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На основу чл. 53. ст. 3. тач. 1) и 104. ст. 4. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник 

РС”, бр. 24/2011)Статута АМСС члан 11, и члана 77. Статута Мото савеза Србије. На предлог 
Управног Одбора Скупштина Мото савеза Србије, на седници одржаној 25. јануара 2015. године 
усвојила је Нови Усаглашени СТАТУТ Мото Савеза Србије. 
 

С Т А Т У Т 
МОТО САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Mото савез Србије (у даљем тексту: Савез) је самосталан, добровољан, невладин, 

неполитичан и непрофитни национални грански спортски савез за Републику Србију у области 
мото спорта као гране спорта. 

Мото савез Србије је спортска организација која кроз предходне савезе и АМСС, постоји у 
континуитету деведесет година.Међународне институције су признале постојање од 1921 године. 
Мото Савез Србије је настао уз сагласност АМСС,одлуком државних органа о пререгистрацији 
спортских клубова и савеза. Мото Савез Србије следи све традиције везане за бављење 
мотоциклизмом и мотоспортом,као спортском  дисциплином у Републици Србији. 

Mото Савез Србије је највиши спортско - стручни орган за мотоциклизам на територији 
Републике Србије,којем је у складу са уговорним овлашћењима свој међународни статус остварује 
преко АМСС који је члан ФИМ,ФИМ Европа и БМУ (Балканска Мото Унија). Мото Савез Србије 
признаје надлежности Ауто-Мото Савеза Србије у складу са Статутом и актима  АМСС. 
 
1. Назив и седиште Савеза 
 

Члан 2. 
Назив Савеза је: Мото савез Србије. 
Скраћени назив Савеза је: МСС. 
Седиште Савеза је у Београду.Општина Звездара. 
Седиште Савеза се налази у улици Рузвелтова 18. 

 
2. Подручје активности 
 

Члан 3. 
Савез обавља активности на остваривању статутарних циљева на целој територији 

Републике Србије. 
 
3. Правни статус 
 

Члан 4. 
Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим 

Статутом. 
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4. Печат, заштитни знак, штамбиљ и застава 
 

Члан 5. 
Печат је округлог облика на коме је по ободу исписан текст на српском језику: 
 Мото Савез Србије, Београд, а у средини се налази амблем;     Амблем на печату је 

грб АМСС из 1921год,са тробојком државне заставе,на спољном делу грба. 
Штамбиљ је правоугаоног облика и има уписан текст на српском језику: 
 Мото савез Србије, а испод  је уписан Бр ---- датум------20---- године, Београд 
Скупштина утврђује амблем, заштитни знак, логотип,облик и величину заставе. 

 
 

5. Чланство у другим удружењима и Савезима 
 

Члан 6. 
Савезу је у складу са међународним конвенцијама, од АМСС,пренето вршење овлашћења у 

бављењу мото спортом у Србији. 
 Савез је члан Спортског савеза Србије. 
            АМСС полаже права у избору органа савеза и вршењу контроле у законисти и раду МСС. 

Савез се може одлуком Скупштине учланити и повезати и са другим одговарајућим 
институцијама и савезима у области мотоциклизма у земљи и иностранству. Чланство у осталим 
организацијама верификује Скупштина,на предлог  Председника АМСС. 
  
6. Заступање и представљање 
 

Члан 7. 
Савез представљају и заступају Председник Савеза, Председник Извршног одбора Савеза 

и Генерални секретар Савеза. 
Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у 

заступању Савеза, у границама датих овлашћења.Уговором и ауторизацијом о заступању код 
међународних организација, АМСС потврђује статус лица која представљају АМСС.Одређене 
ауторизације АМСС може одобравати за појединачне потребе лица из реда органа у складу овим 
статутом. 
 
7. Забрана дискриминације 
 

Члан 8. 
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у ингеренцији Савеза и 

чланова Савеза, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са 
законом. 

Одредбе општих аката Савезу и чланова Савеза којима се утврђује дискриминација лица у 
њиховој ингеренцији – 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. 
 
 
 
 



 3 

II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА 
 
1. Циљеви 

Члан 9. 
Циљ Савеза је да: 

- својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији мотоциклизма у 
Републици Србији и повећању бављења мотоциклизмом у свим сегментима 
становништва Србије; 

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

- обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење 
врхунских спортских резултата у мотоциклизму;  

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

- Организује међународна и домаћа такмичења,од значаја и исплативости. 
- Сарађује са ФИМ и ФИМ Европа искључиво преко органа АМСС 
- Спроводи циљеве и задатке у договору са АМСС описане у члану 8. и члану 11. 

Статута АМСС. 
- заступа интересе мотоциклиста пред европским властима у заштити права. 
- Да се бави туризмом у интересу својих чланова и потреба. 

 
2. Садржај активности 
 

Члан 10. 
Савез своје циљеве остварује кроз следеће активности: 
1. утврђује заједничку политику развоја и унапређења мотоциклизма; 
2. заступа и остварује заједничке интересе спортских удружења-клубова у Савезу пред 
државним  и спортским органима и мећународним организацијама; 
3. води базичну евиденцију активних и пасивних клубова и савеза; 
4. води евиденцију такмичара и функционера, судија, тренера,организатора и издаје 
чланске карте-лиценце клубовима и појединцима који су измирили обавезе за следеђу 
годину; 
5. расписује Првенства, купове и учествује у организацији мотоциклистичког такмичења 
на нивоу Републике;даје сагласност другим члановима за организације такмичења.  
6. организује семинаре и друге стручне облике усавршавања за проверу стручног знања и  
безбедности као и припрему за полагање судијских и других испита из области 
мотоциклизма;даје сагласност за рад  и обуку,другим организацијама. 
7. учествује у планирању и организовању шампионата Србије, мећународних такмичења и 
манифестације у Републици у оквиру усвојене мећународне политике; 
8. остварује сарадњу са мото спортским савезима и организацијама које се баве обуком и 
имају сертификован стручни кадар у Србији. 
9. организује и обезбећује функционисање јединственог информационог система за 
потребе клубова и савеза, и пружа потребне информације. 
10. издаје публикације о спортским и другим активностима клубова и савеза;  
11. утврћује програме чланова Савеза који ће се финансирати из буџета Републике Србије, 
као и осталих буџетских програма. 
12. даје сагласност да спортске организације -клубови могу конкурисати за организацију 
републичких,покрајинских и мећународних такмичења и набавку основних средстава 
спортских реквизита и опреме; 
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13. учествује у планирању и организовању масовних мото концентрација у Србији и 
организује учешће домаћих такмичара у мото концентрацијама у иностранству и; 
14. даје допринос за заштиту животне средине. 
15. Организује такмичења у складу са правилима FIM и FIM Европа. 
Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим општим актима (спортским 

правилима) које доносе надлежни органи Савеза у складу са овим Статутом. 
Савез може ради остваривања активности из става 1. овог члана основати привредна 

друштва, установе или други законом утврђен облик организовања, у земљи и иностранству, 
самостално или са другим правним и физичким лицима.Облици сарадње регулишу се уговорима о 
сарадњи са обостраним правима и обавезама. 
 
3. Стручни рад 
 

Члан 11. 
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). 
Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу 

са законом и општим актима Савеза. 
 
4. Обављање спортских активности и спортских делатности 
 

Члан 12. 
Савез и сви чланови Савеза (непосредни и посредни), у обављању спортских активности и 

спортских делатности, нарочито се ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер 
плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији 
добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 

Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и 
делатности у складу са законом, спортским правилима Савеза и својим општим актима, 
потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима 
међународних организација чија је чланица Република Србија. 

 
Чланови Савеза успостављају односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са 

Законом о спорту и спортским правилима Савеза. 
Акти Савеза ближе говоре о начину  рада ,одговорностима у бављану спортских и других 

активности,које је савез поверио члановима савеза. 
 
5. Спортисти 
 

Члан 13. 
Спортиста може да се бави мотоциклизмом као спортском активношћу аматерски или 

професионално. 
Професионални спортиста је лице које се бави мотоциклизмом у виду занимања. 
Мото клуб и спортиста такмичар закључују, у складу са законом, уговор којим регулишу 

међусобна права, обавезе и одговорности. 
Мото клуб је одговоран за своје такмичаре,о нивоу обуке и познавања такмичарских 

правила.Клуб својим захтевом савезу тражи и гарантује за лиценцирање такмичара. 
Мото клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно 

бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке  за вођење стручног рада, 
планирање и евиденцију стручног рада. 



