Сходно члану 55. став 3. тачка 1) и у складу с чланом 98. став 3. Закона о спорту
(„Службени гласник РС“, број 10/16) и члана 19. став 1. Статута Шаховског савеза
Београда, Скупштина Шаховског савеза Београда на седници одржаној 29. јануара 2017.
године доноси

СТАТУТ
ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Шаховски савез Београда (у даљем тексту: Савез) је самосталан, добровољан,
невладин, неполитички, непрофитни грански спортски савез за територију града
Београда.
Савез је удружење са својством правног лица, са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним законом и овим статутом.
Скраћени назив Савеза је: ШСБ.
Седиште Савеза је у Београду.
Савез представља председник Савеза.
Савез заступа председник Савеза. и извршни директор Савеза
Члан 2.
Савез је основан 15. јуна 1957. године, регистрован код Министарства
унутрашњих послова - Секретаријата у Београду (уписан у регистар под редним бројем
361, од 18. априла 1984. године), а пререгистрован код Министарства за омладину и
спорт Републике Србије (број 627, од 30. децембра 1997. године) у складу са Законом о
спорту („Службени гласник РС“, бр. 52/96 и 101/05).
Члан 3.
Савез је удружен у Шаховски савез Србије (у даљем тексту: ШСС) и Спортски
савез Београда, а може приступити и другим асоцијацијама у циљу остваривања
интереса чланова Савеза.
У оквиру ШСС, Савез је јединствено регистрационо и такмичарско подручје, у
складу са шаховским правилима ШСС, као националног гранског спортског савеза у
области шаха.
Члан 4.
Савез има печат округлог облика (пречника 3 цм) са натписом „ШАХОВСКИ
САВЕЗ БЕОГРАДА“ по ободу и шаховском таблом у средини.
Савез има штамбиљ правоугаоног облика, на коме је исписан назив и седиште
Савеза и остављен простор за уписивање заводног броја из деловодника и датума
завођења.
Забрана дискриминације
Члан 5.
Забрањена је, у складу са законом, свака непосредна и посредна
дискриминација лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, с обзиром на неко лично
својство, статус, опредељење или уверење.
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Одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којима се врши
дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта
којима се врши дискриминација – ништава су.
У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека
и грађанина.
Савез и чланови Савеза нарочито ће предузимати активности на повећању
учешћа деце, младих, жена и особа са инвалидитетом у шаху и давању равноправног
значаја женама и особама са инвалидитетом.
Стручни рад
Члан 6.
Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу да обављају искључиво лица
која имају одговарајуће спортско звање у складу са Законом (спортски стручњаци и
стручњаци у спорту).
Лица из става 1. овог члана су обавезна да се стручно усавршавају у складу са
законом и општим актима Савеза.
Савез и лица у надлежности Савеза која обављају стручно-васпитни рад са
децом, као и сви други чланови Савеза, нарочито ће промовисати равноправност међу
децом и активно се супротстављати свим врстама злоупотреба, злостављања,
дискриминације и насиља.
II ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 7.
Рад Савеза је јаван, у складу са законом и овим статутом.
Савез има интернет страницу на адреси www.beochess.rs, која је службено
гласило Савеза.
Јавност рада Савеза обезбеђује се објављивањем на интернет страници
Савеза одлука органа Савеза и информација о активностима Савеза и чланова Савеза.
Савез може да издаје саопштења и одржава конференције за медије.
Канцеларија Савеза, по потреби, члановима Савеза доставља електронским
путем информације о раду, као и материјале и акте Савеза, а може да организује и
састанке са представницима клубова и другим члановима Савеза.
Седнице Скупштине, органа и комисија су јавне, а изузетно могу бити одржане и
без присуства јавности, ако за то постоје оправдани разлози, о чему се одлучује на
почетку рада.
Ставове Савеза, односно његових органа и тела могу да износе председник
Савеза, односно овлашћени представници органа и тела Савеза.
Представник Савеза из става 7. овог члана одговоран је за тачност података и
информација које износи у јавност.
III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА
Члан 8.
Основне делатности Савеза су:
1) организовање шаховских активности у циљу популаризације, омасовљавања,
развоја и афирмације шаха у Београду;

3

2) израда и реализација програма за остваривање општег интереса у области
шаха, као и за организовање шаховских манифестација од интереса за град Београд;
3) развој кадетског, омладинског и сениорског аматерског и професионалног
шаха;
4) организовање и спровођење првенствених такмичења у оквиру свог
такмичарског подручја;
5) учешће у првенственим такмичењима и шаховским манифестацијама у
организацији ШСС;
6) организовање Шаховске школе Београда и пружање помоћи у изради и
реализацији програма шаховских секција и шаховских катедри у образовним установама,
као и шаховских школа у клубовима, привредним друштвима, установама и месним
заједницама;
7) обезбеђивање услова за постизање врхунских достигнућа у шаху, у складу са
могућностима;
8) организовање домаћих и међународних шаховских манифестација;
9) промовисање и репрезентовање београдског шаха у земљи и иностранству;
10) остваривање сарадње са другим шаховским центрима у земљи и свету;
11) пружање стручне помоћи клубовима у изради нормативних аката и
решавању других питања од значаја за њихов рад;
12) пружање стручне помоћи клубовима и другим члановима Савеза у
реализацији шаховских активности и организовању шаховских манифестација;
13) покретање иницијативе и учешће у припреми предлога за системско
регулисање статуса клубова, шахиста, шаховских судија, шаховских тренера и других
шаховских радника, као и за уређивање међусобних права и обавеза између шахиста,
клубова и Савеза;
14) унапређивање дописног и проблемског шаха;
15) издавачка делатност у области шаха;
16) информисање чланова Савеза о активностима Савеза и о раду органа
Савеза;
17) организовање маркетиншких активности и обављање привредних
делатности, у складу са законом, ради стицања средстава за остваривање својих циљева
и задатака;
18) сарадња са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда, шаховским
савезима удруженим у ШСС, као и другим спортским организацијама и асоцијацијама.
