управљања САС. 

Управни одбор броји три члана. 

Члан 31. 

Председник САС је по функцији члан Управног одбора.  

Преостала два члана Управног одбора бира и разрешава Скупштина и то једног 

члана Управног одбора на предлог скупштине, а једног члана на предлог 

Председника САС. 

Чланови Управног одбора бирају се на период од четири године.  

Члан 32. 

Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и 

престанком чланства у САС. 

Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном 

одбору. 

Уколико превремено престане мандат  два члана Управног одбора, услед смрти, 

оставке или престанка чланства у САС, обавезно се сазива без одлагања ванредна 

седница Скупштине. 

Скупштина може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово 

место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје 

колико и мандат осталих раније изабраних чланова, односно до краја изборног 

мандата раније изабраних чланова. 

Члан 33. 

Председник САС је председник Управног одбора САС и члан Управног одбора 

САС.  

Члан 34. 

Исто лице може поново бити бирано у Управни одбор САС. 

Члан 35. 

Има права, овлашћења и одговорности извршног органа организације. 
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Управни одбор: 

1) утврђује организациону шему и систематизацију радних места, на предлог 

Председника; 

2) усваја општа акта САС потребна за остваривање циљева, која нису у 

надлежности Скупштине; 

3) утврђује предлог промена Статута; 

4) доноси одлуку о именовању и разрешењу генералног секретара и 

спортског директора САС; 

5) одлучује о оснивању привредног друштва и других организационих 

облика, од значаја за САС и његове чланове; 

6) доноси одлуке о запошљавању радника, 

7) утврђује зараде запослених у САС, на предлог Председника; 

8) утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима; 

9) обезбеђује средства за рад САС, 

10) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности 

САС; 

11) управља имовином у складу са одредбама овог статута и одлукама 

Скупштине из њене надлежности; 

12) утврђује висину уписнине, чланарине и друге финансијске обавезе 

чланова САС; 

13) предлаже Скупштини финансијски план; 

14) предлаже Скупштини финансијске извештаје; 

15) подноси Скупштини годишњи извештај о раду САС; 

16) извршава одлуке и закључке Скупштине; 

17) одлучује о стицању и престанку чланства; 

18) утврђује начин вођења евиденције Чланова САС, облик и садржину 

чланских докумената, као и облик и садржину легитимације за 

регистроване играче (такмичаре) организоване код Чланова САС; 

19) утврђује програм међународне спортске сарадње и међународних 

такмичења која су у надлежности САС, 

20) контролише спровођење сквош такмичења у Републици Србији; 

21) одлучује о месту одржавања међународних такмичења у организацији 

САС  и непосредном организатору такмичења, 

22) утврђује календар и пропозиције регионалних такмичења; 

23) верификује резултате; 

24) утврђује и додељује награде и признања САС; 

25) врши друге послове из делатности САС који нису у делокругу Скупштине, 

или су му додељени овим статутом. 



 15 

Члан 36 

Седнице Управног одбора се сазивају на шест месеци и по потреби. 

Управни одбор обавезно сазива Председник САС. 

Управни одбор се обавезно сазива на захтев два члана Управног одбора. 

Рад Управног одбора уређује се Пословником. 

Члан 37. 

Управни одбор може да заседа ако седници присуствује два члана Управног 

одбора. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. Управни 

одбор из редова својих чланова бира Генералног Секретара САС. 

3. Председник 

Члан 38. 

Председника бира Скупштина САС из реда истакнутих спортских радника и 

спортиста. Председник САС истовремено је и члан – председник Управног 

одбора. 

Председник САС бира се на време од четири (4) године и може бити поново биран 

на исту функцију. 

За Председник САС-а може бити одређено само потпуно пословно способно 

физичко лице. 

Председник за свој рад одговара Скупштини САС. 

                                                              Члан 39. 

Председник САС : 

 представља и заступа САС; 

 сазива и председава седницама Скупштине; 

 сазива седнице и руководи радом Управног одбора;  

 брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине; 

 потписује одлуке Скупштине и потписник је свих појединачних и општих 

аката које доноси Управни одбор; 

 руководи радом САС и усклађује активности органа САС; 

 утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор  

 организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним 

државним органима и другим органима и организацијама; 

 остварује сарадњу са сквош савезима, клубовима и друго 

 предлаже именовање Генералног секретара САС и спортског директора 

САС; 

 стара се и одговара за законитост рада спортског удружења, организује и 

води активности и пословање спортског удружења, брине се о уредном 

вођењу прописаних евиденција и пословних књига, спроводи одлуке 
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органа спортског удружења и има у односу на запослене и радно 

ангажована лица у спортском удружењу положај, односно овлашћења 

директора у правном лицу, у складу са законом којим се уређује рад. 

