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На основу члана 28. Статута Савеза Спорт за све Војводине, Скупштина  
Савеза Спорт за све Војводине на Изборној седници одржаној 26. децембра 
2019. године  доноси: 
 

 
П О С Л О В Н И К 

О РАДУ СКУПШТИНЕ САВЕЗА СПОРТ ЗА СВЕ 
ВОЈВОДИНЕ 

 
 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овим пословником се, у складу са Статутом Савеза Спорт за све 
Војводине, ближе уређује начин рада Скупштине Савеза Спорт за све 
Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и друга питања од значаја за рад 
Скупштине. 
 

Члан 2. 
Скупштину чине по један представник сваког члана Савеза са једнаким 

правом гласа. 
Представник члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник или 

друго лице на основу писмене пуномоћи издате од члана Савеза, која је 
оверена печатом члана Савеза и потписана од стране заступника члана Савеза. 
Пуномоћ се издаје за сваку седницу Скупштине. 

Свака новопримљена организација постаје пуноправна чланица Савеза и 
стиче право на представничко место, чиме се број представника у Скупштини 
повећава.  
  

Члан 3. 
 Сви чланови Скупштине остварују права, обавезе и одговорности у раду 
Скупштине у складу са Статутом Савеза и овим пословником.  

 
Члан 4. 

У раду Скупштине могу, по позиву председника Савеза и без права 
одлучивања, да учествују почасни чланови Савеза, представници помажућих 
чланова Савеза, као и представници других организација који могу да 
допринесу квалитетнијем раду. 
 
2. НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ  

 
Члан 5. 

Скупштина ради на седницама. 
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Скупштина, у складу са Статутом Савеза, одржава редовне и ванредне 
седнице.  

Сваке четврте године одржава се редовна изборна седница Скупштине. 
 

 
2.1. Редовна седница Скупштине 

 
Члан 6. 

Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње. 
Управни одбор Савеза припрема седницу Скупштине и утврђује предлог 

дневног реда. 
Позиви са предлогом дневног реда и материјалима за седницу 

достављају се члановима Скупштине, по правилу, најмање 10 (десет) дана пре 
одржавања Скупштине.  

Члан Скупштине може дати предлог за измену дневног реда Скупштине 
писаним поднеском са образложењем, најкасније 5 (пет) дана пре одржавања 
Скупштине.  

Председник Савеза најкасније три дана пре одржавања седнице утврђује 
дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на 
интернет страници Савеза.  

У случају спречености председника Скупштине, послове из става 5 овог 
члана обавља потпредседник Савеза. 

 
Члан 7. 

На предлог радног председништва Скупштина именује следећа радна тела: 
 - верификациону комисију од 3 члана, 
 - изборну комисију од 3 члана, 
 - записничара  

 
Члан 8. 

Верификациона комисија врши увид у писменe пуномоћи издате од 
стране чланова Савеза, односно исправе о статусу заступника члана Савеза. 

Верификациона комисија испитује поднете исправе и саставља извештај 
Скупштини да се мандат у питању потврди, да се потврђење одложи или да се 
мандат одбије. 

 
Члан 9. 

 Седницу Скупштине отвара и њом руководи председник Савеза, који је по 
функцији и председавајући Скупштине.  
 Председавајући најпре констатује да ли је седница сазвана у складу са 
Статутом Савеза и овим пословником, констатује број присутних чланова 
Скупштине и обезбеђеност кворума за пуноважан рад и одлучивање. 
 Председавајући обавештава Скупштину о члановима који нису писмено  
оправдали свој изостанак са седнице, затим о позваним и присутним гостима и 
другим учесницима седнице.  
 

Члан 10. 
Председавајући Скупштине чита предложени дневни ред и ставља га на 

расправу и гласање ради утврђивања. 
 

Члан 11. 
 Расправа на седници води се само по утврђеним тачкама дневног реда. 
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Разматрање појединих питања врши се редоследом који је утврђен у 
дневном реду. 

Изузетно, о питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине,  а 
појаве се током седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се 
Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних чланова.  
 

Члан 12. 
   Појединачна дискусија по једној тачки дневног реда, по правилу, може да 
траје десет  минута. 
 На предлог председника, Скупштина може да одлучи да дискусија траје  
дуже или краће од десет минута у зависности од питања које је на дневном 
реду. 
 Чланови Скупштине и остали учесници који су позвани на седницу 
равноправно учествују у расправи.  
 Учесник седнице по једној тачки дневног реда, по правилу, може да 
дискутује један пут. 
 Изузетно, учесник седнице по истој тачки дневног реда може да дискутује 
два пута, при чему други пут реч добија после свих пријављених дискутаната. 
 Председник Савеза даје реч пријављеним дискутантима према 
редоследу пријава, а изузетно ван редоследа ради давања одговора или 
разјашњења одређеног питања. 
 Расправу закључује председник Савеза. 
 Код доношења одлука гласају само чланови Скупштине.  