Члан 9.
Савез може организовати, спроводити и обављати само оне активности којима
се остварују циљеви и задаци утврђени овим статутом и које су у складу са његовим
интересима и интересима његових чланова.
IV ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ
Члан 10.
Чланови Савеза могу да буду:
1) шаховски клубови са територије града Београда, уписани у Регистар
удружења, друштава и савеза у области спорта и регистровани у складу с Правилником
Шаховског савеза Србије о регистрацији клубова и њихових чланова (у даљем тексту:
клубови) – шахисти регистровани за клуб остварују чланство у Савезу преко клуба,
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2) шаховске школе, удружења професионалних шахиста, удружења
проблемиста и друга стручна удружења у области шаха, са територије града Београда,
3) шахисти, судије, тренери и организатори, чланови шаховских клубова из
других такмичарских подручја или других шаховских федерација, са пребивалиштем на
територији града Београда.
Списак чланова Савеза редовно се ажурира и објављује на интернет страници
Савеза.
Члан 11.
Управни одбор дужан је да одлуку о пријему клуба у чланство донесе у року од
60 дана од дана подношења уредног захтева за пријем, ако је статут клуба у складу са
Статутом Савеза.
О молби за пријем у чланство лица из члана 10. став 1. тач. 2) и 3) овог статута
Управни одбор одлучује у року од 60 дана од дана подношења уредне молбе за пријем.
Престанак чланства
Члан 12.
Чланство у Савезу престаје:
1) искључењем,
2) иступањем.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.
Против одлуке Управног одбора о престанку чланства, члан Савеза може
поднети тужбу надлежном суду.
Искључење из чланства у Савезу
Члан 13.
Управни одбор ће из чланства у Савезу искључити члана који:
1) престане да испуњава услове за пријем у чланство;
2) не извршава финансијске обавезе према Савезу;
3) својим активностима теже штети угледу Савеза;
4) грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза;
5) својим радом, актима или организацијом крши законске обавезе, Статут и
друге опште акте Савеза или своја општа акта.
Пре доношења одлуке о искључењу у случајевима из става 1. тач 2)-5) овог
члана, Управни одбор је дужан да члана Савеза писменим путем упозори на постојање
околности због којих може бити искључен из чланства и да му омогући да се у року од 15
дана од дана пријема упозорења изјасни о наведеним околностима.
Иступање из чланства у Савезу
Члан 14.
Одлуку о престанку чланства у Савезу Управни одбор доноси на основу
писмене изјаве заступника члана Савеза о иступању из Савеза, уз коју се прилаже одлука
надлежног органа члана Савеза о иступању, уз отказни рок од три месеца.
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Дисциплинска одговорност
Члан 15.
Лица у надлежности Савеза која намерно или нехатно поступе супротно овом
статуту и другим општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица Савеза
или повреде углед Савеза могу дисциплински одговарати и бити кажњена:
1) опоменом;
2) јавном опоменом;
3) новчаном казном;
4) забраном обављања дужности у Савезу и у члану Савеза;
5) искључењем из Савеза.
У случају теже дисциплинске повреде, Управни одбор може да изрекне меру
суспензије, која остаје на снази до одлуке Дисциплинске комисије.
Управни одбор посебним правилником уређује дисциплинске мере,
дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим статутом.

V ОРГАНИ САВЕЗА
1. Опште одредбе
Члан 16.
Савезом управљају чланови Савеза, преко својих представника изабраних у
органе Савеза, на начин утврђен овим статутом.
Органи Савеза су:
1) Скупштина,
2) председник Савеза,
3) Управни одбор,
4) Надзорни одбор.
За председника Савеза и чланове Управног одбора не могу да буду изабрани
чланови органа управе и заступници чланова Савеза, као ни лица за која постоји забрана
из члана 33. став 2. Закона о спорту.
Члан 17.
Чланови органа Савеза имају посебне дужности према Савезу у погледу
дужности пажње, дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес,
дужности избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности
поштовања забране конкуренције
Уговор између Савеза и члана органа Савеза, председника Савеза и
Генералног секретара може да се закључи по одобрењу Управног одбора.
Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза кад се
одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против њега;
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2) одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса,
односно постојања личног интереса при одлучивању;
3) његовој одговорности или разрешењу.
Одговорност за проузроковану штету
Члан 18.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.
За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против
доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања, ако су у поступку који је
претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.
Тужбу за накнаду штете у име и за рачун Савеза подноси Скупштина, Управни
одбор, Надзорни одбор, председник Савеза, Генерални секретар извршни директор,
најмање 5% чланова Савеза или Градско правобранилаштво града Београда.
