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На основу члaна 40. став 1-3. и члана 55. став 3. тачка 1) Закона о спорту Републике Србије 
(“Службени гласник РС”, бр. 10/16) и члана 34. Статута Бадминтон савеза Београда, 
Скупштина Бадминтон савеза Београда, на седници одржаној 30. јануара 2020. године, 
усвојила је измене и допуне Статута Бадминтон савеза Београда, тако да пречишћен текст 
Статута сада гласи: 
 

СТАТУТ 
БАДМИНТОН САВЕЗА БЕОГРАДА 

– пречишћен текст – 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Бадминтон савез Београда је добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни 
територијални спортски савез за спортску грану бадминтон за територију града Београда. 
 
Бадминтон савез Београда има статус територијалног спортског савеза за бадминтон 
спорт у погледу остваривања својих надлежности утврђених Законом о спорту (у даљем 
тексту: Закон). 
 
Бадминтон спорт из претходног става обухвата бадминтон као олимпијски спорт и све 
остале облике и форме бадминтона који су обухваћени системом, правилима и 
регулативама Светске бадминтон федерације.  
 
Термини којима су у овом Статуту означени положаји, професије, односно занимања, 
изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род на 
које се односе. 
 
Бадминтон савез Београда је основан 21. априла 2003. године у Београду. 
 

1. Назив и седиште 
 

Члан 2. 

Назив савеза је: Бадминтон савез Београда. 
 
Скраћени назив Бадминтон савеза Београда је: БАСБ. 
 
Назив Бадминтон савеза Београда на енглеском језику је: Badminton Association of 
Belgrade. 
 
Седиште Бадминтон савеза Београда је у Београду. 
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2. Подручје активности 
 

Члан 3. 

Бадминтон савез Београда (у даљем тексту: БАСБ) обавља активности и делатности на 
остваривању статутарних циљева на територији града Београда. 
 

3. Правни статус 
 

Члан 4. 

БАСБ је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законском 
регулативом Републике Србије и овим Статутом. 
 

4. Печат и заштитни знак 
 

Члан 5. 

БАСБ има печат округлог облика на којем је у спољашњем кругу ћирилицом исписано 
Бадминтон савез Београда, а у средини  скраћеница БАСБ и Београд (седиште БАСБ). 
 
БАСБ има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште БАСБ и 
остављен простор за број и датум. 
 
БАСБ има свој логотип и друге симболе, чији изглед утврђује Управни одбор БАСБ. 
 
Употреба и заштита логотипа и других симбола утврђује се посебним актом који доноси 
Управни одбор БАСБ. 
 

5. Чланство у другим удружењима и cавезима 
 

Члан 6. 

БАСБ је члан Бадминтон савеза Србије (у даљем тексту: БАСС). 
 
БАСБ је члан Спортског савеза Београда (у даљем тексту: ССАБ). 
 
БАСБ може бити члан одговарајућих националних и међународних спортских и других 
организација које су од значаја за остваривање циљева БАСБ. 
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6. Заступање и представљање 
 

Члан 7. 

БАСБ представљају и заступају председник Управног одбора БАСБ и генерални секретар 
БАСБ. 
 
Одлуком Управног одбора БАСБ могу се одредити и друга лица са правима и обавезама у 
заступању БАСБ, у границама датих овлашћења. 
 

7. Забрана дискриминације 
 

Члан 8. 

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 БАСБ и чланова 
БАСБ, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на неком стварном или 
претпостављеном личном својству. 
 
Одредбе општих и појединачних аката БАСБ и чланова БАСБ које представљају 
дискриминацију у складу са ставом 1. овог члана не примењују се. 
 
Сва лица у надлежности БАСБ и чланова БАСБ обавезна су да се супротстављају свакој 
врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци. 
  

II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА 

 

1. Циљеви 
Члан 9. 

Циљ БАСБ је да: 
- својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији бадминтона на 

територији града Београда и повећању бављења бадминтон спортом у свим 
сегментима становништва града Београда, посебно деце, омладине, жена и особа 
са инвалидитетом; 

- промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, 
толеранције и одговорности кроз бављење бадминтоном; 

- својим деловањем обезбеди услове за развој, праћење и унапређивање врхунског, 
школског, дечијег, рекреативног, спорта особа са инвалидитетом и др;  

- обавља друге послове у складу са Законом, Стратегијом развоја спорта у граду 
Београду, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и овим Статутом. 

 



4/31 
 

2. Садржај активности 
 

Члан 10. 

БАСБ своје циљеве остварује кроз: 
1) стварање услова за развој бадминтона у граду Београду; 
2) стварање услова за развој врхунског, школског, дечијег, рекреативног, спорта особа 

са инвалидитетом и др; 
3) подстицање бављења бадминтоном у свим сегментима становништва, посебно 

деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 
4) организовање и спровођење спортских догађаја, манифестација и такмичења; 
5) подршку изградњи и одржавању спортских објеката и унапређивање спортске 

инфраструктуре; 
6) континуирано образовање, стручно оспособљавање и усавршавање спортских 

стручњака и стручњака у спорту; 
7) подстицање рада и усклађивање активности чланова БАСБ; 
8) ангажовање у БАСС, ССАБ и другим организацијама које су од значаја за 

остваривање циљева БАСБ; 
9) сарадњу са другим организацијама у области спорта; 
10) заступање заједничких интереса својих чланова пред државним и органима 

јединице локалне самоуправе и спортским органима и организацијама на 
локалном и националном нивоу; 

11) остваривање и унапређивање међународне спортске сарадње; 
12) популаризацију бадминтона кроз организовану континуирану медијску промоцију; 
13) издавање сопствених публикација и подршку издавања других публикација од 

значаја за развој бадминтона у граду Београду; 
14) предузимање мера за спречавање допинга и негативних појава у бадминтону; 
15) бригу о заштити здравља спортиста и спортских стручњака; 
16) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и 

утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима;  
17) организацију и пружање стручне помоћи својим члановима у унапређивању 

њиховог рада; 
18) пружање стручне помоћи при формирању нових спортских удружења из области 

бадминтона; 
19) бригу о обезбеђивању и унапређивању услова за рад националних селекција 

(репрезентација); 
20) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева БАСБ и остваривању 

положаја утврђеног Законом и Стратегијом развоја спорта у граду Београду и 
Стратегијом развоја спорта у Републици Србији. 

 
Надлежни органи БАСБ, у складу са овим Статутом, могу ближе регулисати остваривање 
циљева БАСБ одговарајућим општим актима која доносе. 
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БАСБ може, ради успешнијег остваривања активности из става 1. овог члана, основати 
привредно друштво или друго правно лице у складу са Законом ради прибављања 
средстава потребних за остваривање својих спортских циљева. 
 

3. Стручни рад 
 

Члан 11. 

 
Стручни рад у БАСБ и код чланова БАСБ могу да обављају искључиво спортски стручњаци 
који испуњавају услове предвиђене Законом и поседују дозволу за рад, предвиђену 
Спортским правилима БАСС у складу са Законом. 
 
Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу 
са Законом, Спортским правилима БАСС и општим актима БАСС и БАСБ. 
 

4. Обављање спортских активности и спортских делатности 
 

Члан 12. 

БАСБ и чланови БАСБ, у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито 
се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређивању 
васпитног, образовног и стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног 
рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 
 
БАСБ и чланови БАСБ остварују своје циљеве и обављају спортске активности и 
делатности у складу са Законом, Спортским правилима БАСС и општим актима БАСС и 
БАСБ, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у 
документима међународних спортских организација чија је чланица БАСС. 
 
БАСБ и чланови БАСБ обавезни 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, 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. 
 
Чланови БАСБ су обавезни да у потпуности поштују Спортска правила БАСС и опште акте 
БАСС и БАСБ који су усаглашени са Законом и спортским правилима Светске бадминтон 
федерације. 
 
Чланови БАСБ успостављају односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са 
Законом, Спортским правилима БАСС и општим актима БАСС и БАСБ. 
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5. Спортисти 
 

Члан 13. 

Спортиста може да се бави бадминтоном као спортском активношћу, аматерски или 
професионално. 
 
Спортисти су чланови БАСБ преко својих клубова или спортских удружења која се баве 
бадминтон спортом и који су чланови БАСБ. 
 
Забрањено је спортисте, а посебно децу, излагати спортским активностима и физичким 
вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање или да 
негативно утичу на психосоцијални и моторички развој или образовање. 
 
Спортске организације, чланови БАСБ, су дужне да омогуће спортисти учешће у 
националној спортској репрезентацији, у складу са Спортским правилима БАСС и општим 
актима БАСС и БАСБ, када је позван у репрезентацију. 
 

6. Спортска правила 
 

Члан 14. 

БАСБ, као и његови чланови, дужни су да обављају своје активности и делатности у складу 
са Спортским правилима која утврђује БАСС, а која се односе на бадминтон као грану 
спорта на територији Републике Србије. 
 

7. Такмичења, манифестације и догађаји 
 

Члан 15. 

Управни одбор БАСБ утврђује годишњи календар међународних и националних 
такмичења у бадминтон спорту, осталих такмичења, манифестација и догађаја као 
саставног дела годишњег Календара догађаја БАСБ (у даљем тексту: Календар догађаја 
БАСБ), укључујући и касније измене и допуне. 
 
БАСБ организује и води међународна и национална такмичења у бадминтон спорту, 
манифестације и догађаје на територији града Београда, утврђене Календаром догађаја 
БАСБ, а који су саставни део годишњег Календара догађаја БАСС. 
 
БАСБ може поверити организацију такмичења у бадминтону, манифестација и догађаја на 
територији града Београда из Календара догађаја БАСБ, а која се не налазе у Календару 
догађаја БАСС, другој спортској организацији као непосредном организатору. 
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БАСБ може поверити организацију такмичења у бадминтону, манифестација и догађаја на 
територији града Београда из Календара догађаја БАСБ, а која се налазе у Календару 
догађаја БАСС, другој спортској организацији као непосредном организатору само уз 
претходну сагласност БАСС. 
 
Организатор такмичења у бадминтону је дужан да осигура његово несметано и безбедно 
одржавање и предузме мере прописане Законом и другом законском регулативом, 
Спортским правилима БАСС и општим актима БАСС и БАСБ. 
 
Такмичење у бадминтону може да се организује уколико организатор има обезбеђене 
услове предвиђене Законом и другом законском регулативом, Спортским правилима 
БАСС и општим актима БАСС и БАСБ. 
 
Учесници међународних и националних такмичења у бадминтону, манифестација и 
догађаја из Календара догађаја БАСБ и Календара догађаја БАСС морају да испуњавају 
услове утврђене Законом и другом законском регулативом, Спортским правилима БАСС и 
општим актима БАСС и БАСБ. 
 
Школска такмичења у бадминтон спорту на територији града Београда, у чијој 
организацији активно учествује БАСБ или се одржавају под покровитељством БАСБ, чине 
саставни део Календара догађаја из става 1. овог члана. 
 
Спортске организације, спортске екипе и спортисти, непосредни и посредни чланови 
БАСБ, могу учествовати на међународним спортским приредбама у складу са Законом, 
овим Статутом, Статутом БАСС, Спортским правилима БАСС, правилима и регулативама 
Светске бадминтон федерације и осталих надлежних међународних институција. 
 

8.  Националне репрезентације 
 

Члан 16. 

БАСБ и његови чланови обавезни су да створе услове за успешан рад националних 
репрезентација у бадминтон спорту, са циљем постизања што је могуће бољих спортских 
резултата и достојног репрезентовања бадминтон спорта Републике Србије. 
 
Изабрани чланови националних репрезентација у бадминтон спорту дужни су да 
испуњавају све обавезе према националним репрезентацијама у бадминтон спорту. 
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III ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 

 
Члан 17. 

БАСБ и његови чланови функционишу као део јединственог система бадминтон спорта на 
територији града Београда који је у надлежности БАСС. 
 
Чланови БАСБ могу да буду само оне спортске организације које као грану спорта у 
Агенцији за привредне регистре Републике Србије имају наведен бадминтон и које имају 
регистровано седиште спортске организације на територији града Београда. 
 
Чланови БАСБ могу да буду и физичка лица кроз категорију почасних чланова. 
 
Чланови БАСБ имају права, обавезе и одговорности у БАСБ, у складу са овим Статутом и 
општим актима БАСБ. 
 

Члан 18. 

Спортске организације, чланови БАСБ, у остваривању својих циљева и активности 
самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме 
развоја и остварују друге циљеве и задатке у оквирима надлежности које су дефинисане 
Законом, овим Статутом, Статутом и Спортским правилима БАСС и другим општим актима 
БАСС и БАСБ. 
 
Организација и рад спортских организација, чланова БАСБ, уређује се њиховим статутима 
и општима актима, у складу са Законом, овим Статутом, Статутом и Спортским правилима 
БАСС и другим општим актима БАСС и БАСБ. 
 
Спортске организације, чланови БАСБ, су обавезнe да се учлане у БАСС. 
 
Чланство у БАСБ не може се преносити нити наследити. 
 

Члан 19. 

БАСБ има следеће категорије непосредних чланова: 
1) чланове прве категорије; 
2) чланове друге категорије; 
3) чланове треће категорије; 
4) чланове четврте категорије; 
5) чланове пете категорије; 
6) почасне чланове. 

 
Спортисти, спортски стручњаци, стручњаци у спорту и друга физичка лица су чланови БАСБ 
(посредно чланство): преко организација које су чланови БАСБ прве, друге, треће, четврте 
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и пете категорије у чију надлежност улазе; преко чланства у органима и радним телима 
БАСБ или чланова БАСБ; преко запослења, стручног ангажовања или вршења службених 
дужности у БАСБ или члановима БАСБ. 
 