Члан 40. 

Председник САС и чланови органа дужни су да поступају савесно, пажљиво и 

одговорно према САС, у складу са законом и општим актима САС. 

Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити САС за 

лично богаћење, односно личне потребе. Председник, запослени и чланови 

органа САС  не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској 

организацији у области спорта. 

Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа, односно 

Председник или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој 

линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, 

сродник по тазбини до првог степена сродства): 

1) уговорна страна у правном послу са САС 

2) власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног 

посла или радње које закључује уговор са САС или које има финансијске 

интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да 

утичу на поступање члана органа, односно Председника, супротно интересу 

САС; 

3) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица 

које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано 

може очекивати да то утиче на поступање члана органа, односно Председника, 

супротно интересу САС. 

Уговор између Председника и САС може да се закључи по одобрењу Управног 

одбора. 

Уговор између председника или члана Управног одбора и САС може да се 

закључи по одобрењу Скупштине. 

Уговор између председника или члана других органа САС може да се закључи по 

одобрењу Управног одбора. 

 

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје 

САС право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун 

признају као послови извршени за рачун САС. 

У случају сукоба интереса између САС и Председника, САС  заступа Генерални 

секретар. 

4. Надзорни одбор 

Члан 41. 

Надзорни одбор има три члана. 

Надзорни одбор: 

1) врши надзор над законитошћу рада органа и радних тела САС; 
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2) врши надзор на спровођењу статута и других општих аката и одлука 

САС; 

3) прати спровођење одлука Скупштине; 

4) контролише финансијско-материјално пословање САС; 

Надзорни одбор дужан је да о уоченим неправилностима без одлагања обавести 

Управни одбор и/или Скупштину САС. 

Надзорни одбор подноси Скупштини годишњи извештај о резултатима надзора. 

Члан 42. 

Председник Надзорног одбора сазива седнице Надзорног одбора. 

Надзорни одбор одлучује, на седницама, на којима је присутно више од половине 

укупног броја чланова.  

Надзорни одбор одлучује већином гласова присутних чланова. 

5. Генерални секретар 

Члан 43. 

Управни одбор из редова својих чланова бира Генералног секретара. 

Генерални секретар  за свој рад одговара Скупштини и Председнику САС. 

Генерални секретар: 

1) одговара за законитост рада САС 

2) организује, контролише и учествује у обављању стручних послова у 

САС и прeдузима мере за унапређење послова, 

3) стара се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига  

4) стара се о припремама седница органа и извршавању одлука и других 

аката тих органа, 

5) одобрава службена путовања у земљи 

6) одобрава службена путовања у иностранству у складу са одлукама 

Управног одбора  

7) обавља послове за које га овласти председник , 

8) учествује у раду органа САС, 

9) предлаже Управном одбору измене нормативних аката 

10) обезбеђује несметан рад органа САС, 

11) руководи стручним службама, доноси акт о систематизацији сагласно 

одлуци Управног Одбора из члана 35, став 1, алинеја 1 овог Статута.  

12) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима 

САС. 

Члан 44. 

Генерални секретар је дужан да информише органе САС  о активностима и 

делатностима асоцијације и његовом финансијском пословању. 

Уколико орган САС то захтева, уз навођење разлога, добијање података из става 
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1.  овог члана, Генерални секретар је дужан да им такве информације саопшти 

најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 

6. Спортски директор 

Члан 45. 

Управни одбор бира спортског директора. 

Спортски директор  за свој рад одговара Скупштини и Председнику САС. 

Спортски директор: 

1. одговара за извршне делатности САС, где се подразумева: пројектовање, 

планирање, организација, координација, праћење и контрола система 

такмичења, националних селекција, кампова перспективних спортиста, 

тренерских и судијских стручњака и служби; 

2. планира и проводи календар такмичења, лиценцирање клубова и 

такмичара, као и акредитовање терена и објеката за такмичења САС; 

3. стара се о провођењу и поштовању правилника о такмичењу, правилника 

о Анти Допинг контроли и посебних уредби САС везаних за ораганизацију 

и провођење такмичења и тренинга.  

4. одобрава тренерске, судијске и друге стручне лиценце особама које раде 

под патронатом САС; 

5. предлаже и распоређује стручно особље за задужења у националним 

селекцијама и руководи истим; 

6. прати, уводи и одобрава трендове и технологије развоја, средстава за рад 

и других фактора који могу утицати на развој САС; 

7. координира, прати и контролише извршење постављених задатака у 

стручној служби. 