Одредбе ст. 1. и 3. овог члана сходно се примењују и на одлуке председника
Савеза и Генералног секретара извршног директора.
2. Скупштина
Надлежности
Члан 19.
Скупштина:
1) доноси Статут Савеза и одлучује о његовим изменама и допунама;
2) доноси програм рада Савеза;
3) утврђује пословну политику Савеза;
4) одлучује о статусним променама и престанку рада Савеза;
5) бира чланове органа Савеза;
6) усваја финансијске и ревизорске извештаје;
7) усваја извештаје о реализацији програма који се финансирају из јавних
средстава;
8) усваја извештаје о раду Управног одбора и Надзорног одбора;
9) одлучује по жалбама на одлуке Управног одбора;
10) одлучује о оснивању фондова Савеза;
11) одлучује о оснивању привредних друштава и других облика привређивања
ради стицања средстава за остваривање циљева и задатака Савеза;
12) одлучује о удруживању Савеза у друге организације и асоцијације;
13) бира представника Савеза у Спортском савезу Београда и другим
организацијама и асоцијацијама;
14) доноси општи акт о признањима која додељује Савез;
15) одлучује о отуђењу непокретне имовине Савеза;
16) доноси Пословник о свом раду;
17) врши и друге послове у складу са законом и овим статутом.
Скупштина може да овласти Управни одбор да, између две седнице Скупштине,
доноси одлуке по питањима из става 1. тач. 10), 11) и 14) овог члана, уз обавезу
верификације на првој наредној седници Скупштине.
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Састав Скупштине
Члан 20.
Скупштину чине клубови учлањени у Савез.
Делегат клуба на седници Скупштине може да буде заступник клуба уписан у
регистар Агенције за привредне регистре, или лице које је заступник за то овластио
писменим овлашћењем овереним печатом клуба. Овлашћење се не може издати као
генерално, већ се издаје за сваку седницу Скупштине посебно.
Делегат клуба на седници Скупштине не може да буде члан Управног одбора
или Надзорног одбора, као ни Генерални секретар Савеза извршни директор.
Члан 21.
Када се седница Скупштине одржава у првој половини године, право на
делегата на седници имају само клубови који су у Савезу регистровани у претходној
години, а када се седница Скупштине одржава у другој половини године право на
делегата на седници имају сви клубови регистровани у Савезу.
Председник и потпредседник Скупштине
Члан 22.
Скупштина има председника и потпредседника, које Скупштина бира
истовремено, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.
Предлог за избор председника и потпредседника Скупштине може дати сваки од
присутних делегата.
Председник Скупштине сазива Скупштину и председава седницама Скупштине,
стара се о извршавању одлука и закључака Скупштине, потписује одлуке које доноси
Скупштина и обавља друге послове у складу са овим статутом и одлукама Скупштине.
Потпредседник Скупштине замењује председника Скупштине у случају његове
спречености или неспремности да обавља функцију, односно ако му је функција престала
пре истека времена на које је изабран.
Члан 23.
Председнику Скупштине мандат престаје:
1) истеком времена на које је изабран;
2) подношењем оставке;
3) разрешењем од стране Скупштине,
4) смрћу.
Председник Скупштине писмену оставку доставља Канцеларији Савеза, која о
њој без одлагања обавештава органе Савеза и објављује је на интернет страници
Савеза.
Предлог за разрешење председника Скупштине може поднети најмање десет
клубова. Предлог се подноси председнику Скупштине преко Канцеларије Савеза.
Ако председнику Скупштине функција престане пре истека времена на које је
изабран, избор новог председника и потпредседника Скупштине обавља се на првој
наредној седници Скупштине.
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Члан 24.
На трајање и престанак мандата потпредседника Скупштине сходно се
примењују одредбе овог статута о трајању и престанку мандата председника Скупштине.
Члан 25.
Ако је мандат пре истека времена на које су изабрани престао и председнику и
потпредседнику Скупштине, односно ако су обојица спречени или неће да врше своју
функцију, вршење њихових дужности, до престанка разлога за спреченост, односно до
избора новог председника и потпредседника Скупштине, преузима председник Савеза.
Сазивање Скупштине
Члан 26.
Скупштину сазива председник Скупштине.
Скупштина се сазива најмање једанпут годишње, ради усвајања финансијског и
ревизорског извештаја и извештаја о пословању Савеза.
Скупштина се сазива у случајевима предвиђеним овим статутом, на захтев
председника Савеза, Управног одбора, или најмање једне трећине клубова. У случају да
сазивање Скупштине захтева најмање трећина клубова, захтев за сазивање мора да
садржи потписе њихових заступника.
Захтеви из става 3. овог члана објављују се, без одлагања, на интернет
страници Савеза.
Председник Скупштине је дужан да сазове Скупштину у року од 15 дана од дана
подношења уредног захтева за одржавање Скупштине, с тим да од дана подношења
уредног захтева до дана одржавања Скупштине не сме да протекне више од 30 дана.
Члан 27.
Ако се Скупштина сазива ради избора органа, односно члана органа Савеза
којем истиче мандат, Скупштина се сазива пре истека мандата тако да се седница
Скупштине одржи на дан истека мандата.