1. Услови за пријем у чланство 
 

Члан 20. 

Члан БАСБ може постати спортска организација која испуњава следеће услове: 
1) да је регистрована у складу са Законом ради организованог бављења бадминтон 

спортом; 
2) да као грану спорта у Агенцији за привредне регистре Републике Србије има 

наведен бадминтон; 
3) да има регистровано седиште на територији града Београда; 
4) да њени циљеви одговарају циљевима БАСБ; 
5) да има статут организације усклађен са овим Статутом, Статутом БАСС, општим 

актима БАСС, општим актима БАСБ и Законом; 
6) да испуњава Законом и подзаконским актима као и Спортским правилима БАСС и 

општим актима БАСС и БАСБ прописане услове за обављање спортских активности 
и делатности; 

7) да у потпуности прихвата овај Статут и друге опште акте БАСБ као и надлежност 
Сталне спортске арбитраже при Олимпијском комитету Србије за коначно 
решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању 
обавеза из чланства у БАСБ.  

 
За почасног члана може бити одлуком Скупштине БАСБ именовано физичко лице које има 
посебне заслуге за унапређивање рада БАСБ или унапређивање бадминтон спорта. 
 

2. Начин учлањивања 
 

Члан 21. 

Молба за пријем у чланство БАСБ подноси се у писаној форми Управном одбору БАСБ. 
 
Уз молбу за пријем у чланство спортска организација прилаже следеће: 

1) одлуку о удруживању у БАСБ; 
2) изјаву о прихватању Статута БАСБ, Статута БАСС, Спортских правила БАСС и других 

општих аката БАСС и БАСБ и надлежности Сталне спортске арбитраже при 
Олимпијском комитету Србије (у даљем тексту: Арбитража); 

3) копију свог важећег статута; 
4) копију решења о упису у регистар Агенције за привредне регистре Републике 

Србије; 
5) попуњен упитник за Књигу чланова БАСБ; 
6) списак чланова; 
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7) списак спортских стручњака са дозволом за рад издатом од стране БАСС; 
8) доказе о испуњености других услова за пријем у чланство у складу са овим 

Статутом. 
 
О пријему спортске организације у чланство БАСБ одлучује Управни одбор БАСБ, у року од 
60 дана од дана подношења уредне молбе за пријем у чланство. 
 
Молба за пријем у чланство може се одбити само уколико подносилац молбе не 
испуњава услове из члана 20. став 1. и члана 21. став 1-2. овог Статута. 
 
У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети жалбу 
Скупштини БАСБ. 
 
У случају одбијања жалбе за пријем у чланство, подносилац жалбе може покренути спор 
пред Арбитражом чија је одлука коначна. 
 
Сваки члан БАСБ и орган БАСБ може дати предлог да се одређено физичко лице именује 
за почасног члана БАСБ у складу са чланом 20. ставом 2. овог Статута. 
 
Скупштина БАСБ доноси одлуку о именовању физичког лица за почасног члана уз услов да 
физичко лице приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте БАСБ и 
надлежност Арбитраже за коначно решавање свих спорова у које је укључено, у складу са 
Статутом БАСБ. 
 
 
3. Права и обавезе чланова 
 

Члан 22. 

Члан БАСБ има право да: 
1) покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева БАСБ; 
2) користи стручну помоћ, подршку и услуге БАСБ, у мери која не штети интересима 

других чланова БАСБ; 
3) остварује увид у рад БАСБ и његових органа; 
4) добија информације потребне за остваривање чланских права; 
5) управља пословима БАСБ (право гласа) у складу са овим Статутом. 

 
Члан БАСБ је дужан да: 

1) сарађује са другим члановима БАСБ и у односима са њима поштује спортске и 
етичке принципе; 

2) учествује у активностима БАСБ; 
3) испуњава све обавезе утврђене Законом, овим Статутом, Статутом БАСС и 

Спортским правилима БАСС и другим општим актима БАСС и БАСБ; 
4) редовно измирује своје финансијске обавезе према БАСБ; 
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5) даје БАСБ податке и информације које БАСБ од њих тражи ради обављања Законом 
и овим Статутом предвиђених послова и задатака; 

6) у потпуности поштује сва своја општа акта (уколико се ради о спортској 
организацији), сва акта БАСБ и БАСС укључујући Спортска правила БАСС; 

7) извршава правноснажне одлуке државних органа, органа БАСБ и Арбитраже; 
8) чува углед БАСБ; 
9) својим радом и активностима доприноси остваривању циљева и задатака БАСБ; 
10) обезбеди јавност рада, у складу са Законом и својим статутом (уколико се ради о 

спортској организацији); 
11) објективно и тачно информише чланство и јавност о раду и резултатима преко 

средстава јавног информисања и путем интернета (интернет портал, друштвене 
мреже и др); 

12) усагласи свој статут и друга општа акта са Законом, овим Статутом, Статутом БАСС и 
Спортским правилима БАСС и другим општим актима БАСС и БАСБ (уколико се ради 
о спортској организацији); 

13) без одлагања, а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно 
доношења одлуке, обавести БАСБ о усвајању новог статута или изменама и 
допунама свог статута, уз достављање БАСБ пречишћеног примерка статута;   

14) без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана уписа промене у Агенцији за 
привредне регистре Републике Србије, обавести БАСБ о насталој промени уз 
достављање решења о истој (уколико се ради о спортској организацији). 

 
Општим актима БАСБ мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку органа БАСБ којом 
је одлучивано о правима и обавезама чланова БАСБ, осим ако је за доношење одлуке 
надлежна Арбитража у складу са Законом и овим Статутом. 
 

4. Начин учествовања у раду и одлучивању 
 

Члан 23. 

Члан БАСБ учествује у раду БАСБ и у одлучивању у органима БАСБ преко својих 
представника у складу са овим Статутом. 
 
Лице које представља члана БАСБ (уколико се ради о спортској организацији), ако није у 
питању заступник члана БАСБ, мора да поседује писано овлашћење оверено печатом 
члана БАСБ потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана БАСБ, осим ако 
овим Статутом није другачије одређено. 
 

5. Књига чланова и друге евиденције 
 

Члан 24. 

БАСБ води евиденције својих чланова (књига чланова) и друге евиденције, у складу са 
Законом. 
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БАСБ и чланови БАСБ су дужни да се упишу у националне евиденције, у складу са 
Законом. 
 
Одлуке органа БАСБ  уносе се у књигу одлука БАСБ. 
 

6. Престанак чланства 
 

Члан 25. 

Чланство у БАСБ гаси се престанком члана, иступањем или искључењем (уколико се ради 
о спортској организацији) односно иступањем, искључењем или смрћу члана (ако је у 
питању физичко лице). 
 
Престанак члана БАСБ утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа којом је 
члан брисан из одговарајућег регистра. 
 