 5 

Мото клуб у остваривању својих циљева има обавезу поштовања овог статута, других аката 
и одлука органа савеза у складу са законима РС. 

Савез  општим актом утврђује услове и начин преласка спортиста из једног клуба у други. 
У такмичењима у ингеренцији Савеза могу да учествују само спортисти којима је утврђена 

здравствена способност у складу са Законом о спорту. 
 
6. Спортска правила 
 

Члан 14. 
Савез утврђује спортска правила у области мото спорта (грани спорта), а у складу са 

међународно утврђеним правилима (FIM и FIM Европа). 
Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се: 
1) систем, пропозиције, правила и календар такмичења; 
2) правила за организовање спортских такмичења; 
3) услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања 

њихове испуњености, укључујући и дозволу за сезону; 
4) начин и поступак регистровања уговора између спортисте и спортске организације; 
5) услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за подручје 

више држава или више региона различитих држава; 
6) услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за спортску организацију, 

укључујући и регистровање страних спортиста; 
7) мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично 

понашање, лажно информисање,лажирање спортских резултата, расизам и 
шовинизам,непоштовање правилника и одлука органа савеза); 

8) медицинска заштита спортиста; 
9) дисциплински поступак и дисциплинске казне; 

10) статус спортиста и преласци спортиста у домаће и иностране спортске организације, 
укључујући уступање спортиста између спортских организација; 

11) услови за вршење посредовања у преласцима спортиста из једне у другу спортску 
организацију; 

12) статус судија,суђење на такмичењима и статус других службених лица на 
такмичењима; 

13) обављање стручног рада у спортским организацијама; 
14) услови организовања припрема спортиста и  едукативних кампова за спортисте и 

спортске стручњаке; 
15) друга питања утврђена законом,и овим статутом. 

 
7. Мото такмичења 

Члан 15. 
Савез је организатор или покровитељ Мотоциклистичких спортских такмичења на 

територији Републике Србије у складу са правилима FIM и FIM Европа. 
Клубови, спортисти и друга лица са територије Републике Србије који нису чланови Мото  

Савеза Србије,не могу учествовати на такмичењима у организацији или под покровитељством 
Савеза и не могу бити чланови мотоциклистичке репрезентације Србије. 

Сви појединци,такмичари и клубови,који су чланови других градских,регионалних и 
покраинских савеза,ради остваривања својих циљева,не могу доносити одлуке које су противне 
овом статуту и надлежностима савеза. 

Чланови Савеза могу организовати мотоциклистичка такмичења само уз сагласност 
Извршног одбора Савеза. 
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Извршни одбор Савеза изузетно може прогласи одређено мотоциклистичко спортско 
такмичење за отворено (нема ограничења у наступу везаних за члански статус) када постоји за то 
посебан интерес Савеза. 

Савез утврђује правила и услове за организовање свих мотоциклистичких спортских 
такмичења на нивоу Републике и учешће на њима, за све категорије. 

Извршни одбор Савеза установљава потпун или делимичан систем лиценцирања односно 
регистровања (клубова, спортиста, тренера, судија, и сл.), као услов за учешће на такмичењима 
која се организују од стране Савеза или под њеним покровитељством. 

Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно одржавање, и 
при организовању предузме мере прописане законом и правилима Савеза. 

Организатор такмичења у свему одговара Савезу, везано за уговор,којим се ближе 
регулишу обавезе организатора из чега не може проистећи штета за Савез. 

На такмичењима у ингеренцији Савеза могу да учествују само лица која испуњавају услове 
у складу са законом и правилима Савеза. 
 
8. Национална селекција 
 

Члан 16. 
Савез и његови чланови обавезни су да створе услове за успешан рад мотоциклистичке 

националне  селекције, са циљем постизања што је могуће бољих спортских резултата и достојног 
репрезентовања мотоциклистичког спорта Србије. 

Изабрани чланови националне селекције морају имати одговарајуће спортске и моралне 
квалитете и дужни су да испуњавају све обавезе према националној селекцији. 
 
III. ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 
 

Члан 17. 
Савез и његови чланови функционишу као јединствен систем мотоциклистичког спорта у 

Србији.  
Чланови Савеза су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Савезу, у складу са 

овим Статутом. 
Чланови Савеза своја права у међународним спортским организацијама остварују 

искључиво преко Савеза. 
Чланови Савеза ,појединци и такмичари своја права у Републици Србији и међународним 

организацијама,остварују у складу са овим статутом и законима РС, преко Мото Савеза Србије. 
Основни облик организовања чланова савеза су секције.Секција кординира активности чланова 
Савеза ,на основу њихових чланских права и задатих циљева.Секције се формирају одлуком 
Управног одбора,на предлог председника Савеза,и немају својство  правног лица.Секције имају 
свој збор чланова Савеза ,и кординатора,кога именује и разрешава председник Савеза .Збор 
чланова секције је основни облик организовања и рада  у Савезу ,кога чине сви чланови,чији 
обухват по месту утврђује Председник.Збор чланова сазива кординатор или 
председник,позивом.Збором председава Координатор или лице кога овласти Председник.Одлука 
на збору секције донета је ако је за њу гласало више од половине присутних чланова на збору.За 
територију Покрајинских савеза организују се покраински одбори,који кординирају рад 
секција.Одбори сарађују са надлежним органима у покрајини и старају се о извршењу одлука 
органа Савеза.Покраински одбор броји 5 чланова. Чланове покраинског одбора бира Управни 
одбор на предлог секција са територије аутономне покрајине. Други облик организовања је 
регионални одбор за одређену територију који кординира рад секција на тој 
територији.Регионални одбор чине кординатори секција са територије за коју је образован 
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регионални одбор.Организација рада ових тела уређује се ближе правилником о организацији и 
раду одбора,који усваја Управни одбор Савеза. 

 
Члан 18. 

Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју 
унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја и остварују друге циљеве и 
задатке у оквирима надлежности које су им додељене општим актима и одлукама Савеза. 

Чланови Савеза су обавезни да се учлане у одговарајући  територијални спортски савез, 
према свом седишту. 

Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим статутима, у складу са законом и 
спортским правилима Савеза. 

Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 20) и чл. 5. ст. 2. 
Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, 
обухваћена надлежностима Савеза (непосредни и посредни чланови). 

Чланови Савеза у свему морају поштовати надлежности Савеза.Ради остваривања својих 
циљева не могу долазити у сукоб интереса са Савезом. 

Правилници и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са Статутом и 
општим актима Савеза, а у супротном су неважећи. 

У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта члана Савеза са одредбом 
Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта 
Савеза.У овом случају примене,све одлуке и акта Савеза су обавезујуће. 

Чланство у Савезу не може се преносити. 
 

Члан 19. 
Савез има следеће врсте (категорије) чланова: 

1) сталне (редовне) чланове; 
2) придружене чланове; 
3) почасне чланове. 

 
1. Услови за учлањење и унутрашња организација; 
 

Члан 20. 
Редовни чланови Савеза могу постати мотоциклистичке спортске организације (мото 

клубови) који испуњавају следеће услове: уколико је регистрована у складу са законом, ако њени 
циљеви одговарају циљевима Савеза, ако је статут организације у складу са општим актима 
Савеза, ако испуњава законом и подзаконским актима као и општим актима Савеза прописане 
услове за обављање спортских активности и делатности, уколико су сви чланови мото клуба 
чланови АМСС, и ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте 
Савеза и надлежност Арбитраже за коначно решавање свих спорова који настану при остваривању 
права и испуњавању обавеза из чланства у Савезу;  

Мото клубови који реализују програме у дисциплинамаР.Р – брзински мото спорт, 
Мотокрос, Мотокласик, Ендуро и супермото, мотоциклистички рели, мотоконцентрације скупови 
и сл., могу постати редовни чланови ако поред услова из става 1. овог члана испуњавају и следеће 
услове: ако имају такмичара и имају тренере и организују мототакмичења,или скупове и редовно 
испуњавају своје обавезе, уредно плаћају чланарину Савезу. 