Мандат органа, односно члана органа Савеза може да се продужи за највише 60
дана у случају да нови орган, односно нови члан органа не буде изабран у року из става 1
овог члана.
Члан 28.
Председник Скупштине сазива Скупштину у случају да је председнику Савеза
мандат престао пре истека времена на које је изабран или у случају да је број чланова
Управног одбора пао на мање од десет.
Председник Скупштине је дужан да Скупштину, на којој се бирају нов
председник Савеза и/или нови Управни одбор, сазове тако да се седница одржи у року не
краћем од 30 и не дужем од 60 дана од дана наступања случаја из става 1. овог члана.
Члан 29.
Позив на седницу Скупштине шаље се поштом или електронским путем, у
зависности од тога који је начин пријема клуб изабрао.
Позив на седницу Скупштине се шаље најкасније 15 дана пре дана одржавања
седнице.
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Изузетно од става 2. овог члана позив на седницу Скупштине на којој се бира
нови орган, односно члан органа Савеза шаље се најкасније 30 дана пре дана одржавања
седнице.
Ако се позив шаље поштом, шаље се у виду препоручене пошиљке. За датум
слања узима се датум наведен на потврди поште о пријему препоручене пошиљке.
Позив обавезно садржи предлог дневног реда.
О слању позива стара се Генерални секретар Савеза извршни директор.
Члан 30.

Ако председник Скупштине не сазове Скупштину у складу с одредбама овог
статута, Скупштину сазива потпредседник Скупштине, а ако је ни он не сазове, Скупштину
сазивају председник Савеза, односно подносилац захтева за њено сазивање.
Ако Скупштина буде сазвана од стране председника Савеза, односно
подносиоца захтева за њено сазивање, председник Скупштине има право да на седници
Скупштине затражи да се Скупштина изјасни о томе да ли је њено сазивање било у
складу с одредбама овог статута.
Члан 31.
Дневни ред седнице Скупштине предлаже председник Скупштине.
Изузетно од става 1. овог члана, дневни ред седнице Скупштине сазване на
захтев председника Савеза, Управног одбора, или најмање једне трећине клубова,
предлаже подносилац тог захтева.
Предлог дневног реда се, без одлагања, објављује на интернет страници
Савеза.
Предлог за измену или допуну предложеног дневног реда
Члан 32.
Право да предложе измену или допуну дневног реда седнице Скупштине имају
клуб, председник Савеза, Управни одбор и Надзорни одбор.
Предлог из става 1. овог члана доставља се писменим путем председнику
Скупштине преко Канцеларије Савеза најкасније пет дана пре дана одржавања седнице
Скупштине и, без одлагања, објављује на интернет страници Савеза.
Члан 33.
Седница Скупштине може да се одржи ако јој присуствују овлашћени
представници – делегати више од половине клубова учлањених у Савез.
О раду на седници Скупштине сачињава се записник.
Члан 34.
Седницом Скупштине председава председник Скупштине.
У одсуству председника, седницом Скупштине председава потпредседник
Скупштине.
У одсуству председника и потпредседника Скупштине, седницом председава
председник Савеза.
Ако седници Скупштине не присуствују лица из ст. 1-3. овог члана, седницом
председава најстарији од присутних делегата који хоће да прихвати ту дужност.
Председавајућем седнице Скупштине у раду помаже Генерални секретар
извршни директор.
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Одлучивање
Члан 35.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата.
Изузетно, одлуке Скупштине о усвајању и изменама и допунама Статута,
статусним променама и престанку рада Савеза, o избору и разрешењу председника и
потпредседника Скупштине и чланова Управног одбора, односно о избору и изгласавању
неповерења председнику Савеза, доносе се већином гласова од укупног броја клубова
учлањених у Савез.
Пословник Скупштине
Члан 36.
Питања у вези са радом и одлучивањем на седници Скупштине која нису
уређена овим статутом уређују се Пословником Скупштине.
3. Председник Савеза
Надлежности
Члан 37.
Председник Савеза:
1) представља и заступа Савез;
2) руководи радом Управног одбора;
3) стара се о извршавању програма, финансијског плана и пословне политике
Савеза;
4) координира рад радних тела Управног одбора;
5) стара се о правилној примени закона и овог статута;
6) информише Скупштину и Управни одбор о активностима и финансијском
пословању Савеза;
7) одобрава службена путовања у иностранство, у складу са одлукама Управног
одбора;
8) врши и друге послове у складу са законом, овим статутом и другим општим
актима Савеза.
Члан 38.
Председник Савеза је дужан да на захтев Скупштине, Управног одбора или
најмање десет чланова Савеза, достави информације о активностима и финансијском
пословању Савеза у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Члан 39.
Председника Савеза, у случају његове спречености или неспремности да
обавља функцију, односно ако му је функција престала пре истека времена на које је
изабран, замењује потпредседник Управног одбора кога је председник Савеза за то
овластио.
Председник Савеза може део својих овлашћења и дужности пренети и на
Генералног секретара извршног директора.
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Избор председника Савеза
Члан 40.
Председника Савеза бира Скупштина на период од четири године, са
могућношћу поновног избора.
Кандидата за председника Савеза предлаже најмање десет клубова, при чему
један клуб може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Предлог кандидата за председника Савеза, са његовом биографијом и
програмом рада, подноси се председнику Скупштине, преко канцеларије Савеза,
најкасније 15 дана пре дана одржавања седнице Скупштине на којој се бира председник
Савеза.