Од покретања поступка ликвидације или стечаја па до престанка, члану БАСБ су 
суспендована права и обавезе у БАСБ. 
 
Иступање из БАСБ могуће је само на основу писане изјаве члана БАСБ о иступању из БАСБ, 
дате на основу пуноважне одлуке надлежног органа члана БАСБ. 
 
Окончањем чланства престају сви захтеви из чланског односа. 
 
Престанком својства члана БАСБ престаје и право учешћа у активностима у организацији 
БАСБ. 

Члан 26. 

Искључење члана БАСБ могуће је ако: 
1) својим активностима штети угледу или интересима БАСБ; 
2) поступа супротно одлукама органа БАСБ; 
3) својим радом, актима или организацијом крши Законске обавезе, Статут БАСБ, 

Статут БАСС, Спортска правила БАСС и друге опште акте БАСБ и БАСС; 
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство. 

 
У случајевима из става 1. овог члана, Управни одбор БАСБ је дужан да члана БАСБ 
писаним или електронским путем (е-маил) упозори на постојање околности због којих 
може бити искључен из чланства и да му остави могућност да се у року од осам дана од 
дана пријема упозорења, писаним или електронским путем (е-маил) изјасни о 
приговорима на његов рад. 
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Управни одбор БАСБ пре доношења одлуке о искључењу, а након истека рока из става 2. 
овог члана, оставља члану БАСБ примерени рок за отклањање недостатака из става 1. овог 
члана, али не дужи од 60 дана. 
 
Одлуку о искључењу члана БАСБ Управни одбор БАСБ доноси већином од укупног броја 
чланова и писано или електронски (е-маил) је саопштава члану БАСБ. 
 
Одлука о искључењу мора бити образложена. 
 
Против одлуке о искључењу, члан БАСБ може поднети жалбу Скупштини БАСБ. 
 
Против одлуке Скупштине члан може покренути поступак пред Арбитражом, чија је 
одлука коначна. 
  
До доношења коначне одлуке о искључењу, права члана БАСБ су суспендована.  
 

7. Дисциплинска одговорност 
 

Члан 27. 

Непосредни и посредни чланови БАСБ који намерно или са грубом непажњом поступе 
супротно Статуту БАСБ, Статуту БАСС, Спортским правилима БАСС и другим општим актима 
БАСБ и БАСС, одлукама органа или овлашћених лица БАСБ или повреде углед БАСБ или 
БАСС могу дисциплински одговарати и бити кажњена: 

1) опоменом; 
2) суспензијом; 
3) забраном; 
4) новчаном казном; 
5) искључењем. 

 
Управни одбор БАСБ ближе уређује питања у вези са дисциплинском одговорношћу у 
складу са Законом, овим Статутом и општим актима БАСБ. 

 

Члан 28. 

Ниједан непосредни и посредни члан БАСБ не може бити дисциплински кажњен или 
сносити друге негативне последице због коришћења својих права утврђених Законом, 
овим Статутом, општим актима БАСБ и општим актима члана БАСБ. 
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IV УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 
Члан 29. 

БАСБ управљају чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у 
органима БАСБ, на начин одређен овим Статутом. 

 

Члан 30. 

Органи БАСБ су: 
1) Скупштина; 
2) председник Управног одбора; 
3) генерални секретар; 
4) Управни одбор; 
5) председник; 
6) потпредседник. 

 
Мандат чланова органа БАСБ траје четири године, осим ако овим Статутом није другачије 
одређено. 
 
У случају када је истекао мандат органа БАСБ, а нису изабрани нови органи, раније 
изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних 
органа, ако Законом или овим Статутом није другачије одређено. 
 
Члан органа БАСБ може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама БАСБ или 
чланова БАСБ. 
 
Чланови органа БАСБ и запослена лица у БАСБ морају да испуњавају услове прописане 
Законом. 

 
Члан 31. 

Чланови органа БАСБ имају посебне дужности према БАСБ 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 члана органа БАСБ, односно заступника и БАСБ, може да се закључи по 
одобрењу Управног одбора БАСБ. 
 
Уговор са генералним секретаром за БАСБ потписује председник Управног одбора БАСБ. 
 
Уговор са председником Управног одбора БАСБ за БАСБ потписује генерални секретар 
БАСБ. 
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На посебне дужности према БАСБ из става 1. овог члана и последице повреде тих 
дужности сходно се примењују одредбе о посебним дужностима према друштву закона 
којим је уређен рад привредних друштава и закона којим је уређена правна заштита 
пословне тајне, ако Законом није другачије прописано. 
 

Члан 32. 

Чланови органа БАСБ приликом доношења одлука дужни су да уважавају интересе БАСБ у 
целини. 
 
Чланови органа БАСБ одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 
БАСБ, 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 ако 
су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога 
одлуке о коме се гласа. 
 
Члан органа БАСБ нема право гласа на седници органа БАСБ кад се одлучује о: 

1) покретању спора или одустајању од спора против њега; 
2) одобравању послова између њега и БАСБ у случају сукоба интереса, односно 

постојања личног интереса при одлучивању; 
3) његовој одговорности или разрешењу. 

 
Члан органа БАСБ нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са 
њим или на то да се спор између њега и БАСБ поведе или оконча, или ако се одлучује о 
имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до 
другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он 
има контролу или економски интерес. 
 

1. Скупштина  
 

Члан 33. 

Скупштина је највиши орган БАСБ. 
 
Скупштину сачињавају представници чланова БАСБ. 
 
Чланови прве, друге, треће и четврте категорије учествују у раду Скупштине делегирањем 
по једног представника, који мора да поседује писано овлашћење потписано од стране 
овлашћеног заступника члана БАСБ и оверено печатом члана БАСБ осим ако је делегирани 
представник лице овлашћено за заступање члана БАСБ. 
 
Чланови пете категорије учествују у раду Скупштине делегирањем једног представника 
који мора да поседује писано овлашћење потписано од стране овлашћених заступника и 
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оверено печатом више од половине укупног броја чланова пете категорије. Овлашћење за 
представника чланова пете категорије има период важења током трајања седнице 
Скупштине на коју се односи. 
 
Члан БАСБ који, на дан заказивања седнице Скупштине, није измирио финансијске 
обавезе према БАСБ, учествује у раду Скупштине као члан пете категорије. 
 
Почасни чланови учествују у раду Скупштине делегирањем једног почасног члана који 
мора да поседује писано овлашћење потписано од стране више од половине укупног 
броја почасних чланова. Овлашћење за представника почасних чланова има период 
важења до достављања новог овлашћења којим се делегира други представник или до 
повлачења овлашћења од стране почасних чланова чија овлашћења чине више од 
половине укупног броја почасних чланова. 
 