Уколико поједини чланови Скупштине предложе доношење одлуке 
другачије од предлога одлуке који је у припреми седнице утврдио Управни 
одбор а презентово је председник, прво се гласа о предлогу Управног одбора, а 
затим о осталим предлозима према редоследу јављања. 

Усвојени, односно донети документи и одлуке Скупштине обавезујући су 
за све појединце, организације, органе, радна тела и друге учеснике у 
реализацији програмских активности Савеза. 
 

Члан 13. 
О реду на седници стара се председник Савеза. 

 Председник Савеза може да опомене учесника у дискусији ако одступи 
од питања које је на дневном реду, или прекорачи утврђено време трајања 
дискусије. 

Уколико учесник у дискусији  не поступи по указаној опомени председник 
може да му одузме реч. 
 

Члан 14. 
Скупштина на седницама може да ради и одлучује ако је присутна 

најмање половина чланова Скупштине, са овереним пуномоћима издатим од 
члана Савеза, а одлуке се доносе уколико за њих гласа већина од присутних 
чланова Скупштине, осим у случајевима када је законом или Статутом Савеза 
другачије одређено. Одлучивање на седницама Скупштине, по правилу,  је 
јавно. 

У случају потребе, на захтев 1/3 чланова Скупштине, може се донети 
одлука да одлучивање по појединим питањима буде тајно и прозивком.  

Тајно гласање врши се путем гласачких листића који обавезно садрже 
јасно формулисано питање о коме се одлучује и упутство о начину гласања.       

Одлука Скупштине о усвајању и изменама и допунама Статута, донета је 
ако за њу гласа већина од укупног броја чланова Скупштине. 
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Одлука Скупштине о статусним променама и престанку Савеза доноси се 
двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине. 
 

Члан 15. 
На седници Скупштине води се записник.  
На основу записника сачињава се извод из записника који садржи: број 

седнице Скупштине, датум и место одржавања, време почетка и завршетка 
седнице, укупан број чланова Савеза са правом одлучивања, имена присутних 
чланова, имена и функције лица која по позиву учествују у раду седнице, 
усвojeни днeвни рeд, имена увoдничaрa и учeсникa у рaспрaви по поједним 
тачкама дневног реда и усвojeнe одлуке.  

Извод из записника потписују председник Савеза и записничар и  
оверава се печатом Савеза.   
 О благовременом и квалитетном састављању извода из записника стара 
се генерални секретар Савеза, а потписују га председник Савеза и записничар  
на седници.   

Извод из записника усваја се на наредној седници Скупштине, након чега 
се оверава печатом Савеза и одлаже у архиву.  

Записници вођени на седницама Скупштине, изводи из записника и 
усвојена општа акта и документа чувajу се у архиви Савеза кao дoкумeнтaциja 
трajнe врeднoсти.  
 Усвојена општа акта, документе и одлуке потписује председник Савеза, 
оверавају се печатом Савеза, након чега се уносе у књигу одлука. 

 
 
2.2. Ванредна седница Скупштине 

 
Члан 16. 

Седнице Скупштине које се одржавају између редовних годишњих су 
ванредне. 

Уколико то потреба и интереси Савеза захтевају, председник Савеза у 
свако доба може сазвати ванредну седницу Скупштине.   

Председник Савеза обавезан је да сазове ванредну седницу Скупштине 
ако то захтевају Управни или Надзорни одбор Савеза по питањима из делокруга 
њиховог рада, односно најмање једна трећина чланова Скупштине, писаним 
путем, уз навођење образложеног предлога дневног реда.  
 Захтев из претходног става упућује се председнику Савеза или Управном 
одбору Савеза. 

Председник Савеза мора сазвати ванредну седницу Скупштине најкасније 
у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева из става 2 овог члана. 

Уколико председник Савеза не сазове ванредну седницу Скупштине у 
року из претходног става, њу може сазвати орган Савеза, односно чланови 
Скупштине који су захтевали њено сазивање. 

На дневном реду ванредне седнице Скупштине могу бити само питања 
која су наведена у захтеву за њено сазивање, осим ако Скупштина не одлучи 
другачије већином од укупног броја чланова. 