Придружени члан Савеза може постати друга организација у области мотоциклизма која је: 
регистрована у складу са законом; ако њени циљеви одговарају циљевима Савеза; ако је статут 
организације у складу са општим актима Савеза; ако испуњава законом и подзаконским актима 
као и општим актима Савеза прописане услове за обављање спортских активности и делатности, , 
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уколико су сви чланови организације чланови АМСС и ако приложи писану изјаву да у 
потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза и надлежност Арбитражног суда за коначно 
решавање свих спорова у које је укључена у складу са Статутом Савеза. 

Придружени члан који у једногодишњем циклусу након пријема испуни услове из става 1. 
и 2. овог члана аутоматски постаје редовни члана Савеза, са свим правима и обавезама. 

За почасног члана може бити одлуком Управног одбора Савеза именовано свако лице које 
има посебне заслуге за рад Савеза или чије чланство доприноси раду секција и одбора. 

Спортисти,  се удружују у покраинске и регионалне одборе.МСС може образовати 
регионални одбор за одређену територију,који кординира и усмерава рад секција на тој 
територији,поштујући задате циљеве од стране МСС.Регионални одбор чине кординатори 
секција,са територије за коју је одбор образован.Рад регионалних одбора организује секретар 
регионалног одбора,кога именује Председник.Ближа организација и рад уређују се правилником о 
раду регионалних одбора. 

Сви непосредни и посредни чланови Савеза сматрају се лицима у надлежности Савеза у 
смислу овог Статута. 
 
2. Начин учлањивања 

Члан 21. 
Молба за пријем у чланство Савеза подноси се у писаној форми Управном одбору Савеза. 
Уз молбу за пријем у чланство прилаже се: одлуку о удруживању у Савез, копија свог 

статута, копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа, попуњен упитник за 
Књигу чланова, изјава о надлежности Арбитражног суда, изјава о прихватању Статута и општих 
аката Савеза, списак чланова, докази о испуњености других услова за пријем у чланство у складу 
са овим Статутом. 

О пријему у чланство Савеза одлучује Управни одборСавеза, у  најкраћем  року. 
Молба за пријем у чланство може се одбити само уколико подносилац молбе не испуњава 

услове из члана 20. овог Статута. 
У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети жалбу 

Скупштини Савеза, чија одлука је коначна. 
У случају да је прихваћена молба за пријем у чланство, подносилац молбе је дужан да 

уплати Савезу уписнину одређену одлуком Управног одбора Савеза и годишњу чланарину, у року 
од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао од 
чланства у Савезу. Права члана Савеза се почињу остваривати од дана уплате уписнине и 
чланарине. 

Сваки непосредни члан Савеза и орган Савеза може дати иницијативу или предлог да се 
одређено лице именује за почасног члана Савеза. 
 
3. Права и обавезе чланова 
 

Члан 22. 
Члан има право да: 
1) покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Савеза; 
2) користи помоћ, подршку и услуге Савеза, у мери која не штети интересима других 

чланова Савеза; 
3) остварује допринос у раду Савеза и његових органа; 
4) учествују у активностима Савеза; 
5) добије информације потребне за остваривање чланских права; 
6) управља пословима Савеза (право гласа) у складу са овим Статутом, ако је редовни 

члан; 
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7) преко својих представника у органима Савеза дају своје предлоге, сугестије и мишљења 
ради доношења одговарајућих одлука, закључка и др. и да траже интервенцију Савеза 
код надлежних спортских и државних органа ради заштите интереса  спорта у Србији; 

 
Члан 23. 

 
Члан је дужан да: 
 
1) сарађује са другим члановима Савеза и у односима са њима поштује спортске и етичке 

принципе; 
2) учествује у активностима Савеза и раду органа ,секција и одбора Савеза; 
3) редовно измирује своје финансијске обавезе према Савезу; 
4) дају Савезу податке и информације које Савез од њих тражи ради обављања Законом и 

Сатутом предвиђених послова и задатака; 
5) испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Савеза и другим општим актима 

Савеза; 
6) у потпуности поштује сва општа акта Савеза; 
7) извршава правоснажне одлуке органа Савеза и Арбитраже; 
8) чува спортски дух и углед Савеза,некомпромитује органе и руководство Савеза. 
9) обезбеди јавност свог рада, у складу са законом и својим статутом; 
10) усагласи свој статут и друга општа акта са Статутом и општим актима Савеза; 
11) без одлагања (а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно доношења 

одлуке) обавести Савез о изменама свог статута, уз достављање примерка статута, 
записник са одржане Скупштине и одлуку о избору лица овлашћеног за заступање. 

 
Општим актима чланова Савеза мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку органа 

чланова Савеза којом је одлучивано о правима и обавезама чланова Савеза, осим ако је за 
доношење одлуке надлежан Арбитражни суд у складу са Законом о спорту и овим Статутом. 
 
4. Начин учествовања у раду и одлучивању 
 

Члан 24. 
Члан учествује у раду Савеза, а редовни члан и у одлучивању у органима Савеза преко 

својих представника, изабраних у складу са Статутом Савеза. 
Лице које представља члана Савеза мора да поседује писмено овлашћење. 
Лице које учествује у раду стручних органа Савеза треба поседовати висок ниво познавања 

мотоспорта као дисциплине,или друге области  у којој је ангажован да ради. Ближи облик 
организовања чланова савеза обухваћен је кроз рад секција и одбора,као основни облик 
удруживања клубова који партиципирају у савезу са малим бројем такмичара. 
 
5. Књига чланова и друге евиденције 
 

Члан 25. 
Савез и чланови Савеза воде евиденције својих чланова (књига чланова), и друге базичне 

евиденције, у складу са Законом о спорту. 
Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције, у складу са Законом о 

спорту. 
Одлуке органа Савеза и чланова Савеза обавезно се уносе у књиге одлука које воде ти 

органи. 
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6. Престанак чланства 
 

Члан 26. 
Чланство у Савезу гаси се престанком рада, иступањем или искључењем. 
Престанак рада члана Савеза утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа 

којом је члан брисан из одговарајућег регистра. 
Од покретања поступка ликвидацији или стечаја па до престанка рада, члану Савеза су 

суспендована права и обавезе у Савезу. 
Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Савеза на 

измирење заосталих финансијских обавеза. 
Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у органима и 

радним телима Савеза.  
Престанком својства члана Савеза престаје и право учешћа у активностима у организацији 

Савеза. 
 
 

Члан 27. 
Искључење члана Савеза могуће је ако: 
1) својим активностима ,лобирањима  и омаловажавањем штети угледу Савеза; 
2) грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза; 
3) својим поступцима,изјавама дописима и актима грубо или поновљено крши Статут и 

друге опште акте Савеза; 
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство. 
У случајевима из става 1. тач. 1) – 3) овог члана, Управни одборје дужан да члана Савеза 

упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави рок 
од најдуже  месец дана за отклањање пропуста у раду. 

Пре доношења одлуке о искључењу, Управни  одбор је обавезан да остави члану Савеза 
рок од две недеље да се изјасни о приговорима на његов рад.  

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Савеза већином од укупног броја чланова и 
писмено је саопштава члану Савеза.  

Одлука о искључењу мора бити образложена. 
Против одлуке о искључењу, члан Савеза може поднети жалбу Скупштини Савеза , чија 

одлука је коначна. 
До доношења коначне одлуке Скупштине Савеза о искључењу, права члана Савеза су 

суспендована.  
Редовни члан Савеза који престане да испуњава услове из чл. 20. ст. 1 и 2. овог Статута 

постаје придружени члан, на основу одлуке Управног одбора. 
Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и 

не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски 
се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу. 

Организација која је искључена из чланства Савеза може бити поновно примљена у 
чланство најраније после две године од престанка чланства, уколико су престали разлози због 
којих је донета одлука о искључењу.Одредбе овог члана статута  примењиве су на појединце који 
по структури припадају члану савеза. 
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7. Дисциплинска одговорност 
 

Члан 28. 
Лица у надлежности Савеза која намерно или из нехата поступе супротно Статуту и другим 

општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица Савеза или повреде углед Савеза 
могу дисциплински одговарати и бити кажњена. Меру установљавања одговорности на предлог 
било ког органа може спровести Надзорни Одбор,у домену својих овлашћења. 

Казнене мере; 
1) опоменом; 
2) јавном опоменом 
3) суспензијом; 
4) забраном обављања дужности у Савезу; 
5) новчаном казном 
6) искључењем из Савеза. 