Члан БАСБ је члан прве категорије под условом да је, на дан заказивања седнице 
Скупштине, остварио учешће на претходна четири државна првенства Србије за сениоре и 
јуниоре, на два територијална првенства и да је, у актуелној или протекле четири 
календарске године, испунио неки од следећих критеријума: 

1) пласман једног или више такмичара до 250. места на сениорским ранг листама 
Светске бадминтон федерације у конкуренцијама мушкараца или жена 
појединачно или до 150. места у конкуренцијама мушких, женских или мешовитих 
парова; 

2) пласман, у другој половини године, једног или више такмичара до 75. места на 
сениорским ранг листама европског круга Европске бадминтон конфедерације у 
конкуренцијама мушкараца или жена појединачно или до 50. места у 
конкуренцијама мушких, женских или мешовитих парова; 

3) пласман у четвртфинале на екипном европском сениорском првенству; 
4) освајање две или више медаља на сениорским турнирима Светске бадминтон 

федерације; 
5) освајање једне или више медаља на Универзијади, Светском универзитетском 

првенству или Медитеранским играма; 
6) учешће у два или више финална меча на сениорским балканијадама у екипној или 

појединачним конкуренцијама; 
7) пласман једног или више такмичара до 50. места на јуниорским У19 ранг листама 

Светске бадминтон федерације у конкуренцијама мушкараца или жена 
појединачно или до 80. места у конкуренцијама мушких, женских или мешовитих 
парова; 

8) пласман, у другој половини календарске године, једног или више такмичара до 10. 
места на јуниорским У19 ранг листама европског круга Европске бадминтон 
конфедерације у конкуренцијама мушкараца или жена појединачно или до 20. 
места у конкуренцијама мушких, женских или мешовитих парова; 

9) пласман у четвртфинале на светском јуниорском У19 првенству у екипној или 
појединачним конкуренцијама; 
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10) освајање једне или више медаља на европском јуниорском У19 првенству у 
екипној или појединачним конкуренцијама; 

11) освајање четири или више медаља на јуниорским У19 турнирима Светске 
бадминтон федерације; 

12) учешће на Олимпијским играма младих; 
13) освајање три или више првих места на јуниорским У19 балканијадама у екипној 

или појединачним конкуренцијама; 
14) учешће на Параолимпијским играма; 
15) освајање једне или више медаља на светском или европском првенству у пара-

бадминтону уз услов да је такмичар остварио најмање две победе у конкуренцији у 
којој је освојио медаљу. 

 
Члан БАСБ прве категорије располаже са осам гласова у Скупштини БАСБ. 
 
Члан БАСБ је члан друге категорије под условом да, на дан заказивања седнице 
Скупштине, има 30 или више активних такмичара, да је остварио учешће на претходна два 
државна првенства Србије за сениоре и јуниоре, на претходном територијалном 
првенству и да је, у актуелној или протекле четири календарске године, испунио неки од 
следећих критеријума: 

1) пласман у четвртфинале на европском У17 првенству у екипној или појединачним 
конкуренцијама; 

2) освајање четири или више медаља на У17 турнирима Европске бадминтон 
конфедерације; 

3) пласман једног или више такмичара до 10. места на У17 ранг листама Европске 
бадминтон конфедерације у конкуренцијама мушкараца или жена појединачно 
или до 20. места у конкуренцијама мушких, женских или мешовитих парова; 

4) пласман, у другој половини године, једног или више такмичара до 10. места на У17 
ранг листама европског круга Европске бадминтон конфедерације у 
конкуренцијама мушкараца или жена појединачно или до 20. места у 
конкуренцијама мушких, женских или мешовитих парова; 

5) освајање једне или више медаља на Летњем олимпијском фестивалу младих; 
6) учешће у два или више финалних мечева на У17 балканијадама у екипној или 

појединачним конкуренцијама; 
7) пласман у четвртфинале на европском У15 првенству у појединачним 

конкуренцијама; 
8) освајање једног или више првих места на У15 балканијадама у екипној или 

појединачним конкуренцијама; 
9) уколико су такмичари, на последња четири државна првенства Србије за сениоре, 

као његови чланови, освојили једну или више титула државног првака у 
појединачним конкуренцијама или прво место у екипном пласману у било којој од 
конкуренција: мушки тимови, женски тимови или мешовити тимови. 

 
Члан БАСБ друге категорије располаже са четири гласа у Скупштини БАСБ. 
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Члан БАСБ је члан треће категорије под условом да је остварио учешће на претходном 
државном првенству Србије за сениоре и јуниоре, на претходном територијалном 
првенству и да је испунио неки од следећих критеријума: 

1) уколико су такмичари, на последња четири државна првенства Србије за 
сениоре, као његови чланови, освојили једну или више медаља у појединачним 
конкуренцијама или екипни пласман до трећег места у било којој од 
конкуренција: мушки тимови, женски тимови или мешовити тимови; 

2) уколико су такмичари, на последња четири државна првенства Србије за 
јуниоре, као његови чланови, освојили два или више првих места у 
појединачним конкуренцијама; 

3) уколико има 30 или више активних такмичара. 
 
Члан БАСБ треће категорије располаже са два гласа у Скупштини БАСБ. 
 
Чланови БАСБ четврте категорије су остали чланови БАСБ који учествују у систему 
такмичења БАСС. 
 
Члан БАСБ четврте категорије располаже са једним гласом у Скупштини БАСБ. 
 
Чланови БАСБ пете категорије су чланови БАСБ у складу са чланом 33. ставом 5. овог 
Статута и остале спортске организације које не испуњавају услове за сврставање у чланове 
БАСБ прве, друге, треће и четврте категорије. 
 
Члан БАСБ се сврстава у највишу категорију чланства за коју испуњава критеријуме. 
 
Почасни чланови, које представља делегирани почасни члан, располажу са једним гласом 
у Скупштини БАСБ. 
 
Резултатски и пласмански критеријуми се признају члану БАСБ само за остварене 
резултате или пласмане такмичара који су, у тренутку постизања критеријумског резултата 
или пласмана такмичара, били његови чланови. 
 
Резултат у екипној конкуренцији се признаје такмичару који је остварио најмање две 
победе у мечевима мушкараца, жена појединачно, мушких, женских или мешовитих 
парова на екипном такмичењу на којем је остварен критеријумски резултат. 
 
Резултат у паровима се препознаје као једна медаља или један пласман за два такмичара 
која су наступала у пару као чланови исте спортске организације која је члан БАСБ или као 
две појединачне медаље или два појединачна пласмана за два такмичара која су 
наступала у пару као чланови различитих спортских организација које су чланови БАСБ 
или као једна појединачна медаља или један појединачни пласман уколико је такмичар 
наступао у пару са другим такмичаром који је члан спортске организације која није члан 
БАСБ. 
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Активним такмичарима се сматрају сви уредно регистровани такмичари чланова БАСБ 
који су, на дан заказивања седнице Скупштине, измирили све финансијске обавезе према 
БАСС и БАСБ и налазе се на званичним ранг листама БАСС као и они који су у актуелној и 
протеклој такмичарској сезони наступали за чланове БАСБ на званичним такмичењима 
Светске бадминтон федерације или Европске бадминтон конфедерације, територијалним 
првенствима БАСБ, државном првенству за ветеране и другим такмичењима из званичног 
Календара БАСС. 
 