Предлог кандидата за председника Савеза, укључујући и списак клубова
предлагача, објављује се на интернет страници Савеза најкасније седам дана пре дана
одржавања седнице скупштине на којој се бира председник Савеза.
Истовремено са избором председника Савеза бира се и Управни одбор.
Начин избора председника Савеза на седници Скупштине уређује се
Пословником Скупштине.
Престанак мандата председника Савеза
Члан 41.
Председнику Савеза мандат престаје:
1) истеком времена на које је изабран;
2) подношењем оставке;
3) изгласавањем неповерења,
4) смрћу.
Председник Савеза подноси оставку писменим путем председнику Скупштине,
преко Канцеларије Савеза, или усмено на седници Скупштине.
Писмена оставка производи правно дејство даном пријема у Канцеларији
Савеза и без одлагања се објављује на интернет страници Савеза, док усмена оставка
производи правно дејство од дана одржавања седнице Скупштине на којој је оставка
поднета.
Оставка председника Савеза региструје се у складу са законом којим је уређен
поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.
Предлог за изгласавање неповерења председнику Савеза подноси најмање
трећина клубова учлањених у Савез.
Предлог из става 5. овог члана са образложењем доставља се председнику
Скупштине преко Канцеларије Савеза.
Председнику Савеза је изгласано неповерење ако се за предлог из става 5. овог
члана изјасни већина од укупног броја клубова учлањених у Савез.
Ако Скупштина не изгласа неповерење председнику Савеза, нов предлог за
гласање о неповерењу не може да буде поднет у наредних годину дана од дана
одржавања седнице Скупштине на којој се гласало о неповерењу председнику Савеза.
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4. Управни одбор
Надлежности
Члан 42.
Управни одбор руководи радом Савеза у складу са законом, овим статутом и
другим општим актима и одлукама Скупштине.
Управни одбор:
1) утврђује предлоге Статута и других општих аката које доноси Скупштина, као
и предлоге за њихову измену;
2) извршава одлуке и закључке Скупштине;
3) доноси опште акте и одлуке који нису у надлежности Скупштине;
4) предлаже Скупштини програм рада Савеза и у складу с тим програмом
доноси свој годишњи план рада;
5) утврђује програм којим се остварује општи интерес у области шаха, као и
програм шаховских манифестација од интереса за град Београд и доставља га органу
управе града Београда надлежном за послове спорта и омладине;
6) организује обављање делатности и активности Савеза, у складу са законом,
овим статутом и другим општим актима Савеза;
7) утврђује финансијски план и завршни рачун Савеза;
8) припрема за Скупштину годишњи извештај о активностима и делатностима
Савеза;
9) именује и разрешава Генералног секретара Савеза извршног директора
Савеза;
10) бира представнике Савеза у Скупштини ШСС и органу управе ШСС;
11) предлаже кандидате за радна тела ШСС;
12) бира председнике и на њихов предлог именује чланове сталних и
привремених радних тела Управног одбора;
13) разматра и усваја годишње планове рада сталних радних тела Управног
одбора и извештаје о реализацији тих планова;
14) одлучује по жалбама и приговорима на одлуке сталних радних тела
Управног одбора;
15) доноси Правилник о дисциплинској одговорности чланова Савеза, покреће
дисциплински поступак, а у случају теже дисциплинске повреде предвиђене Правилником
изриче меру суспензије, која остаје на снази до одлуке Дисциплинске комисије;
16) уређује систем такмичења, спроводи такмичења у свом такмичарском
подручју и доноси календар такмичења и шаховских манифестација у организацији
Савеза;
17) утврђује предлоге и даје примедбе и мишљења у вези са правилницима из
надлежности Савеза и ШСС који се јединствено примењују;
18) покреће иницијативе и даје предлоге за системско уређивање статусних и
других питања од интереса за клубове, шахисте и шаховску организацију;
19) разматра и одлучује о облицима стручне и друге помоћи клубовима и другим
члановима Савеза, у границама могућности Савеза;
20) утврђује програм међународне сарадње из надлежности Савеза;
20) именује руководства репрезентација Савеза и разматра и усваја њихове
извештаје;
21) одлучује о пријему у чланство и престанку чланства у Савезу;
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22) утврђује износ годишње таксе за регистрацију клубова, годишње чланарине,
односно котизације за учешће у лигама, за клубове и друге чланове Савеза;
23) одлучује о додели признања и награда Савеза, у складу са општим актом
Савеза;
24) одлучује о ангажовању извршилаца на пословима у Канцеларији Савеза и о
износу накнада за обављање тих послова;
25) доноси општа акта и бира и разрешава органе привредних друштава које
оснива Савез;
26) одлучује о узимању и давању у закуп непокретности;
27) одлучује о набавци и продаји средстава, осим непокретности;
28) одлучује о набавци и расходовању инвентара и опреме Савеза;
29) доноси Пословник о свом раду;
30) врши друге послове и задатке којима се остварују циљеви и задаци Савеза,
осим оних послова и задатака који су овим статутом стављени у надлежност других
органа Савеза.
Састав Управног одбора
Члан 43.
Чланове Управног одбора бира Скупштина на период од четири године, са
могућношћу поновног избора.
Управни одбор има 15 чланова.