Лица која буду кажњена или им је одузета функција у руководећим органима савеза 
разрешењем,не могу се кандидовати за  исте функције,пре истека рока од 2 године.  

Управни одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 
дисциплински поступак,као и кодекс понашања,начин  избора и реизбора органа у складу са овим 
Статутом,и актима савеза. 
 

Члан 29. 
Ниједан непосредни и посредни члан Савеза не може бити дисциплински кажњен или 

сносити друге негативне последице због коришћење својих права утврђених законом, општим 
актима Савеза и општим актима члана Савеза. 
 
 
IV.  УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 
Члан 30. 

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

 
 

Члан 31. 
Органи Савеза су: 
1) Скупштина; 
2) Управни одбор 
3) Надзорни одбор; 
4) Извршни одбор 
5) Председник Савеза;  
6) Председник Извршног одбора; 
7) Генерални секретар; 
8) Дисциплински суд и дисциплински тужилац.  
Мандат чланова органа Савеза траје четири године, ако овим Статутом или другим актом 

није другачије одређено. 
У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, раније 

изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа. 
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Лица која су правоснажно осуђена за кривична дела против привреде и имовине или на 
безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци, не могу вршити функције Председника 
Савеза, ликвидатора или чланова органа Савеза, док трају правне последице осуде. 

 
Члан 32. 

Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 
Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови 
који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања. 

Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза кад се одлучује о: 
1. покретању спора или одустајању од спора против њега; 
2. одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса, односно постојања 

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

 
 
1. Скупштина 
 
1.1 Састав, избор и мандат 
 

Члан 33. 
Скупштина је највиши орган Савеза.  
Скупштину сачињава по један представник редовних чланова Савеза (чланови 

Скупштине). Право учешћа у раду Скупштине утврђује се на основу писменог пуномоћја издатог 
од члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине. Члановима 17- 21 овог 
Статута, дефинисани су облици организовања  представника  са правом гласа у скупштини МСС. 

У раду Скупштине могу учествовати представници придружених и почасних чланова, а  по 
позиву Председника Савеза и представници и других организација и државних органа. 
 
1.2. Редовна Скупштина 
 

Члан 34. 
 

Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње. 
Седницу Скупштине сазива Председник Скупштине обавештењем о месту и времену одржавања и 

предлогом дневног реда.  
  

 
Редовном члану Савеза шаље се писмени позив за седницу Скупштине, са дневним редом, 

по правилу, најмање 2 недеље пре одржавања Скупштине.Позив може бити послат електронском 
поштом на званичну мејл адресу члана. 

Члан Савеза може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском 
са образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине. 

Председник Скупштине, најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује 
дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Савеза. 
Дневни ред се не може мењати нити допуњавати на самој седници Скупштине. 

Скупштина ради по усвојеном пословнику о раду Скупштине. 
О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председавајући Скупштине и 

записничар. 



 13 

На почетку седнице Скупштине, Председник скупштине утврђује да ли постоји кворум за 
рад и одлучивање. 

Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године. 
 
1.3. Ванредна Скупштина 
 

Члан 35. 
 
Председник Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено 

тражи, уз навођење сврхе и разлога и дневног реда, Управни одбор, или две трећине чланова 
Скупштине. 

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима 
Савеза са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.Због 
потреба Скупштина може заказати вандредну седницу скупштине . 

На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су наведена 
у захтеву за сазивање ванредне Скупштине. 

Ако је на ванредној Скупштини гласано о поверењу, односно разрешењу органа Савеза и 
предлог не буде прихваћен, сазивање нове ванредне Скупштине се не може тражити из истих 
разлога следећих годину дана. 

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о 
редовној Скупштини и Пословника о раду Скупштине.Ако одредбе статута својим изменама 
говоре о реорганизацији савеза и потребама избора органа савеза,скупштина може бити изборна. 

Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина. 
 
1. 4. Надлежности Скупштине 
 

Члан 36. 
Скупштина: 

1) разматра, доноси и усваја: 
a) Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Савеза; 
б) годишње извештаје о раду Савеза и његових органа; 
в) финансијске извештаје; 
г) одлуку о престанку рада Савеза; 
д) одлуку о статусним променама; 
ђ) одлуку о програму рада и развоја Савеза; 
е) кодекс понашања чланова Савеза; 
ж) одлуку о удруживању у савезе; 
з) одлуке по жалбама на одлуке других органа Савеза, уколико за решавање по жалби 
није надлежна Арбитража у складу са овим Статутом; 
и) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом. 
 

2) бира и разрешава 
a) Председника Скупштине 
b) Два представника у Комитету за спорт АМСС 
c) Чланове Извршног одбора Савеза 
d) Два члана Надзорног одбора Савеза 
 

Сви предложени кандидати морају имати сагласност Управног одбора АМСС. 
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За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о 
образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав,Актима Савеза.Комисијама из делокруга 
скупштинских питања кординира Председник Савеза. 
 
 
1. 5. Одлучивање Скупштине 

 
Члан 37. 

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна 1/2 чланова Скупштине, а одлуке 
доноси већином присутних чланова, осим у случајевима када је законом или додатним актом 
другачије одређено. 

Уколико при избору чланова органа Савеза у првом круга гласања није потребан број 
чланова, приступа се другом кругу гласања. 

Уколико због статутарних промена,усвајања аката, и одлука, статусних промена, одлука о 
удруживању,као и одлука о изричитој надлежности,одлука о престанку рада савеза из делокруга 
скупштинских питања.У том случају скупштина може имати карактер изборне скупштине за све 
органе савеза. 

Чланови других органа Савеза не могу бити чланови Скупштине.Скупштина може бити 
затворена за јавна гласила и новинаре. 

Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку,или тајно.Пословником се уређује начин 
гласања. 

 
2. Управни одбор 
 

Члан 38. 
2.1. Састав 
 
Функцију Управног одбора Савеза врши Комитет за спорт АМСС. 
Председник Управног одбора је председник Комитетa за спорт АМСС по функцији. 
 

Члан 39. 
2.2. Надлежности Управног одбора 
 
Управни одбор: 

1) Покреће поступак и утврђује предлог Статута, односно измена и допуна Статута, који подноси 
Скупштини на усвајање; 

2) Утврђује предлоге одлука, планова, извештаја, програма и других аката за које је надлежан и 
као овлашћени предлагач доставља их на одлучивање Скупштини; 

3) учествује у припреми и сазивању седница Скупштине; 
4) предузима мере из своје надлежности за извршавање одлука и спровођење закључака 

Скупштине; 
5) доноси одлуке о прибављању и отуђивању непокретне имовине Савеза; 
6) одређује висину чланарине; 
7) доноси одлуку о кредитном задужењу Савеза; 
8) уређује општим актом начин рада, делокруг, надлежност и обавезе покрајинских одбора; 
9) доноси пословник о раду секција; 
10) разматра и усваја финансијски план - буџет; 
11) разматра годишњи финансијски извештај и предлаже Скупштини његово усвајање; 
12) образује стална и повремена радна тела чији се састав и надлежност утврђују одлуком о 

образовању тих тела; 
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13) бира и разрешава председник дисциплинског суда и судије 
14) разматра и одлучује о жалбама и притужбама чланова Савеза на рад органа и тела Савеза  и у 

вези с тим предузима одговарајуће мере из своје надлежности;  
15) именује представнике Савеза у другим организацијама и доноси одлуке о ангажовању 

потребних радника Савеза на повременим и другим пословима; 
16) утврђује награде и признања Савеза организацијама и појединцима за заслуге и 

резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања; 
17) одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту обављања 

активности и делатности и заступнику; 
18) утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима; 
19) одобрава правне послове у случају сукоба интереса; 
20) одлучује о покретању спора или одустајању од њега; 
21) доноси одлуку о пријему у чланство струковних организација партнерских односа са 

другим правним лицима, и престанку чланства у Савезу; 
22) доноси пословник о свом раду; 
23) обавља и другепословекојиовимСтатутомилидругимактиманисуповеренидругиморганима. 
 