Број и категорије чланова Скупштине (уколико се ради о спортској организацији) одређује 
се на дан заказивања седнице Скупштине о чему се обавештавају сви чланови Скупштине. 
 
Приликом гласања за одлуке Скупштине представници чланова Скупштине са више 
расположивих гласова морају да гласају једнозначно свим гласовима (гласови су 
недељиви). 
 

Члан 34. 

Скупштина: 
1) разматра, доноси и усваја: 

- Статут БАСБ, измене и допуне Статута БАСБ, аутентично тумачење Статута БАСБ 
и Пословник о раду Скупштине; 

- годишње извештаје о раду БАСБ и његових органа; 
- финансијске извештаје; 
- одлуку о програму рада БАСБ; 
- одлуку о статусним променама; 
- одлуку о престанку рада БАСБ; 
- одлуку о удруживању у друге спортске организације; 
- одлуку о пријему почасних чланова у чланство БАСБ у складу са одредбама овог 

Статута; 
- одлуке по жалбама на одлуке других органа БАСБ, уколико за решавање по 

жалби није надлежна Арбитража у складу са овим Статутом; 
- одлуке о другим питањима утврђеним Законом или овим Статутом. 
 

2) бира и разрешава: 
- председника Управног одбора БАСБ, на предлог чланова БАСБ; 
- генералног секретара, на предлог председника Управног одбора БАСБ; 
- чланове Управног одбора, на предлог председника Управног одбора БАСБ; 
- потпредседнике БАСБ, на предлог председника Управног одбора БАСБ. 

 
3) утврђује ставове и даје смернице за рад другим органима и телима БАСБ. 

 
Скупштина прихвата ревизорске извештаје уколико је ангажован ревизор у складу са 
чланом 48. овог Статута. 
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Скупштина може у посебним случајевима својом одлуком да пренесе одређене 
надлежности на Управни одбор, са тачно назначеним овлашћењима и роком важења 
одлуке. 
 

Члан 35. 

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. 
 
Изборна седница Скупштине на којој се врши избор органа БАСБ одржава се најкасније 
шест месеци по завршетку Летњих олимпијских игара. 
 
Скупштину сазива Управни одбор БАСБ. 
 
Скупштина се обавезно сазива на захтев председника Управног одбора БАСБ, генералног 
секретара БАСБ или чланова Скупштине који су располагали са најмање трећином од 
укупног броја гласова са претходне седнице Скупштине, уз предлагање дневног реда. 
 
Уколико Управни одбор БАСБ не сазове Скупштину по захтеву из става 4. овог члана, 
Скупштину може сазвати орган, односно они чланови Скупштине који су њено сазивање 
тражили. 
 

Члан 36. 

Радом Скупштине руководи радно председништво састављено од председавајућег, два 
члана и записничара које бира Скупштина. 
 
О току рада седнице Скупштине води се записник који води записничар кога бира 
Скупштина. 
 
Записничар може бити један од два члана радног председништва. 
 
Записник потписују председавајући Скупштине и записничар.  
 
Записник са седнице мора бити сачињен и достављен члановима Скупштине најкасније у 
року од 30 дана од завршетка седнице. 
 

Члан 37. 

Скупштина може да заседа ако седници присуствују чланови који располажу са више од 
половине укупног броја гласова свих чланова Скупштине. 
 
Скупштина доноси одлуке већином од укупног броја гласова присутних чланова 
Скупштине, осим у случају доношења Статута, изменама и допунама Статута и статусним 
променама када се одлуке доносе већином од укупног броја гласова свих чланова 
Скупштине. 
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Члан 38. 

Рад Скупштине ближе се утврђује Пословником о раду Скупштине. 
 

2. Председник Управног одбора 
 

Члан 39. 

Председник Управног одбора: 
1) заступа и представља БАСБ; 
2) руководи радом Управног одбора, усмерава и усклађује активности органа БАСБ; 
3) стара се о обезбеђивању средстава за рад БАСБ и њиховој наменској употреби; 
4) стара се о извршавању финансијског плана БАСБ; 
5) организује, усмерава и врши координацију са надлежним институцијама локалне 

самоуправе, осталим институцијама и спортским организацијама у држави; 
6) организује, усмерава и врши координацију са надлежним и другим међународним 

спортским организацијама; 
7) организује, усмерава и врши координацију спровођења Календара догађаја БАСБ и 

Календара догађаја БАСС; 
8) у сарадњи са генералним секретаром БАСБ припрема седнице Скупштине и 

Управног одбора; 
9) у сарадњи са генералним секретаром БАСБ припрема предлоге развојних програма 

и пројеката; 
10) у сарадњи са генералним секретаром БАСБ припрема предлоге општих и других 

аката БАСБ; 
11) учествује у раду Скупштине и Управног одбора БАСБ; 
12) по својој функцији је члан Управног одбора БАСБ; 
13) одговара за законитост рада БАСБ; 
14) врши пословодну функцију и има права, овлашћења и одговорности као директор у 

правном лицу у складу са законом и другим прописима којима се уређују рад и 
радни односи; 

15) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима БАСБ. 
 
Председник Управног одбора БАСБ може одређене послове из свог делокруга пренети на 
друга руководећа лица. 
 

Члан 40. 

Председник Управног одбора БАСБ се бира на период од четири године и може бити 
поново биран на исту функцију. 
 
Председник Управног одбора БАСБ за свој рад одговара Скупштини БАСБ. 
 



22/31 
 

3. Генерални секретар 
 

Члан 41. 

Генерални секретар: 
1) заступа и представља БАСБ; 
2) организује и контролише обављање стручних послова у БАСБ и предузима мере за 

унапређивање тих послова; 
3) стара се о извршавању одлука и других аката органа БАСБ; 
4) оперативно спроводи послове у вези сарадње са надлежним институцијама 

локалне самоуправе, осталим институцијама и спортским организацијама у 
држави; 

5) оперативно спроводи послове у вези сарадње са надлежним и другим 
међународним спортским организацијама; 

6) оперативно ради на спровођењу Календара догађаја БАСБ и Календара догађаја 
БАСС; 

7) пружа стручну помоћ члановима БАСБ; 
8) брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига, 
9) води административно-техничке и текуће послове БАСБ; 
10) припрема потребне материјале за рад органа и тела БАСБ; 
11) учествује у раду Скупштине и Управног одбора; 
12) по својој функцији је члан Управног одбора БАСБ; 
13) одговара за законитост рада БАСБ; 
14) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима БАСБ. 

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

Члан 42. 

Генерални секретар БАСБ се именује на период од четири године и може бити поново 
биран на исту функцију. 
 
Генералног секретара БАСБ бира и разрешава Скупштина, на предлог председника 
Управног одбора БАСБ. 
 