Девет чланова Управног одбора бира се на предлог присутних делегата, а пет
на предлог председника Савеза.
Петнаести члан Управног одбора је председник Савеза, који је уједно и
председник Управног одбора.
Управни одбор на првој седници бира једног или више потпредседника Управног
одбора из реда својих чланова.
У Управном одбору не могу да буду два члана из истог клуба.
Најмање један члан Управног одбора мора да буде женског пола.
Престанак мандата члана Управног одбора
Члан 44.
Члану Управног одбора мандат престаје:
1) истеком времена на које је изабран;
2) избором новог председника Савеза;
3) подношењем оставке;
4) разрешењем;
5) смрћу.
Члан Управног одбора подноси оставку писменим путем председнику Савеза,
преко Канцеларије Савеза, који о њој обавештава председника Скупштине.
Ако је мандат члана Управног одбора престао услед подношења оставке или
смрти, нови члан Управног одбора се бира на првој наредној седници Скупштине.
Управни одбор предлаже Скупштини разрешење члана Управног одбора који, из
било којих разлога, не може или неће да обавља дужност члана Управног одбора.
Ако је мандат члана Управног одбора престао разрешењем, нови члан Управног
одбора се бира на истој седници Скупштине на којој је донета одлука о разрешењу.

14

Изузетно, ако је до истека мандата остало мање од шест месеци, не врши се
избор новог члана Управног одбора до седнице Скупштине на којој се бира нови Управни
одбор.
Ако је број чланова Управног одбора из било ког разлога пао испод десет,
председник Скупштине дужан је да сазове Скупштину ради избора новог Управног
одбора.
Мандат новог члана Управног одбора траје до истека мандата члана коме је
мандат престао пре истека времена на које је изабран.
Члан 45.
Управни одбор одржава седнице према потреби, а најмање једном у три
месеца. Седницу Управног одбора сазива председник Савеза и њоме председава.
Председник Савеза обавезно сазива седницу Управног одбора на захтев једне
трећине чланова Управног одбора или на захтев Надзорног одбора.
У раду на седници Управног одбора могу да учествују, без права одлучивања,
председник Скупштине, председник Надзорног одбора и Генерални секретар. Председник
Савеза може да на седницу Управног одбора позове и друга лица, према указаној
потреби.
Члан 46.
Управни одбор ради на седници којој присуствује већина од укупног броја
његових чланова утврђеног Статутом.
Управни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова, јавним
гласањем. У случају једнаког броја гласова за и против, одлучује глас председника
Савеза.
Управни одбор одлуку о утврђивању финансијског плана и завршног рачуна
Савеза, одлуку о утврђивању предлога Статута, односно измена и допуна Статута, План
рада Управног одбора и одлуку о именовању, односно разрешењу Генералног секретара
извршног директора доноси већином гласова од укупног броја својих чланова утврђеног
Статутом.
Управни одбор може да у хитним случајевима одржи телефонску седницу, уз
обавезу да се одлуке донете на тој седници потврде на првој наредној седници Управног
одбора.
Члан 47.
Одлуке Управног одбора обавезују све клубове и друге чланове Савеза.
Одлуке Управног одбора које се односе на статутарна, програмска, кадровска и
финансијска питања обавезују и представнике Савеза у Скупштини ШСС, као и у другим
спортским савезима и асоцијацијама.
Непоштовање одлука Управног одбора за последицу има дисциплинску
одговорност.
Радна тела Управног одбора
Члан 48.
За поједине области рада Савеза, Управни одбор формира стална и
привремена радна тела.
Стална радна тела Управног одбора су:
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1) комисија за организациона и нормативна питања;
2) стручни савет;
3) комисија за кадетски и омладински шах;
4) комисија за школски шах;
5) такмичарска комисија;
6) судијска комисија;
7) регистрациона комисија;
8) комисија за међународну сарадњу;
9) комисија за издавачку делатност;
10) комисија за маркетинг;
11) дисциплинска комисија;
Делокруг рада сталних радних тела утврђује се одлукама о њиховом
формирању.
Привремена радна тела (комисија, радна група и сл.) формирају се одлукама
Управног одбора, којима се одређују њихов састав, задаци и рокови за извршење
задатака.
5. Надзорни одбор
Члан 49.
Надзорни одбор чине председник и четири члана, које бира Скупштина на
период од четири године, са могућношћу избора само у још једном мандату.
Члан Надзорног одбора не може бити делегат на седници Скупштине нити члан
Управног одбора.
На престанак мандата члана Надзорног одбора сходно се примењују одредбе
овог статута о престанку мандата члана Управног одбора по истеку времена на које је
изабран и у случају подношења оставке, разрешења или смрти.
Члан 50.
Надзорни одбор контролише:
1) законитост рада органа Савеза и поштовање Статута и других општих аката
Савеза;
2) спровођење одлука Скупштине и Управног одбора;
3) материјално-финансијско пословање Савеза.
О утврђеном стању Надзорни одбор обавештава Управни одбор и подноси
извештај Скупштини.
Члан 51.
Седнице Надзорног одбора сазива и председава им председник Надзорног
одбора. У случају његове спречености или неспремности да обавља функцију, седнице
сазива и председава им члан Надзорног одбора кога одреди председник Савеза.