Члан 40. 
2.3. Седнице Управног одбора 
 

Седницу Управног одбора сазива Председник обавештењем о месту и времену одржавања и 
предлогом дневног реда. У случају његове спречености седницу Управног одбора сазива заменик 
Председника, на захтев 1/3 чланова Управног одбора, најкасније у року од осам дана од дана подношења 
предлога, а ако то  неучини, седницу сазива овлашћено лице предлагача. 
 Седницама Управног одбора председава Председник, а у случају његове спречености заменик 
Председника или овлашћено лице предлагача. 
 Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја 
чланова. 
 Одлука Управног одбора је усвојена ако за њу гласа више од половине присутних чланова. 
 

 
 
3. Извршни одбор Савеза 
 
3.1. Састав. 

Члан 41. 
Извршни одбор броји до 7 чланова и састоји се из: 

1) Председник Извршног одбора Савеза 
2) Подпредседник Извршног одбора Савеза 
3) 2 члана из привреде,или других лица,која раде на помоћи у финансирању Савеза. 

на предлог Управног одбора 
4) Једног представника спортских комисија из  различитих дисциплина спорта. 

Извршни одбор пуноважно одлучује ако је присутан број чланова непаран са једним 
чланом више од половине. 

Чланове Извршног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог Председника 
Савеза,  а уз сагласност Управног одбора АМСС, на период од четири године. 

Извршни одбор бира из свог састава председника и подпредседника Извршног одбора, на 
предлог Председника Савеза. 

Члан Извршног одбора може давањем оставке бити коптиран другим чланом Извршног 
одбора,на предлог председника Савеза,чији мандат верификујеСкупштина на првој седници 
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Скупштине , верификацијом мандата. коптираног члана,  члан Извршног одбора има сва права у 
одлучивању,као редовно изабрани члан ,а мандат му траје до изборне скупштине.Члан Извршног 
одбора из привреде може дати овлашћење за заступање лицу,које га мења на тој седници,и ово 
правило важи само за два представника у Извршном одбору из привреде.  

Исто лице може бити поново бирано у Извршни одбор  Савеза. 
Члану Извршног одбора мандат престаје: смрћу, оставком или разрешењем. 
Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Извршног одбора и на његово место 

изабрати друго лице.  
Председник може између две седнице Скупштине Савеза извршити привремену замену 

појединог чланаИзвршног одбора,како би Савез радио до избора нових чланова.Сви чланови 
Извршног одбора изабрани у редовној или вандредној процедури,пуноважно раде и одлучују до 
прве редовне верификације мандата на скупштини. 
 
 
3.2. Надлежности Извршног одбора 
 

Члан 42. 
Извршни одбор: 

1) води текуће послове Савеза;  
2) предлаже Управном одбору финансијске извештаје; 
3) разматра поднете годишње извештаје о раду Савеза и његових органа; 
4) усваја финансијски план,и извештај.Врши ребаланс буџета у току године. 
5) усваја општа акта Савеза потребна за остваривање циљева и остала акта о 

организацији рада  Савеза, која нису у изричитој надлежности Скупштине или 
Управног одбора; 

6) утврђује предлог промена Статута; 
7) утврђује предлог одлуке о статусним променама и даје Управном одбору на 

разматрање; 
8) управља имовином Савеза,води евиденцију имовине и средстава(опреме) за рад.; 
9) даје предлог Управном одбору о висини чланарине.; 
10) извршава одлуке и закључке Управног одбора; 
11) утврђује организациону шему рада стручних служби,органа комисија и 

систематизацију радних места у Савезу, на предлог Генералног секретара; 
12) утврђује зараде запослених и трошкове у Савезу, на предлог Генералног секретара; 
13) обезбеђује средства за рад Савеза; 
14) одлучује о формирању кампа за све узрасне категорије и класе, плану, начину рада и 

обезбеђивању средстава; 
15) на предлог Селектора националног тимаили Генералног Секретара Савеза 

предлажеУправном одбору програме којима се утврђујемеђународна спортска 
такмичења за чију организацију се обезбеђују средства из буџета Републике Србије; 

16) На предлог Генералног Секретара савеза усваја предлоге око финансирања савеза и 
финансијског учешћа,заинтересованих пословних партнера и спонзора. 

17) На предлог генералног секретара доноси одлуке о висини трошкова потребних за 
редовно функционисање савеза и трошкове телефонских рачуна. 
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3.3. Седнице Извршног одбора  
 

Члан 43. 
Извршни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник Извршног одбора, а 

у случају његове спречености Подпредседник Извршног одбора или  лице кога овласти 
Председник. 

Седнице Извршног одбора одржавају се, по правилу, најмање једном у четири месеца. 
Извршни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја 

чланова. У случају да Извршни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник, односно 
потпредседник или лице кога овласти Председник ће, у хитним случајевима, сазвати најкасније у 
року од  три дана нову седницу са истим дневним редом. Извршни одбор на поновљеној седници 
може да одлучује већином гласова присутних чланова.  

Извршни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако  није другачије 
одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника. 
 

Извршни одбор може, у складу са пословником да одлучује у хитним питањима, осим 
усвајања или измене и допуне Статута, и на седници одржаној уз коришћење електронских 
средстава комуникација (тзв. електронска седница). 

. 
 

4. Надзорни одбор 
 

Члан 44. 
Надзорни одбор је надзорни орган Савеза који врши контролу финансијског пословања 

Савеза и годишњег завршног рачуна. 
Прати и контролише рад Савеза и предлаже одговарајуће мере. 
Контролише правилност примене статута и других општих аката Мото Савеза. 
Доноси предходну одлуку о сагласности са статутом и актима АМСС. 
На захтев Комитета за спорт  АМСС извештава Управни одбор АМСС и Скупштину 

АМСС,о раду Савеза. 
Обавља и друге послове у складу са законом. 
Надзорни одбор има пет чланова. 
Три члана по функцији су чланови Надзорног Одбора АМСС. 
Два члана делегира Скупштина Савеза. 
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. 
Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга 

приликом усвајања извештаја о раду једном годишње. 
 
 

Члан 45. 
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. 
Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду Надзорног одбора .Мандат чланова 

Надзорног Одбора траје 4 године,са могућности поновног избора. 
 

 
5. Председник савеза 
 

Члан 46. 
Председник Савеза је председник Управног одбора Савеза по функцији. 
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Председника Савеза се именује на период од 4 године. 
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини АМСС 
У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран, мандат престаје 

свим члановима Управног одбора с даном прве седнице Скупштине на којој се бира нови 
председник у складу са овим Статутом. 
 

Члан 47. 
Председник Савеза обавља следеће послове: 
1) представља  Савез код органа и организација у земљи и иностранству; 
2) сазива седнице и руководи радом Управног одбора 
3) брине о извршавању програма рада, планова, одлука и закључака Скупштине; 
4) брине о извршавању одлука и закључака органа и комисија Савеза; 
5) потписује одлуке и друга акта које доноси Управни одбор 
6) подноси Скупштини годишњи извештај о раду Савеза, који обухвата и његов рад и рад 

Управног одбора 
7) припрема седнице Скупштине у сарадњи са председником Скупштине, као и 

седницеУправног одбора 
8)  утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза; 
9) одговара за законитост рада Савеза у спортским правилима и правилницима;Разрешује 

комисије и радна тела савеза,која не раде у складу са актима Савеза и спортским 
правилницима МСС,за све дисциплине спорта. 

10) финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана Савеза; 
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Савезу; 
12) одобрава службена путовања , у складу са одлукама Управног одбора; 
13) предлаже општи акто унутрашњој организацији и систематизацији радни места и 

потребних радника ангажованих у Савезу; 
14) именује и одређује накнаду стручним саветницима и ангажованим лицима Савеза; 
15) обавља друге послове одређене законом за рад Савеза, овим Статутом и општим актима 

Савеза.Кординира рад свих служби савеза и одржава комуникацију са свим телима и 
комисијама у спорту. 

Потпредседник Управног одбора кога овласти Председник замењује Председника у свим 
правима и обавезама за време његовог одсуства. 

Председник може део својих овлашћења и дужности пренети на Генералног секретара. 
У вршењу надзора над законитошћу рада Савеза, Председник има овлашћења која на 

основу закона има директор привредног друштва. 
 

 
Члан 48. 

Председник Савеза је дужан да информише органе Савеза о активностима и делатностима 
Савеза у периоду за који се то тражи. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Савеза,подносе се на начин утврђен 
статутом.Савез води књиге и сачињава извештаје,води ревизорске извештаје у складу са 
прописима о рачуноводству и финансијском пословању. 