Генерални секретар БАСБ за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору БАСБ. 
 

4. Управни одбор 
Члан 43. 

Управни одбор је орган управе БАСБ. 
 
Управни одбор се састоји од три члана: 

1) председника Управног одбора: 
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2) једног члана; 
3) генералног секретара. 

 
Члана Управног одбора бира Скупштина БАСБ, на предлог председника Управног одбора. 
 
Члан Управног одбора може бити само физичко лице које је непосредни или посредни 
члан БАСБ. 
 
Избор за члана Управног одбора врши се у складу са Пословником о раду Скупштине 
БАСБ. 
 
Члан Управног одбора бира се на период од четири године и може бити поново биран. 
 

Члан 44. 

Мандат члана Управног одбора БАСБ престаје пре истека времена на које је изабран: 
1) смрћу; 
2) ако поднесе оставку; 
3) ако га разреши Скупштина због непридржавања одредаба Статута и других општих 

аката БАСБ, лошег рада или због неуредног присуствовања седницама Управног 
одбора. 

 
4.1. Надлежности Управног одбора 
 

Члан 45. 

Управни одбор: 
1) извршава одлуке и закључке Скупштине; 
2) усваја и реализује финансијски план БАСБ; 
3) утврђује предлог Статута, предлоге измена и допуна Статута, предлог Пословника о 

раду Скупштине, предлог програма рада БАСБ и предлоге годишњих извештаја о 
раду и финансијских извештаја; 

4) доноси општа акта БАСБ чије доношење није у надлежности Скупштине БАСБ; 
5) стара се о примени Спортских правила БАСС и општих аката БАСС; 
6) утврђује развојне програме и пројекте; 
7) одлучује о оснивању привредних друштава, установа, или других законом 

утврђених облика организовања, у земљи и иностранству, самостално или са 
другим правним и физичким лицима, од значаја за БАСБ, односно о њиховом 
гашењу; 

8) утврђује предлог одлуке о статусним променама; 
9) управља имовином БАСБ; 
10) утврђује висину регистрација, чланарина и осталих финансијских накнада; 
11) одлучује о ангажовању спортских стручњака и стручњака у спорту у БАСБ; 
12) утврђује зараде запослених и ангажованих у БАСБ; 
13) одлучује о покретању спора или одустајању од њега; 
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14) одлучује о стицању и престанку чланства у БАСБ у складу са одредбама Статута; 
15) утврђује програме спортске сарадње; 
16) додељује награде и признања БАСБ; 
17) одређује која се документа и подаци сматрају службеном или другом тајном; 
18) бира представнике БАСБ у организацијама чији је БАСБ члан; 
19) усваја план континуираног образовања, стручног оспособљавања и усавршавања 

спортских стручњака и стручњака у спорту; 
20) одлучује о организовању међународних и националних такмичења, манифестација 

и догађаја на територији града Београда, у сарадњи са БАСС; 
21) стара се о спровођењу Календара догађаја БАСБ и Календара догађаја БАСС, у 

сарадњи са БАСС; 
22) стара се о примени одлука БАСБ и БАСС о учешћима на међународним и 

националним такмичењима, манифестацијама и догађајима; 
23) доноси одлуку о стицању, намени и отуђењу непокретности; 
24) доноси одлуку о набавци и намени спортске и друге опреме, справа и реквизита; 
25) врши друге послове из делатности БАСБ који су му Статутом стављени у 

надлежност или који нису у делокругу Скупштине БАСБ. 
 
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати 
друга тела чији се делокруг рада и састав утврђује одлуком о образовању. 
 

Члан 46. 

Управни одбор ради на седницама које се одржавају према потреби. 
 
Управни одбор сазива председник Управног одбора. 
 
Управни одбор се обавезно сазива на захтев Генералног секретара. 

 
Члан 47. 

 
Управни одбор правоснажно доноси одлуке ако седници присуствују најмање два члана. 
 
Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног 
одбора. 
 
Управни одбор може да одлучује и на седницама одржаним уз коришћење електронских 
средстава комуникација (електронска пошта, телефон, видео конференције и др). 
 
Управни одбор доноси опште и друге акте из своје надлежности већином гласова од 
укупног броја чланова Управног одбора. 
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Члан 48. 

Управни одбор може ангажовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у 
складу са прописима о ревизији. 
 

Члан 49. 

Рад Управног одбора ближе се уређује пословником. 
 

5. Председник 
Члан 50. 

Функција председника БАСБ је протоколарног карактера. 
 
Председника БАСБ бира и разрешава Скупштинa БАСБ, на предлог председника Управног 
одбора. 
 
Мандат председника БАСБ траје четири године. 
 
Председник БАСБ може поново бити именован на исту функцију. 
 

6. Потпредседник 
 

Члан 51. 

БАСБ може имати више потпредседника БАСБ. 
 
Функција потпредседника БАСБ је протоколарног карактера. 
 
Потпредседника БАСБ бира и разрешава Скупштинa БАСБ, на предлог председника 
Управног одбора. 
 
Мандат потпредседника БАСБ траје четири године. 
 
Потпредседник БАСБ може поново бити именован на исту функцију. 
 

V ИМОВИНА И СРЕДСТВА 

 
Члан 52. 

БАСБ стиче средства за постизање својих циљева из: 
1) прихода од надлежог органа локалне самоуправе, покрајинске и других органа 

државне управе; 
2) прихода од других спортских организација; 
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3) чланарина и регистрација његових чланова; 
4) спонзорстава и донаторстава; 
5) прихода од средстава по објављеним конкурсима; 
6) прихода од сопствених активности; 
7) непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са Законом; 
8) прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је БАСБ 

оснивач или суоснивач;  
9) других извора, у складу са Законом. 

 
Објекти и средства којима располаже и која стекне БАСБ представљају његову имовину. 
 
БАСБ одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 
 
Председник Управног одбора је финансијски налогодавац за располагање средствима 
БАСБ. 
 
Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор БАСБ. 
 
БАСБ преко динарских и девизних рачуна послује самостално. 
 
Добит коју БАСБ оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање 
статутарних циљева БАСБ. 
 

Члан 53. 

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

 

VI ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 54. 

Рад БАСБ је јаван, у складу са Законом и овим Статутом. 
 
Јавност рада БАСБ обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова БАСБ, 
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања 
и другим средствима обавештавања. 
 



27/31 
 

БАСБ обавештава своје чланове о свим значајним информацијама и одлукама везаним за 
делокруг рада БАСБ. 
 
БАСБ може имати своја гласила, чију форму, садржај и назив утврђује Управни одбор 
БАСБ. 
 
БАСБ може имати званичне презентације на друштвеним мрежама. 
 
БАСБ има интернет портал. 
 
Интернет портал БАСБ је службено гласило БАСБ. 
 

Члан 55. 

Органи и тела БАСБ могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се 
разматрају документа или подаци поверљиве природе. 
 

Члан 56. 