Надзорни одбор заузима ставове и доноси закључке на седници већином
гласова својих чланова.
Гласање на седници Надзорног одбора је јавно.
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VI ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР САВЕЗА ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Члан 52.
Генерални секретар савеза именује се из реда афирмисаних шаховских радника
или стручњака, на неодређено време, на период од 4. године уз могућност поновног
именовања и мора бити лице са високом стручном спремом.
Генерални секретар савеза именује и разрешава Управни одбор, на предлог
председника Савеза.
Генерални секретар савеза не може да буде члан органа Савеза.
Члан 53.
Генерални секретар савеза:
1) заспута Савез;
1) стара се и одговара за законитост рада Савеза,
2) организује и води активности и пословање Савеза,
3) стара се о извршавању финансијског плана Савеза и врши послове
налогодавца у области материјално-финансијског пословања Савеза;
4) остварује непосредну сарадњу са члановима Савеза, службама ШСС и
Спортског савеза Београда и надлежним органом управе града Београда;
5) брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига,
6) спроводи одлуке органа Савеза,
7) организује обављање стручних и административних послова у Савезу као
лице одговорно за функционисање Канцеларије Савеза,
8) стара се о сазивању и припремању седница органа Савеза,
9) стара се о пружању стручне помоћи у раду органа Савеза и сталних и
привремених радних тела Управног одбора;
10) стара се о изради записника са седница органа Савеза,
11) одобрава службена путовања у земљи, по договору са председником
Савеза.
12) врши дужности и овлашћења које је на њега пренео председник Савеза,
13) обавља друге послове у складу са овим статутом и другим општим актима
Савеза.
Члан 54.
Генерални секретар извршни директор за свој рад одговара Управном одбору.
Управни одбор разрешава Генералног секретара извршног директора у случају
да послове из члана 53. овог статута не обавља на законом и Статутом прописани начин.
Члан 55.
У оквиру старања о законитости рада Савеза, Генерални секретар извршни
директор има право да у року од 48 часова од дана доношења акта Управног одбора за
који оцени да је у супротности са законом или овим статутом, обустави његово извршење
и да од Надзорног одбора затражи мишљење о законитости тог акта.
Надзорни одбор је дужан да своје мишљење о оспореном акту достави
Управном одбору и Генералном секретару извршном директору у року од пет дана од
дана пријема писменог захтева Генералног секретара извршног директора.
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Ако Надзорни одбор у року из става 2. овог члана не достави своје мишљење ни
Управном одбору ни Генералном секретару извршни директор, сматраће се да нема
примедби на оспорени акт.
Ако Надзорни одбор достави позитивно мишљење, оспорени акт остаје на
снази.
Ако Надзорни одбор достави негативно мишљење, Управни одбор је дужан да у
року од 30 дана од дана пријема негативног мишљења преиспита оспорени акт и да о
њему поново одлучи. Ако Управни одбор поново донесе оспорени акт, Генерални
секретар извршни директор о томе обавештава Скупштину.
До доношења одлуке Скупштине у случају из става 5. овог члана, оспорени акт
се не примењује.
Члан 56.
Генерални секретар извршни директор је дужан да информише органе Савеза о
активностима Савеза и његовом финансијском пословању.
Генерални секретар извршни директор је дужан да на захтев Скупштине,
Управног одбора или најмање десет чланова Савеза, достави информације о
активностима и финансијском пословању Савеза у року од 15 дана од дана подношења
захтева.
Члан 57.
Генерални секретар извршни директор може у свако доба поднети оставку
председнику Савеза писменим путем, преко Канцеларије Савеза.
Оставка Генералног секретара извршног директора производи дејство даном
подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.
Оставка Генералног секретара извршног директора региструје се у складу са
законом којим је уређен поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.
Ако је Генерални секретар извршни директор поднео оставку, у обавези је да
настави да обавља послове који не трпе одлагање до именовања новог Генералног
секретара, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом
којим је уређен поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.
VII КАНЦЕЛАРИЈА САВЕЗА
Члан 58.
Стручне и административно-техничке послове у вези са материјалнофинансијским пословањем Савеза, радом органа Савеза, радом Шаховске школе
Београда и остваривањем заједничких интереса чланова Савеза обавља Канцеларија
Савеза.
Општа акта којима се уређује рад Канцеларије Савеза доноси Управни одбор,
на предлог Генералног секретара извршног директора, који је лице одговорно за рад и
функционисање Канцеларије Савеза.
VIII ШАХОВСКА ШКОЛА БЕОГРАДА
Члан 59.
Шаховска школа Београда основана је одлуком председништва Савеза 18.
октобра 1975. године, на основу које су суоснивачи школе, осим Савеза, били и
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Скупштина града Београда и Савез организација за физичку културу (садашњи Спортски
савез Београда).
Шаховска школа Београда је у искључивој надлежности Савеза и ради у складу
са овим статутом и програмом рада Савеза.
Члан 60.
Радом Шаховске школе Београда руководи Управни одбор непосредно и преко
Генералног секретара. Делатност Шаховске школе Београда ближе се уређује
правилником који доноси Управни одбор.
IX СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕЗА
Члан 61.
Савез стиче средства у складу са законом и овим статутом и користи их за
организацију шаховских манифестација, реализацију пројеката од значаја за остваривање
заједничких интереса чланова Савеза и развој шаха у Београду и финансирање рада
Канцеларије Савеза.