 
Члан 49. 

Лица која су својим радом у спорту Републике Србије то заслужили Скупштина може 
прогласити почасним председником. 

Почасни председник Савеза може да учествује у раду, без права гласа, Скупштине и 
Управног одбора Савеза. 
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6. Подпредседници Савеза 
 

Члан 50. 
Савез има једног подпредседника који је заменик Председника Комитета за спорт АМСС 

по функцији. 
 
7. Генерални секретар 
 

Члан 51. 
Генерални секретар Савеза: 
Бира се из реда стручних лица са познавањем мотоспорта,и руководеђим 

способностима,као и организационим способностима,пословима у руковођењу спортским или 
државним организацијама ,или руководећим пословима у удружењима сличног облика 
органозовања. 

За генералног секретара може бити именовано лице које испуњава следеће услове и 
прихвата обавезе; 

1) Да има резултате у ранијим и садашњим пословима,који гарантују стабилност,за 
савесно и успешно обављање послова генералног секретара. 

2) затупа и представља Савез у оквирима овлашћења лица овлашћеног за заступање у 
складу са законом; 

3) организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима мере за 
унапређење тих послова; 

4) стара се о законитости у раду органа Савеза и о извршавању одлука и других аката 
тих органа; 

5) стара се о спровођењу одлука са седница органа Савеза; 
6) финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Савеза по 

овлашћењу  Председника Савеза; 
7) одобрава службена путовања у земљи,у договору са председником. 
8) обавља послове које на њега пренесе Председник Савеза и Управни одбор Савеза; 
9) учествује у раду органа Савеза,  
10) обавља друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Савезаи Закону. 
11) Председник унутрашњим актом ближе уређује рад Генералног секретара. 

 
Генерални секретар обавља своју функцију по правилу професионално и заснива радни 

однос на неодређено време са Савезом,у складу са законом о радним односима. 
Генерални секрета за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору,Надзорном одбору,  

Председнику Савеза и Председнику Извршног одбора. 
Генералног секретара именује Председник Извршног одбора уз сагласност Управног 

одбора и Надзорног Одбора на период од 4 године, уз могућност поновног именовања. 
Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга руководећа 

лица, уз сагласност Председника. 
 

У случају одсутности или спречености Генералног секретара, замењује га лице које одреди 
генерални секретар или Управни одбор. 
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8.  Пословни секретар Савеза и секретар за спорт. 
 

Члан 52. 
  Секретар Савеза ради послове по налогу председника Управног Одбора и генералног 

секретара савеза. 
Секретар Савеза може бити лице у сталном радном односу,што се регулише по закону о 

раду и заснивању радног односа ,на одређено или неодређено време.За ово радно место потребна 
је средња стручна спрема, и  високе  организационе способности. 

1)Сазива седнице органа Савеза,и води архиву МСС. 
2)Води матичну евиденцију клубова и појединаца, такмичара,и стара се о информисаности 

путем сајта МСС. 
3)Ради све послове које на њега пренесе Управни одбор и генерални секретар Савеза у 

складу са законом и актима Савеза. 
 
9. Дисциплински суд и дисциплински тужилац 
 

Члан 53. 
Дисциплински суд Савеза је независни, казнени орган савеза који одлучује о прекршајима 

утврђеним Дисциплинским правилником и другим општим актима Савеза, од стране лица у 
надлежности Савеза. Председник дисциплинског суда је члан Комитета за спорт  АМСС. 
 

Члан 54. 
Дисциплински суд чине председник дисциплинског суда и двојица судија, које бира и 

разрешава Управни одбор  на период од 4 године, већином од укупног броја чланова. 
Председник дисциплинског суда не мора бити правник,али мора бити познавалац и 

дугогодишњи спортски радник у мотоспорту,или бивши такмичар'у мотоспорту.Председник не 
може бити у другим органима савеза,важи исто као за судију. 

За дисциплинског судију може бити изабрано лице које је дипломирани правник и које није 
делегат у Скупштини, члан Управног одбора  или  арбитар Арбитражног суда. 

Уколико дисциплински судија буде изабран на неку од претходно наведених функција,  
функција дисциплинског судије му престаје даном избора. 
 

Члан 55. 
Дисциплински суд одлучује искључиво на основу Дисциплинског правилника и других 

општих аката савеза. 
Дисциплински суд своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја судија. 

Дисциплинска одлука доноси се у писменој форми и мора бити образложена. 
Против одлука Дисциплинског суда допуштена је жалба Арбитражном суду у року од 15 

дана од дана уручења одлуке. 
У поступку пред Дисциплинским судом у принципу јавност је искључена.  

Организација и рад Дисциплинског суда ближе се уређује Дисциплинским правилником 
Савеза. 

Дисциплински суд покреће дисциплински поступак на основу дисциплинске тужбе коју 
могу поднети дисциплински тужилац и лица у надлежности Савеза. 

При подношењу дисциплинске тужбе плаћа се такса у висини утврђеној одлуком Управног 
одбора Савеза. Такса се не плаћа када дисциплинску тужбу подноси дисциплински тужилац. 
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Члан 56. 

Дисциплински тужилац је орган савеза надлежан за подношење дисциплинских тужби, по 
службеној дужности, Дисциплинском суду против лица у надлежности Савеза која су начинила 
дисциплински прекршај. 

За дисциплинског тужиоца може бити именовано лице које испуњава услове утврђене за 
дисциплинског судију. 

Дисциплински тужилац подноси дисциплинску тужбу на сопствену иницијативу или на 
основу дисциплинске пријаве неког лица у надлежности Савеза. 
 

Члан 57. 
Члану Савеза могу се изрећи дисциплинске санкције у складу са законом, Статутом и 

општим актима Савеза, с тим да му не може бити изречена казна за дисциплински прекршај за 
који није крив и који пре него што је учињен није био општим актом Савеза утврђен као 
дисциплински прекршај и за који није била прописана казна, ако законом није друкчије одређено. 

Члан Савеза има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и 
са што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о 
одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену 
одлуку и жалбу. 

 
10.  Сукоб интереса и забрана конкуренције 
 

Члан 58. 
Председник Савеза, Генерални секретар,пословни секретар и чланови органа и 

комисија,као и свих стручних служби Савеза дужни су да поступају савесно, пажљиво и 
одговорно према Савезу, у складу са законом и општим актима Савеза. 

Уговор између Генералног секретара и Савеза може да се закључи по одобрењу Управног 
одбора. Уговор са Генералним секретаром потписује Председник Извршног одбора  Савеза. 
 

Члан 59. 
Чланови органа Савеза дужни су да поштују структуру организовања спорта која је 

установљена статутом актима Ауто Мото Савеза Србије.Кодексом понашања,одлуком и уговором 
о преношењу овлашћења за обављање послова у спорту на територији РС.Одлуком о 
надлежностима Спортског Комитета АМСС,као и другим одлукама које говоре о надлежности у 
избору руководећих органа МСС. Обавезујуће су одлуке и акти,које говоре о спортским 
правилима прописаниЗаконом о Спорту РС,подзаконским актима које прописује МОС,и надлежни 
државни органи РС. 

 
 
V. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА 
 

Члан 60. 
Облици организовања и рада у Савезу су савети, комисије, селектори,стручна лица, 

одбори, секције, канцеларије, специјализоване академије,спортска 
удружења,клубови,специјализовани сервиси и друга правна и физичка лица,која прихвата Савез. 

Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационих делова и облика 
рада у Савезу уређује се одговарајућим општим актима, која доноси Управни одбор.Начин рада 
може бити сталан и повремен, по потреби. 
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Члан 61. 

Савез има следеће сталне КОМИСИЈЕ и чланове: 
− Комисије за појединачне дисциплине у мото спорту;РР'(кружне брзинске трке)МК (мото 

класик) Мото Крос- Супермото и Ендуро. 
− Збор судија (судијска организација) 
− Медицинска комисија 
− Комисија за регистрацију (техничка-верификациона) 
− Комисија за маркетинг 
− Комисију за правна питања.(комисија за статутарна и законодавна питања). 
− Дисциплинска комисија и дисциплински тужилац. 
− Контролори такмичења по дисциплинама РР и Мото Крос. 

