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На основу члана 51. Статута Спортског савеза Војводине Изборна Скупштина Спортског савеза 

Војводине на седници одржаној 18.12.2012. године усвојила је  

 

ПОСЛОВНИК 

СКУПШТИНЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

 

Основне одредбе 

Члан 1. 

 Овим Пословником уређују се питања од значаја за рад Скупштине, начин одлучивања и доношење 

одлука, доношење општих аката права и дужности чланова и јавности у раду. 

 

Члан 2. 

Сваки члан Скупштине остварује своја права и дужности учествујући у раду Скупштине у складу са 

овим Пословником и Статутом. 

 

Скупштина (конституисање) 

Члан 3. 

Седницу Скупштине отвара председник Скупштине из текућег мандата, предлаже дневни ред седнице и 

Радно председништво.Председник Скупштине из текућег мандата је уједно и члан Радног председништва. 

Радно председништво броји 3 (три) члана 

 Радом Скупштине, након избораРадног председништва, руководи Радно председништво. 

 

Члан 4. 

 На предлог Радног председништва Скупштина бира Верификациону комисију од 3 (три) члана. 

Верификациона комисија утврђује број присутних представника редовних и придружених чланица на 

основу писмено достављених приступница и овлашћења делегата за Скупштину. 

 Број евидентираних редовних чланица из става 2. је основ за утврђивање кворума за рад Скупштине. 

 

Члан 5. 

 Редовна Изборна седница Скупштине одржава се сваке четврте године. 

Редовна годишња седница Скупштине се одржава најмање једанпут годишње. 

Остале седнице Скупштине одржавају се по потреби. 

Скупштина заседа поводом утврђеног дневног реда. 

Предлог дневног реда утврђује Управни одбор самостално или на предлог Надзорног одбора, односно 

најмање 1/3 чланова Скупштине. 

 Предлог дневног реда са потребним материјалом у прилогу доставља се члановима Скупштине 

најкасније четрнаест пре заказаног термина за одржавање Скупштине. 

 

Члан 6. 

 Скупштина одлучује пуноважно ако јој присуствује више од половине редовних чланова. 

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 

Одлуке се доносе јавним гласањем. 

Скупштина може донети одлуку да се по појединим тачкама одлуке доносе тајним гласањем. Тајно 

гласање се врши путем гласачких листића. Гласачки листић обавезно садржи упутство о начину гласања. 

Избор органа Савеза обавезно се врши тајним гласањем. 
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Члан 7. 

 Претрес на седници Скупштине води се само према утврђеним тачкама дневног реда. Допуна дневног 

реда могућа је на самој Скупштини, ако се за њу изјасни више од половине присутних чланова, сем када се 

одлучује о тачкама дневног реда чији је предлагач Управни одбор у складу са Статутом. 

По правилу члан Скупштине има право на дискусију по једној тачки дневног реда највише 5 минута и 

право на реплику ако је споменуто његово име у трајању од 2 минута. 

 

Члан 8. 

 О раду седнице води се записник. У записник се обавезно уносе следећи подаци: 

 број присутних редовних чланица Савеза са поименичним именима делагата, 

 број присутних придружених чланица Савеза са поименичним именима делагата, 

 списак и функције присутних гостију на Скупштини, 

 дискусије по тачкама дневног реда са именима дискутаната, 

 донете одлуке по појединим тачкама дневног реда са бројем за, против и уздржаних за доношење 

одлуке, уз обавезно наведеног издвојеног мишљења ако то инсистира неко од представника чланице 

Савеза, 

 код избора у Савезу се обавезно наводи број гласова за, против и уздржан за сваки избор органа, 

тела и појединаца 

 Записник води по службеној дужности стручни сарадник у Спортском савезу Војводине. Поред 

записничара записник потписује и Председавајући Скупштине Савеза. 

 

Председник Скупштине савеза  

Члан 9. 

 Иницијални предлог за избор Председника Скупштине Савеза може поднети сваки редовни члан Савеза. 

На основу броја предлога од стране чланица Савеза, Управни одбортекућег сазива утврђује кандидате за 

избор Председника Скупштине Савеза који су испунили услов да их је предложило најмање 5 редовних 

чланова Савеза. У случају да неки савез достави предлог за два или више кандидата тај предлог се сматра 

неважећим за све предложене кандидате. 

Председник Скупштине Савеза бира се тајним гласањем из реда текућег сазива Скупштине на гласачком 

листићу. 

Председник Скупштине Савеза је изабран већином гласова присутних чланова Скупштине. Уколико има 

више предлога изабран је онај кандидат који је добио највише гласова присутних чланова на Изборној 

Скупштини. 

У случају да три или више кандидата имају у првом кругу исти број гласова, гласање се понавља са 

кандидатима  који су добила највећи број гласова у Скупштине.У случају да у првом кругу гласања два 

кандидата имају исти број гласова, гласање се понавља са именима те двојице кандидата  који су добили 

највећи број гласова у Скупштине након првог круга гласања. 

 

Председник Савеза 

Члан 10. 