Савез стиче средства из буџета града Београда, која може да користи за
остваривање општег интереса у области шаха кроз:
1) организацију домаћих и међународних шаховских манифестација од интереса
за град Београд, обухваћених планом активности Савеза;
2) организацију домаћих и међународних шаховских манифестација од интереса
за Републику Србију, обухваћених планом активности ШСС.
Савез може да стиче средства и:
1) од доприноса клубова и других чланова Савеза;
2) по основу донаторства и спонзорства;
3) од шаховских такмичења и других шаховских манифестација које организује
Савез;
4) од реклама, маркетинга, издавачке и привредне делатности, у складу са
законом;
5) од прихода од камата и дивиденди на пласирана средства;
6) из других извора у складу са законом.
Члан 62.
Намена средстава из члана 61. овога статута одређује се финансијским планом
Савеза на почетку године, а укупно материјално-финансијско пословање Савеза исказује
се завршним рачуном Савеза на крају године, у складу са законом.

X ОПШТА АКТА САВЕЗА
Члан 63.
Општа акта Савеза су Статут, правилник и одлука којом се на општи начин
уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт Савеза.
Друга општа акта Савеза морају бити у складу са Статутом.
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Члан 64.
Иницијативу за доношење измена и/или допуна Статута (у даљем тексту:
иницијатива) може поднети председник Савеза, Надзорни одбор, односно сваки члан
Савеза.
Иницијатива се подноси у писменом облику Управном одбору, преко
Канцеларије Савеза.
Ако Управни одбор прихвати иницијативу, приступиће изради предлога одлуке о
изменама, односно допунама Статута.
Ако Управни одбор не прихвати иницијативу, обавестиће подносиоца
иницијативе и председника Скупштине о разлозима њеног неприхватања.
У случају из става 4. овог члана, Скупштина на првој наредној седници одлучује
о прихватању односно неприхватању иницијативе. Ако Скупштина не прихвати
иницијативу, измене и/или допуне Статута по питањима садржаним у иницијативи не могу
се предложити у наредних годину дана. Ако Скупштина прихвати иницијативу, обавестиће
о томе Управни одбор, који је дужан да у року од 60 дана од дана доношења одлуке
Скупштине сачини предлог одлуке о изменама и/или допунама Статута, припремљен у
складу са прихваћеном иницијативом.
Предлог одлуке о изменама и/или допунама Статута објављује се на интернет
страници Савеза.
Од дана објављивања предлога одлуке о изменама и/или допунама Статута на
интернет страници Савеза, сви чланови Савеза имају рок од 15 дана за достављање
евентуалних писмених примедби на објављени текст предлога.
Након истека рока из става 7. овог члана, Управни одбор, у року од седам дана,
утврђује коначни текст предлога одлуке о изменама и/или допунама Статуа и о томе
обавештава председника Скупштине.
Коначни предлог одлуке о изменама и/или допунама Статута објављује се на
интернет страници Савеза.
По добијању обавештења из става 8. овог члана, председник Скупштине сазива
Скупштину ради разматрања и одлучивања о коначном предлогу одлуке о изменама
и/или допунама Статута.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на доношење новог статута Савеза.
Члан 65.
Општа акта Савеза ступају на снагу даном објављивања на интернет страници
Савеза, осим ако је овим статутом за одређени акт другачије утврђено.

XI АНТИ–ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 66.
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 којим се уређују
мере и активности за спречавање допинга у спорту.
Управни одбор утврђује анти-допинг правила, у складу са законом.
Сви чланови Савеза су дужни да поштују законске обавезе и анти-допинг
правила Савеза, ШСС и ФИДЕ.
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За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне,
у складу са законом, Светским антидопинг кодексом и правилима ФИДЕ.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са
законом.
XII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 67.
Сви спорови између Савеза и чланова Савеза као и међусобни спорови чланова
Савеза и лица у надлежности Савеза решавају се у складу са Законом о спорту и овим
статутом.
Спор у вези са резултатом оствареним у такмичењу, одлуком судије или
надлежне комисије решава трочлана ad hoc експертска комисија формирана од стране
Управног одбора (чине је експерти за дато питање), као друга инстанца.
Ништавост одлуке као појединачног акта органа, односно заступника Савеза, ако
се сматра да је донета супротно закону, спортским правилима или општем акту, утврђује
се искључиво путем надлежног основног суда.
Решавање спорова који настану у Савезу, а чији предмет није утврђивање
ништавости из става 3. овог члана може се поверити Сталном арбитражном суду при
Спортском савезу Србије.
XIII ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 68.
Савез престаје са радом у складу са законом.
Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина.
Члан 69.
Престанком рада Савеза, његова имовина прелази у власништво Спортског
савеза Београда, који је дужан да је обезбеди до отпочињања рада новог органа или
организације у области шаха.
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 70.
До доношења општих аката предвиђених овим статутом, примењиваће се
постојећи општи акти, осим ако су у супротности са законом или овим статутом.
Члан 71.
Постојећи органи Савеза настављају са радом до истека мандата.
Члан 72.
Ступањем на снагу овог статута, престаје да важи Статут Шаховског савеза
Београда од 29. децембра 2011. године.
Члан 73.
.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет
страници Савеза.