Надлежности  и рад комисија ближе се уређују одговарајућим општим актима Савеза и 
одлукама Управногодбора .Остале повремене комисије на предлог комисија и Генералног 
секретара, формира  и разрешава орган,који је извршио именовање утврђено овим статутом. 

Сталне комисије именују клубови на предлог председника у процедури прописаној актом о 
избору чланова комисије. 

 
Члан 62. 

Комисије чине, ако овим Статутом или актом није другачије одређено: 
− председник комисије кога именује и разрешава Управни одбор Савеза,на предлог 

клубова,у процедури избира. 
− два до четири члана комисије које именује и разрешава Управни одбор Савеза на 

предлог клубова,Председника комисије,или председника Савеза. 
− Чланови комисија делегирају се у процедури предлога Клубова за те дисциплине. 
− Председници свих комисија дају предлог за именовање једног члана Управног 

одбора из реда спортских комисија. Управни одбор верификује тог члана одбора,као 
усаглашен став свих  спортских комисија Савеза. 

Мандат председника и чланова комисије траје четири године,и почиње даном именовања. 
 

1. Комисије за појединачне дисциплине у мото спорту 
 

Члан 63. 
Комисије за појединачне дисциплине у мото спортусу сталнастручна тела која су за свој 

рад одговорне Управном одбору, Председнику и Генералном секретару. 
Комисије се бирају у редовној процедури предлогом свих клубова,који су систему спорта 

МСС,на седници коју заказује председник комисије,или члан комисије. 
Комисије креирају правила у спорту,усвајају предлоге правилника, усвајају техничка 

правила ,усаглашена са међународним правилницима ФИМ. Дају предлоге Управном одбору о 
распису Шампионата,броју такмичења у једној години по дисциплинама.Комисије усвајају 
предлоге својих буџета по дисциплинама спорта,и дају их Управном одбору на усвајање као 
обједињен буџет спорта у тој календарској години.Ова правила о буџету,ближе се уређују актом о 
финансирању спортских дисциплина од стране МСС. 
 

Члан 64. 
Комисије као стручна тела за појединачне дисциплине у мото спорту,које су верификоване 

пре усвајања новог статута МСС,су: 
− Комисија за Роуд рејсинг /РР/; 
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− Комисија за Мото крос /МКрос/; 
− Комисија за Мото класик /МКласик/; 
− Комисија за Ендуро; 
− Комисија за Супермото 
− Комисија ФИМ рели, за мото концентрације и  мото скупове. 
− Комисије за лиценцирање стаза по дисциплинама. 

Мандат Председника и члановаКомисијеза појединачне дисциплине у мото спорту је 
четири године са правом поновног избора.Ако нека комисија није имала оправданост 
верификације и рада ,може се укинути одлуком У.О,након две године. 
 

Члан 65. 
Комисије за појединачне дисциплине у мото спорту: 

1. Усвајају измене и допуне спортских и осталих правилника за шампионат. 
2. Утврћује календар и пропозиције такмичења за шампионат,као и предлоге међународних 

пропозиција у којима МСС партиципира. 
3. Делегира и опозива своје делегате у стручна тела и органе у организацијама у којима је 

савез члан.Прати промене правилника и усаглашава своје предлоге по ФИМ правилима. 
4. За вршење одређених послова из своје надлежности Комисије за појединачне дисциплине у 

мото спортумогу образовати  и радна тела што ће се регулисати посебним правилником. 
5. Даје предлоге својих чланова у извршне органе МСС, и предлажу планове развоја 

мотоспорта у РС.    Предлаже стратегију и дугорочне програме развоја спорта. 
6. Предлаже и разрешава селектора, по дисциплинама. Предлаже чланове 

репрезентације.Предлаже сталне чланове у БМУ и Алпе Адрија комисијама,чији је МСС 
члан.Именује делегате на међународним такмичењима. 

7. Обрађује и усваја периодичне и годишње извештаје о раду  својих дисциплина. 
8. Припрема предлог буџета,за своје дисциплине и предлаже потребе  и средства У.О .МССа. 
9. Даје предлоге дисциплинском тужиоцу,за покретање дисциплинског поступка из своје 

надлежности. 
 

2.  Селектор националног тима (селекције) 
 

Члан 66. 
Селектора националног тима предлаже и разрешава комисија дисциплине, а верификује 

Управни одбор. За свој рад селектор је одговоран Председнику комисије,Председнику, 
генералном секретару и Управном одбор. 

Селектор националног тима мора поседовати активно знање енглеског језика као званичног 
језика FIM или FIM Европа, уз знање употребе електронске комуникације. 

Селектор националног тима се бира са мандатом од четири године са могућношћу 
поновног избора. 

Селектор предлаже Управном одбору именовање и разрешење свог стручног тима у раду са 
националним тимом, услове њиховог ангажовања и рок на који се ангажују. 
 

Члан 67. 
Селектор националног тима: 

- Сарађује са званичним органима Савеза или организацијама са којима Савез има 
уговор о срадњи, у пословно техничком смислу.Своја права и наплату трошкова 
може остварити преко Савеза или спортског друштва,спортске академије,која 
послује у сарадњи са МСС,у складу са  уговором.   
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− Стара се о националном тиму у свим класама и категоријама мото спорта; 
− Предлаже Управном одбору средњерочне и годишње програме и планове рада 

националног тима, као и њихове измене; 
− Предлаже програме припрема репрезентативних селекција и њиховог учешћа на 

међународнимтакмичењима; 
− Спроводи и прати извршење усвојених планова рада и подноси Управном одбору 

периодичне извештаје; 
Предлаже све материјално финансијске обавезе за такмичарску сезону. 

− Стара се о организацији стручног рада у тренажним камповима Савеза; 
− Предлаже програме стручног усавршавања младих спортиста и стипендиста. 
− Предлаже програме стручног усавршавања, школовања, категоризације и 

лиценцирања тренера; 
− Сачињава и предлаже Правилник о избору репрезентативних селекција и 

стипендирању категорисаних спортиста; 
− Врши избор репрезентативних селекција за наступ на великим међународним 

Такмичењима. 
 
VI. СТАТУС СУДИЈА  И  ТРЕНЕРА                                       
 

Члан 68. 
Судије и тренири су независно организовани као комисије које за свој рад одговара 

Спортском Комитету и Савезу без обзира из којих спортских организација потичу.Судије могу 
свој статус организације уредити кроз  спортску академију,која послује у сарадњи са МСС. 

Савез уговором са клубовима организаторима такмичења и спортским организацијама 
може судије опредељивати за рад на одређеним такмичењима.Судијском организацијом руководи 
Управни одбор и Извршни одбор. 

Статус тренера се решава у складу са одлуком Министарсрва Спорта РС,и усклађеним 
актом одлуком МСС,или иностраном лиценцом инструктора,или тренера. 

Генерални Секретар Савеза или лице кога он овласти је задужен за рад судијске 
организације на појединим такмичењима.Судије и тренери су лица која се могу сврстати у ред 
стручне службе Савеза,и за свој рад су плаћени сходно правилнику о висини накнада лица која 
руководе радом на такмичењима.Судије и остала стручна лица у спорту свој рад уређују посебним 
правилницима и актима МСС.Стручна лица која раде у спорту МСС,могу закључити посебне 
уговоре о раду и ангажману у спорту за потребе Савеза. 
 
VII. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА 

Члан 69. 
За обављање стручних, административних и помоћних послова, Савез има Стручну 

службу. 
Обављање одређених послова из става 1. овог члана Председник Савеза може поверити 

одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима. 
Стручна служба Савеза обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других 

правних аката органа Савеза и облика организовања и рада у Савезу; припрема анализе, извештаје 
и информације, нацрте општих и других аката Савеза; организује активности и извршава послове 
из делатности Савеза и обавља друге послове које јој наложи Скупштина, Управни одбор или 
председник Савеза. 

У обављању својих послова Стручна служба Савеза сарађује са стручним службама 
чланова Савеза,или спортским друштвима,са којима Савез има уговор о посл.техничкој сарадњи. 
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Стручна служба Савеза сарађује са свим међународним организацијама и органима ФИМ,којима 
МСС припада.Ради припреме програма према међународним програмима и донаторским 
програмима, у Србији и иностранству,у складу са ФИМ пројектима.Савез може ангажовати 
појединце за потребе посла у савезу,за шта поред плаћања по уговору,може сносити и трошкове 
утрошеног горива и употребу приватног возила  за потребе стручног рада. 