Представник БАСБ који даје податке и информације у вези са радом БАСБ одговоран је за 
њихову тачност. 
 
Ставове БАСБ, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само за то 
овлашћени представници БАСБ. 

VII ОПШТА АКТА 

 
Члан 57. 

Општа акта БАСБ су Статут, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин 
уређују одређена питања.  
 
Иницијативу за доношење Статута БАСБ, односно за његове измене и допуне, може дати 
Управни одбор, председник Управног одбора, генерални секретар БАСБ или члан БАСБ. 
 
Иницијативу за доношење Статута, односно за његове измене и допуне разматра Управни 
одбор БАСБ у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати 
иницијативу, Управни одбор утврђује предлог Статута, односно његове измене и допуне, 
и доставља га члановима Скупштине БАСБ најмање осам дана пре одржавања седнице 
Скупштине. Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута, достављају 
се Управном одбору БАСБ најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине. 
 
У хитним случајевима Управни одбор може упутити Скупштини предлог за измене и 
допуне Статута БАСБ у роковима краћим од предвиђених ставом 3. овог члана. 
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Јавна расправа се води само о нацрту Статута БАСБ. 
 
О неприхватању иницијативе за доношење Статута БАСБ, односно за његове измене и 
допуне, Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе. Подносилац иницијативе 
незадовољан одлуком Управног одбора може предложити Скупштини да покрене 
поступак доношења Статута БАСБ, односно његових измена и допуна. 
 
Статут, односно измене и допуне Статута, усвајају се већином од укупног броја гласова 
свих чланова Скупштине. 
 
Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута, ближе се уређује 
Пословником о раду Скупштине. 
 
Сваки члан БАСБ има право да добије примерак Статута БАСБ. 
 

Члан 58. 

Општа акта које доноси Управни одбор БАСБ усвајају се већином од укупног броја гласова 
чланова Управног одбора. 
 
Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора БАСБ могу дати 
председник Управног одбора, генерални секретар БАСБ, облици организовања и рада у 
БАСБ и сваки члан БАСБ. 
 

Члан 59. 

Статут и друга општа акта БАСБ, као и Статут БАСС, Спортска правила БАСС и друга општа 
акта БАСС, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, 
обухваћена надлежностима БАСБ (непосредни и посредни чланови). 
 
Статут и друга општа акта спортске организације, чланa БАСБ, морају бити у сагласности са 
овим Статутом, Статутом БАСС, Спортским правилима БАСС, другим општим актима БАСБ 
и БАСС и Законом, а у супротном су неважећи. 
 
У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта спортске организације, 
чланa БАСБ, са одредбом овог Статута, Статута БАСС, Спортским правилима БАСС, другим 
општим актима БАСБ и БАСС и Законом, непосредно се примењује одредба овог Статута, 
односно Статута БАСС односно општег акта БАСБ, општег акта БАСС и Закона. 
 

Члан 60. 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у БАСБ морају бити у 
складу са општим актом БАСБ и Законом, а у супротном су ништаве. 
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Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова БАСБ морају бити у складу са 
Законом, Статутом, другим општим актима БАСБ и статутом члана БАСБ, а у супротном су 
ништаве. 
 
Лица у надлежности БАСБ су дужна да пре покретања, у складу са Законом, судског спора 
за утврђивање ништавости одлуке из става 1. и 2. овог члана поднесу жалбу, односно 
ревизију на спорну одлуку Арбитражи. 

 

VIII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 61. 

Сви спорови између БАСБ и чланова БАСБ као и међусобне спорове чланова и лица у 
ингеренцији БАСБ решавају се у складу са Законом и овим Статутом. 
 
За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежна је Арбитража, у складу 
са Законом и Статутом Олимпијског комитета Србије. 
 
Спор пред Арбитражом је хитан. 
 
Чланови БАСБ и друга лица у ингеренцији БАСБ, дужна су: да пруже Арбитражи помоћ у 
раду; да не ометају и не утичу на  арбитражни поступак и његов исход; да на захтев 
Арбитраже доставе информације и исправе којима располажу; да се одазову позиву 
Арбитраже за учешће у поступку; да поштују и извршавају одлуке Арбитраже; и не смеју у 
јавности омаловажавати Арбитражу или њене одлуке. 
 
Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај.  
 
Члану БАСБ који не изврши коначну одлуку Арбитраже суспендовано је чланство у БАСБ 
даном истека рока за испуњење одлуке све до извршења одлуке Арбитраже. 
 
Члану БАСБ престаје чланство у БАСБ даном истека двоструког рока за испуњење одлуке 
Арбитраже. 
 
Сви уговори које међусобно закључују лица која су у ингеренцији БАСБ, односно којима се 
регулишу питања обухваћена ингеренцијом БАСБ обавезно садрже арбитражну клаузулу 
којом се утврђује надлежност Арбитраже, у складу са Статутом Олимпијског комитета 
Србије, за решавање свих спорова који би проистекли из уговора на који се односи 
арбитражна клаузула. 
 
Сва лица у ингеренцији БАСБ обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског 
спора у питањима која су у надлежности Арбитраже.  
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Члан 62. 

Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора. 
 

IX СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

 
Члан 63. 

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом, Скупштина БАСБ, на предлог 
Управног одбора, већином од укупног броја гласова свих чланова Скупштине. 
 

X АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

 
Члан 64. 

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. 
 
Сви непосредни и посредни чланови БАСБ су обавезни да поштују обавезе из Закона о 
спречавању допинга у спорту и Анти-допинг правила која утврђује БАСС. 
 
За кршење Анти-допинг правила БАСС, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у 
складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима БАСБ и БАСС. 
 
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о 
спречавању допинга у спорту. 

XI ПРЕСТАНАК 

 
Члан 65. 

БАСБ престаје: 
1) одлуком Скупштине БАСБ о престанку БАСБ, која је изгласана двотрећинском 

већином од укупног броја гласова свих чланова Скупштине; 
2) у другим случајевима утврђеним Законом. 

 
О доношењу одлуке о престанку БАСБ обавештава се надлежни регистарски орган, ради 
брисања из регистра. 
 
У случају престанка БАСБ, имовина БАСБ прелази на БАСС. 
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XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 66. 

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу 
претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом или овим Статутом. 
 

Члан 67. 

Чланови БАСБ су дужни да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом и 
овим Статутом. 
 
Чланови БАСБ су дужни да доставе БАСБ један примерак свог статута у року од десет дана 
од дана доношења, измене или допуне свог статута. 
 

Члан 68. 

Постојећи органи БАСБ и чланови органа БАСБ настављају са радом до истека мандата на 
који су бирани ако то није у супротности са чланом 35. став 2. овог Статута. 

 

Члан 69. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи статут БАСБ усвојен 24. јануара 2017. 
године. 
 

Члан 70. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет порталу БАСБ. 
 
 
 
__________________________ 
Миодраг Каличанин 
председавајући Скупштине 
Бадминтон савеза Београда 