 Иницијални предлог за избор Председника Савеза може поднети сваки редовни члан Савеза. 

На основу броја предлога од стране чланица Савеза, Управни одбор текућег сазиваутврђује кандидате за 

избор Председника Савеза који су испунили услов да их је предложило најмање 10 редовних чланова Савеза 

и да је достављен програм рада најкасније 15 дана пре одржавања Скупштине. У случају да неки савез 

достави предлог за два или више кандидата тај предлог се сматра неважећим за све предложенекандидате. 

Председник Савеза бира се тајним гласањем из реда текућег сазива Скупштине на гласачком листићу. 
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Председник Савеза је изабран већином гласова присутних чланова Скупштине. Уколико има више 

предлога изабран је онај кандидат који је добио највише гласова присутних чланова на Изборној 

Скупштини. 

У случају да три или више кандидата имају у првом кругу исти број гласова, гласање се понавља са 

кандидатима  који су добила највећи број гласова у Скупштине.У случају да у првом кругу гласања два 

кандидата имају исти број гласова, гласање се понавља са именима те двојице кандидата  који су добили 

највећи број гласова у Скупштине након првог круга гласања. 

 

Управни одбор 

Члан 11. 

 Управни одбор броји укупно 9 (девет) чланова са Председником Управног одбора.  

 Иницијални предлог за избор члана Управног одбора Председнику Савеза може поднети сваки  редовни 

члан савеза. Управни одбортекућег сазива утврђује рокове за предлагање чланова Управног одбора. 

Председник Савеза може самоинцијативно предложити чланове Управног одбора и ако нису предложени од 

стране чланица Савеза. 

 Скупштини Савеза бира осам (8) чланова Управног одбора на предлог Председника Савеза. Председник 

савеза је обавезан да у предлогу састава Управног одбора водирачуна да састав Управног одбора одговара 

структури чланства Савеза, заступљености  жена у Управном одбору, као заступљености свих области 

спорта у Савезу. 

        Предложени чланови Управног одбора за изабрани ако се за предлог изјасни више од 50% присутних 

представника редовних чланова. 

       У случају да предлог Председника Савеза за чланове Управног одбора не добије потребну већину од 

50% гласова присутних редовних чланова, приступа се новом избору Председника савеза по процедури 

избора.  

 

Надзорни одбор 

Члан 12. 

 Надзорни одбор броји 3 (три) члана. 

 Иницијални предлог за избор чланова Надзорног одбора може поднети сваки редован члан Савеза. 

Гласање за чланове Надзорног одбора се врши тајним гласањем. 

На основу иницијалног предлога, Управни одбортекућег сазива утврђује листу предложених кандидата 

за чланове Надзорног одбора. 

Скупштини Савеза бира три (3) члана Надзорног одбора на предлог Председника Савеза. 

Предложени чланови Надзорног одбора за изабрани ако се за предлог изјасни више од 50% присутних 

представника редовних чланова. 

       У случају да предлог Председника Савеза за чланове Надзорног одбора не добије потребну већину 

од 50% гласова присутних редовних чланова, приступа се новом избору Председника савеза по процедури 

избора. 

 

Комисија за жалбе 

Члан 12. 

 Комисија за жалбе броји 3 (три) члана. 

Иницијални предлог за избор чланова Комисије зажалбе може поднети сваки редован члан Савеза. 

Гласање за чланове Комисије зажалбе се врши јавним изјашњавањем. 

На основу иницијалног предлога, Управни одбортекућег сазива утврђује листу предложених кандидата 

за чланове Комисије за жалбе. Изабрани су предложени чланови који добију највећи број гласова. У случају 

да поједини кандидати имају у првом кругу исти број гласова, гласање се понавља са кандидатима  који 

имају исти број гласова. 
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Генерални секретар савеза 

Члан 13. 

Генералног секретара бира Скупштина Савеза на предлог Председника Савеза на период од 4 године уз 

могућност поновног избора. 

Избор Генералног секретара се врши тајним гласањем. Да би био изабран Генерални секретар мора 

добити више од  50% гласова присутних редовних чланова. 

У случају да не добије подршку 50% гласова присутних редовних чланова, избор за Генералног 

секретара се понавља са предлогом новог кандидата од стране Председника Савеза. 

 

 

 

 

Општи акти Савеза 

Члан 14. 

 Скупштина доноси опште акте Савеза у редовном поступку на основу утврђеног предлога аката од 

стране Управног одбора. 

Основни општи акт Савеза је Статут Спортског савеза Војводине. 

Сви други општи акти Савеза и општи акти чланица Савеза морају бити усаглашени са Статутом Савеза. 

О нацрту Статута Спортског савеза Војводине обавезно се води јавна расправа у трајању од најмање 15 

дана. 

Изузетно, Скупштина може донети општи акт у хитном поступку ако се о томе сама изјасни. 

 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 15. 

 Рад Скупштине је јаван. 

 

Члан 16. 

 Пословник ступа на снагу и примењује се даном доношења. 

 

 

У Новом Саду, 

18.12.2012. 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ САВЕЗА 

    ____________________ 

     