Пословима Стручне службе Савеза руководи Генерални секретар Савеза.  
Лица ангажована у Стручној службе Савеза, у складу са пословима које обављају, имају 

право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу или 
ангажована по уговору. 

 
VIII. ИМОВИНА И СРЕДСТВА 

Члан 70. 
Савез стиче средства за постизање својих циљева из: 
1) Уписнине.-продаје тв и осталих медијских права. 
2) чланарине,издавања лиценци и лиценцирања у надлежности МСС. 
3) прихода од сопствених активности,и активности са другим спортским 

организацијама.Приходима од организације такмичења и продаје ауторских права,и 
маркетингшких права. 

4) спонзорства; 
5) донаторства; 
6) јавних прихода;прихода МОС'а буџетских прихода,и програмских јавних прихода. 
7) непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом; 
8) прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Савез оснивач 

или суоснивач, уговорно повезан ,или је из њих настао. 
9) других извора, у складу са законом. 
10) Игара на сређу и органиѕације истих у складу са законом. 
11) Међународних органиација,у складу са ФИМ финансијским и пословним кодексом. 

 
Објекти и средства којима располаже и која стекне Савез представљају његову имовину. 
Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 
Председник и Генерални секретар Савеза су финансијски налогодавци за располагање 

средствима Савеза. 
Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор Савеза. 
Савез има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално за чије 

пословање одговара  у складу са Законом и овим Статутом. 
Добит коју Савез оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање 

статутарних циљева Савеза. 
 
 
 
 

Члан 71. 
Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на 

коришћење.  
Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под 

условима утврђеним Законом о спорту.  
Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење 

члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Савеза.Савез за своје 
потребе може изнајмити приватно возило без комерцијалне надокнаде,за органе Савеза,уз 
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надокнаду утрошка горива и одржавања,сервисирања.Савез својим органима,као и заслужним 
појединцима може вршити уступке или услуге ,који не могу проузроковати материјални штету за 
савез. 
 
IХ. ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА 

Члан 72. 
Рад Савеза је јаван и транспарентан, у складу законом и овим Статутом. 
Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Савезу, 

издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања И другим 
средствима обавештевања.Своје информације Савез објављује на званичном сајту МСС и огласној 
табли,у згради АМСС. 

 
Пословни секретар Савеза може у свако време органима Савеза дати све тражене 

информације ,које говоре о раду савеза. 
Савез има Интернет сајт (страницу). Интернет презентација Савеза је службено гласило 

Савеза. 
 

Члан 73. 
Органи и тела Савеза могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се 

разматрају документа или подаци поверљиве природе. 
 

Члан 74. 
Председник Савеза и пословни секретар даје податке и информације у вези са радом Савеза 

и одговоран је за њихову тачност. 
Ставове Савеза, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само 

овлашћени функционери Савеза.Злоупотреба носи дисциплинску и другу одговорност. 
 
X. ОПШТА АКТА САВЕЗА 

 
Члан 75. 

Општа акта Савеза су Статут, правилници,пословници и одлуке којима се на општи начин 
уређују одређена питања. Акта могу бити из надлежности скупштине Управног 
одбора,Председника и осталих органа Савеза у складу са статутом и законом. 

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине  најмање 7 дана 
пре одржавања Скупштине. 

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се 
Скупштини писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине.Образлажу се усмено на 
Скупштини. 

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја делегата 
Скупштине са правом гласа. 

Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута  ближе се уређује 
пословником о раду Скупштине 

Општа акта које доноси Управни одбор Савеза усвајају се већином од укупног броја 
чланова Управног одбор. 

МСС признаје акта АМСС која су имплементирана у овај статут,и обрађена члановима  
овог статута.  

Општа акта Савеза из надлежности У.О и комисија предају се Генералном секретару на 
установљавање законитости ,и усаглашавања одлуке о верификацији надлежном органу. 

Јавна расправа се води само о нацрту Статута  Савеза. 
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Сваки члан Савеза има право да добије примерак Статута Савеза,на дан усвајања статута. 
 

Члан 76. 
Статут и друга општа акта Савеза, спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 20) и чл. 5. ст. 2. 

Закона о спорту и правила FIМ и FIМ Европа непосредно се примењују на сва лица која су, 
непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Савеза (непосредни и посредни чланови). 

Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са Статутом и општим 
актима Савеза, а у супротном су неважећи. 

У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе Статута. 
У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта члана Савеза са одредбом 

Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта 
Савеза. 
 

Члан 77. 
Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Савезу морају бити у 

складу с општим актом Савеза и законом, а у супротном су ништаве. 
Одлуке као појединачни акти које доносе органи и комисије,чланова Савеза морају бити у 

складу са законом, Статутом Савеза и статутом члана Савеза, а у супротном су ништаве. 
За све потребе чланови Савеза могу тражити стручно мишљење Генералног Секретара и 

надлежне комисије за та питања.Пре покретања спора потребно је мишљење о тумачењу спорног  
мишљења или тумачења надлежног органа или комисије Савеза. 

Лица у надлежности Савеза 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  Арбитражном суду. 
 
XI.  РЕШАВАЊЕ СПОРОВА  

 
Члан 78. 

Сви спорови између Савеза и чланова Савеза као и међусобне спорове лица у ингеренцији 
Савеза решавају се у складу са Законом о спорту и овим Статутом.Сви спорови у вези 
надлежности АМСС,решавају се у складу са овим статутом и пред пословодством и правном 
службом  МСС и АМСС.Сви спорови требају бити решени договорно уз поштовање основних 
принципа,и кодекса понашања. 

За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је Стална спортска 
арбитража при Спортском савезу Србије (Арбитража), у складу са Законом о спорту и Статутом 
Спортског савеза Србије. 

Спор пред Арбитражом је хитан. 
Чланови Савеза и друга лица у ингеренцији Савеза, 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 
Арбитражну или њене одлуке. 

Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај.  
Члан Савеза који не изврши коначну одлуку Арбитраже суспендовано је чланство у Савезу 

даном истека рока за испуњење одлуке, све до извршења одлуке Арбитраже члану Савеза престаје 
чланство у Савезу даном истека двоструког рока за испуњење одлуке Арбитраже. 

Сва лица у ингеренцији Савеза обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског 
кривичног или другог спора код државних органа и инстируција у Р.С.Сва решавања спора у 
питањима која су у надлежности Арбитраже,прво пролазе Арбитражу у Спортском Савезу Србије.  
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Члан 79. 

Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора. 
 
XII. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

 
Члан 80. 

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Савеза, 
на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине. 
 
 
XIII. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 
 

Члан 81. 
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком. 
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. 
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у 

спорту Републике Србије. 
Управни одбор Савеза  утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању 

допинга у спорту. 
Сви непосредни и посредни чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из Закона о 

спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Савеза.За своје потребе Савез може 
ангажовати лекара,који ће се бавити свим медицинским потребама унутар  МСС. 

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу 
са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о 
спречавању допинга у спорту. 
 
XIV. ПРЕСТАНАК РАДА 

Члан 82. 
Савез престаје са радом одлуком Скупштине Савеза, донетом двотрећинском већином 

делегата Скупштине са правом гласа. 
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради 

брисања из регистра. 
У случају престанка рада Савеза, имовина Савеза прелази на Ауто Мото савез Србије. 

АМСС је у обавези имовину употребити за идентичан рад друге спортске организације,(истог 
правног статуса),у области мото спорта. 
 
XV.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 83. 

Општи акти Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 3 (три) месеца од 
дана ступања на снагу Статута. 

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

Акти који су усаглашени са законом имају важност до доношења новог акта,као и сви 
правилници  и акта МСС предата Министарству Омладинње и Спорта у 2014г.  
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Члан 84. 

Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са овим 
Статутом у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Статута. 

Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих Статута са овим Статутом и 
Законом о спорту доставе Савезу један примерак свог Статута.  
 

Члан 85. 
Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Мото савеза Србије усвојен 26. јануара 

2013. године.. 
Члан 86. 

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

Члан 87. 
Овај Статут доставити АПР-у, и правној служби Министарства Омладине и Спорта 

Републике Србије ради заводне евиденције. 
 
 
 
У Београду 26.јануара 2015. 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
                                                                                           --------------------------------- 
 
 
 
 
 