На сазивање и рад ванредне седнице Скупштине сходно се примењују 
одредбе овог Пословника о редовним седницама Скупштине. 

Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна 
Скупштина.  
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2.3. Изборна седница Скупштине 
 

Члан 17. 
Изборна седница Скупштине на којој се бирају председник Савеза, 

потпредседник Савеза, управни одбор и надзорни одбор се сазива сваке 
четири године, пре истека мандата, ако Статутом Савеза није другачије 
одређено.  
 

Члан 18. 
 Изборну редовну седницу отвара председник Савеза, предлаже дневни 
ред седнице и радно председништво од три члана које руководи радом 
седнице. 
 Чланови радног председништва се међусобно договарају о томе ко ће 
председавати седницом. 

 
Члан 19. 

 На сазивање и рад изборне седнице Скупштине сходно се примењују 
одредбе овог Пословника о редовним и ванредним седницама Скупштине. 
 

Члан 20. 
 Скупштина спроводи избор чланова органа и носилаца функција у Савезу 
(председника Савеза, потпредседника Савеза, чланова Управног одбора и 
чланова Надзорног одбора), гласањем свих присутних чланова Скупштине са 
правом гласа и то јавно - дизањем руке, у складу са овим пословником и 
Статутом Савеза. 

На захтев 1/3 чланова Скупштине, Скупштина може да донесе одлуку да 
се избор органа Савеза из става 1 овог члана обави тајно или прозивком. 
 

Члан 21. 
Одлучивање о избору председника Савеза и чланова Надзорног одбора,  

врши се на основу предлога надлежног органа Савеза као овлашћеног 
предлагача,  у складу са овим статутом.  

Све чланице Савеза имају право покретања иницијативе за избор лица на 
неку од функција у Савезу. 

Овлашћени предлагач разматра све иницијативе и предлоге који су 
упућени од стране чланица Савеза за избор на одређену функцију и органе. 

На основу своје оцене о поднетим иницијативама и предлозима, 
овлашћени предлагач предлаже кандидате за избор на одређену функцију и 
органе. 

Овлашћени предлагач обавезно образлаже свој предлог Скупштини. 
 
                                                  Члан 22. 
Одлучивање о избору потпредседника Савеза и чланова управног одбора 

врши се на основу предлога председника Савеза.  
На основу своје оцене о поднетим иницијативама и предлозима, 

председник Савеза предлаже кандидате за избор на одређене функције и 
органе. 

Председник Савеза обавезно образлаже свој предлог Скупштини. 
 

Члан 23. 
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За председника Савеза, потпредседника Савеза, члана Управног одбора 
и члана Надзорног одбора Савеза изабран је кандидат за кога је гласала 
већина присутних чланова, под условом да је на седници Скупштине присутна 
најмање једна половина чланова.  

Уколико при избору председника Савеза, потпредседника Савеза, 
чланова Управног или Надзорног одбора Савеза у првом кругу кандидат не 
добије већину гласова присутних чланова Скупштине, приступа се другом кругу 
гласања, за све кандидате који нису имали потребну већину. 

Уколико ни у другом гласању није изабран потребан број, гласање се 
понавља, све док се не изабере члан одређеног органа, односно председник 
Савеза и други носилац функције.   

 
Члан 24. 

Уколико се избори председника Савеза, потпредседника Савеза, чланова 
Управног или Надзорног одбора Савеза, у складу са Статутом, спроводе тајним 
гласањем, Изборна комисија даје објашњење о гласању, спроводи технику 
гласања и подноси Скупштини извештај о резултатима гласања. 

За члана изборне комисије не може да буде именован члан Скупштине 
који је предложен у неки од органа чији се избор врши. 

У спровођењу избора тајним гласањем Изборна комисија прибавља 
списак чланова Скупштине, припрема гласаче листиће који се оверавају 
печатом Савеза и гласачку кутију. По спроведеном гласању изборна комисија 
утврђује резултате гласања о чему подноси извештај Скупштини. 

Гласачки листићи сачињавају се по азбучном реду презимена и имена 
предложених кандидата.  
 
 
3. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 Тумачење овог пословника даје Скупштина. 
 Измене и допуне овог пословника врше се на начин предвиђен за његово 
доношење. 
  

Члан 26. 
 На питања која нису уређена овим пословником, непосредно се 
примењује Статут Савеза спорт за све Војводине. 
 

Члан 27. 
 Овај Пословник ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини и 
одмах се примењује. 

 
 
 

 ПРЕСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 
 
 

________________________ 
Милорад Перишић 

  