 

V - ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ОРГАНА 

Члан 46. 

Чланови органа САС  одговарају солидарно за штету коју су гласањем за 

одређену одлуку проузроковали САС ако је та одлука донешена грубом 

непажњом или с намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку 

доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник. 

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине, Управног 

одбора или Надзорног одбора. 

Одредбе става 1. и 2. овог члана сходно се примењују и на одлуке Председника, 

Генералног секретара и Спортског директора. 

 

VI – СТРУЧНА СЛУЖБА 

Члан 47. 

За обављање стручних, административних, помоћних и других послова послова 

САС-а, формирају се стручне службе. 
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Обављање одређених послова САС може поверити одговарајућим стручним 

институцијама и организацијама. 

VII – СПОРТСКА ПРАВИЛА 

Члан 48. 

САС утврђује спортска правила у области сквоша. 

 

Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се: 

1 систем, пропозиције, правила и календар такмичења,; 

2 правила за организовање спортских такмичења; 

3 услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и 

поступак утврђивања њихове испуњености; 

4 начин и поступак регистровања уговора између спортисте и 

спортске организације; 

5 услови за организовање и учешће спортских организација у 

такмичењима за подручје више држава или више региона 

различитих држава; 

6 услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за 

спортску организацију, укључујући и регистровање страних 

спортиста; 

7 мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље 

и недолично понашање, лажирање спортских резултата, 

расизам ); 

8 медицинска заштита спортиста; 

9 дисциплински поступак и дисциплинске казне; 

10 статус спортиста и преласци спортиста у домаће и иностране 

спортске организације, укључујући уступање спортиста 

између спортских организација; 

11 услови за вршење посредовања у преласцима спортиста из 

једне у другу спортску организацију; 

12 статус судија, суђење на такмичењима и статус других 

службених лица на такмичењима; 

13 обављање стручног рада у спортским организацијама; 

14 услови организовања припрема спортиста и едукативних 

кампова за спортисте и спортске стручњаке; 

15 друга питања утврђена законом. 

 

VIII-  ТАКМИЧЕЊА 

Члан 49. 
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САС утврђује правила и услове за организовање сквош такмичења у Републици 

Србији и учешће на њима. 

Члан 50. 

Управни одбор САС, установљава систем лиценцирања (клубова, спортиста, 

тренера, судија, лекара, менаџера и др.), као услов за учешће на такмичењима која 

се организују од стране САС или под његовим покровитељством. 

Члан 51. 

Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно 

одржавање, и предузме мере прописане законом и правилима САС. 

Клубови и спортисти могу да учествују на такмичењима у организацији САС или 

под њеним покровитељством, ако испуњавају услове предвиђене Законом о 

спорту и правилима САС . 

Члан 52. 

САС  активно учествује у организовању школских и  спортских такмичења. 

 

IX – НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СПОРТСКИХ 

ЦИЉЕВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА 

Члан 53. 

Средства за рад САС обезбеђује се од: 

- чланарине и лиценци, 

- организације такмичења на домаћој и међународној сцени, 

- донаторство и спонзорство, 

- дотација државних институција, 

- дивиденди од привредних друштава чији је оснивач или суоснивач 

САС, ако САС буде оснивач или суоснивач привредног друштва. 

Средствима за рад која су на располагању САС располаже по усвојеним 

плановима за утрошак средстава. 

Од остварених приход САС финансирају се 

 - спортске активности, нарочито активности националног тима и млађих 

селекција 

- оперативни трошкови функционисања, 

- трошкови материјала и маркетинга 

- трошкови хонорара за учеснике и администрацију 

- трошкови спортске и друге неопходне опреме 

- материјални трошкови 

- активности рада служби и органа 

Остваривање прихода и критеријуми за утрошак финансијских средстава, 

утврђују се финансијским планом САС за чије извршење је одговоран Управни 

одбор САС. 

САС може оснивати привредна друштва или бити суоснивач привредних  

друштава, у складу са законом, ради прибављања средстава потребних за 

остваривање својих спортских циљева. САС - оснивач користи целокупну 
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остварену нето добит тог основаног правног лица за остваривање својих 

спортских циљева утврђених статутом. 

Одлуке о оснивању или суоснивању привредног друштва доноси Управни одбор 

САС. 

САС обавља регистровану делатност – 9319 остале спортске активности. 

 

X  - ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 54. 

Рад САС  је јаван, у складу са законом и овим Статутом. 

Јавност рада САС  обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова, 

издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног 

информисања и другим средствима обавештавања. 

Органи САС  могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, 

информације и акти САС  и органа достављају члановима САС  искључиво путем 

њихове електронске поште. 

САС  може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор . 

Члан 55. 

Органи и тела САС   могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, 

када се разматрају документа или подаци поверљиве природе. 

Члан 56. 

Председник САС  даје податке и информације у вези са радом САС и одговоран 

је за њихову тачност. 

Ставове САС , односно њених органа и тела, могу да износе и заступају само 

овлашћени функционери САС. 

 

XI – ПОСТУПАК УСВАЈАЊА ОДНОСНО ИЗМЕНА И ДОПУНА 

СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА САС 

Члан 57. 

Општи акти САС  су Статут, правилници, пословници и одлуке којима се на 

општи начин уређују одређена питања. 

Члан 58. 

Иницијативу за доношење општег акта САС  или измену Статута може покренути 

сваки члан САС, односно орган и други облик организовања рада у САС. 

Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену Статута и 

доставља га Скупштини на усвајање. 

Члан 59. 

У случају да прихвати иницијативу за измену Статута, Управни одбор утврђује 

нацрт Статута и организује јавну расправу која траје до 30 дана. 

Након јавне расправе Управни одбор утврђује предлоге Статута и доставља га 

Скупштини на усвајање. 
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Члан 60. 

Општи акти САС  ступају на снагу осмог дана од дана објављивања. 

Одлуком о доношењу општег акта САС одређује се и начин његовог 

објављивања. 

Члан 61. 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица САС  морају 

бити у складу с општим актом САС  и законом, а у супротном су ништаве. 

 

Годишњи финансијски извештаји, односно годишњи обрачуни и извештаји о 

активности САС подносе се Скуптпини на усвајање, доставом писаних 

материјала, на седници скупштине САС. 

Сваки члан може непосредно преузети извештаје, из става 2. овог члана, у 

седишту САС. 

 

XII - ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЗБИРКИ ПОДАТАКА 

Члан 62. 

Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања 

докумената, САС остварује заштиту података о личности и приватности у складу 

са одредбама Закона о спорту и закона којим се уређује заштита података о 

личности. 

Генерални секретар САС обавезан је да се стара о томе да подаци о личности не 

буду достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података 

уколико организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу 

заштиту података. 

Обрада нарочито осетљивим података о личности, као и података који се обрађују 

на основу спортских правила надлежних међународних спортских савеза, 

условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују, у складу са законом. 

САС прикупља податке из става 1. овог члана од својих чланова. 

 

XIII - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 63. 

Сви спорови између САС и чланова САС решавају се у складу са законом и овим 

статутом. 

У случају спора између овлашћеног лица за заступање и САС Управни одбор 

САС посебном одлуком одређује лице које ће заступати интерсе САС. 

 

XIV - ПРЕСТАНАК РАДА 

Члан 64. 

САС престаје са радом у случајевима предвиђеним Законом и одлуком 
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Скупштине САС уколико за њу гласа 2/3 укупног броја чланова и ако се  

писменим путем изјасне за престанак рада САС. 

Члан 65. 

У случају престанка рада САС, имовина се преноси на организацију која 

остварује исте или сличне циљеве као и САС, а ако такве организације нема на  

Спортски Савез Србије. 

XV- СТАТУСНЕ  ПРОМЕНЕ 

Члан 66. 

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина 

САС, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова 

Скупштине. 

 

XVI  - АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

Члан 67. 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском 

етиком. 

Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. 

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању 

допинга у спорту Републике Србије. 

Управни одбор САС  утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о 

спречавању допинга у спорту. 

Сви чланови САС  су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању 

допинга у спорту и анти-допинг правила САС. 

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, 

у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима САС. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту. 

 

XVII- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 68. 

Општи акти САС усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 30 (тридесет) 

дана од дана ступања на снагу овог статута. 

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на 

основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или 

овим статутом. 

Члан 69. 

Чланови САС дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са овим 

Статутом у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог статута. 
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Чланови САС дужни су да након усаглашавања својих Статута са овим статутом 

и Законом о спорту доставе САС један примерак свог Статута. 

Члан 70. 

Тумачење одредаба овог статута даје Управни одбор САС. 

Члан 71. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут САС из новембра 

2016. године. 

Члан 72. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

САС.  

 

У Београду,                                                      

17. септембра 2020. године                                                                 Председник 

 

                                     Бранимир Царић 

                                                                


