
На основу члана 29 став 9 Статута Спортског савеза Чукарице (у даљем тексту Савез), Скупштина 
Савеза на својој седници одржаној дана 24.02.2021. усвојила је   

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања Скупштине Савеза, права и дужности делегата 
Скупштине, правила сазивања седнице Скупштине, одржавање реда на седницама, вођење записника и 
друга питања значајна за рад Скупштине.  

Одредбе овог Пословника примењују се на сва лица која присуствују седници Скупштине.   

Члан 2. 

Скупштина врши послове из своје надлежности на основу Закона и Статута Савеза.   

Члан 3. 

У раду седнице Скупштине учествују и одлучују чланови Скупштине изабрани по члану 28 Статута 
Савеза. Право учешћа у раду Скупштине утврђује се на основу писаног пуномоћја издатог од члана 
Савеза, које је оверено печатом члана Савеза и потписано од стране заступника члана Савеза.  

У раду седнице Скупштине, а по позиву Председника Савеза, могу учествовати и представници других 
организација и државних органа.    

Члан 4. 

Радом седнице Скупштине руководи Председник Управног одбора Савеза који је уједно и 
Председавајући Скупштине, или  овлашћени Потпредседник Савеза.   

Скупштина бира још два члана Верификационе комисије која утврђује постојаност кворума и ваљаност 
пуномоћја, два члана радног Председништва и записничара. По потреби, Скупштина може изабрати 
још 2 члана за Изборну комисију и 2 члана за Надзорну комисију.  

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Управног одбора Савеза и 
записничар.    

Права и дужности делегата Скупштине 

Члан 5. 

Делегат Скупштине  има право да:  

1. иницира испред чланова Савеза одржавање Скупштине;  

2. предлаже измене и допуне дневног реда у року и начину предвиђеном Статутом Савеза;  

3. тражи од органа Савеза потребана објашњења, информације и материјале на увид у вези рада 
Савеза и његових органа;  

4. учествује у расправи о питањима која су у надлежности Скупштине, подноси предлоге одлука, 
аката и закључака;  



5. буде информисан о питањима од интереса за  вршење функције делегата у Скупштини.  

  

Члан 6. 

Делегат је дужан да:  

1. правилно и благовремено информише члана Савеза о одлукама и ставовима Скупштине Савеза;   

2. се придржава прописаног реда у раду Скупштине.    

Рад скупштине 

Члан 7. 

Делокруг рада Скупштине је утврђен Статутом Савеза. Редовна седница Скупштине Савеза сазива се 
најмање једном годишње. Изборна редовна седница Скупштине Савеза се сазива сваке четири године.   

Члан 8. 

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутно више од половине делегата са правом гласа, а 
одлуке доноси већином од присутног броја делегата са правом гласа.  Гласање је јавно и спроводи се 
дизањем руке, осим ако Скупштина већином потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање 
обави тајно.   

Сазивање Скупштине 

Члан 9. 

Председник Савеза може у свако доба сазвати Скупштину.  

Скупштина се обавезно сазива ако то тражи писаним путем, уз навођење сврхе и разлога и дневног 
реда, Управни одбор, Надзорни одбор или једна трећина редовних чланова Савеза.  

Скупштину сазива Председник Савеза.  

Скупштина се сазива актом о сазивању - Сазивом који садржи место и време одржавања Скупштине и 
предлог дневног реда.  

Сазив за Редовну седницу Скупштине се шаље члановима Савеза најмање 2 недеље пре одржавања 
Скупштине.   

Сазив за Ванредну седницу Скупштине се шаље члановима Савеза са правом гласа најкасније 7 дана 
пре термина за одржавање седнице Скупштине.    

Члан 10. 

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

Председник Савеза најкасније 3 дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни дневни ред 
Скупштине и објављује га на огласној табли или интернет сајту Савеза. Дневни ред се не може мењати 
нити допуњавати на самој седници Скупштине, осим у ванредним случајевима који захтевају хитност 



одлучивања и то у случају ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних 
делегата са правом гласа.     

Члан 11. 

Седница Скупштине прекида се у случајевима:  

- када се у току седнице број присутних делегата смањи испод броја потребног за пуноважно 
одлучивање;  

- када дође до тежег нарушавања реда на седници, тако да је даљи рад Скупштине у потпуности 
онемогућен;  

- - ради одмора у току седнице.  

Седницу прекида Председавајући Скупштине. Прекинута седница наставља се најкасније у року 8 дана 
од дана прекида.     

Члан 12. 

Седница Скупштине завршава се након разматрања последње тачке усвојеног дневног реда.  

Завршена седница се више не може наставити.   

Члан 13. 

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Савеза и записничар.  

Писани отправак записника доставља се, након потписивања, свим члановима Савеза.    

Одржавање реда на седници 

Члан 14. 

Нико не може да говори на седници пре него што затражи и добије реч од Председавајућег Скупштине.  

Председавајући даје реч делегатима водећи рачуна о редоследу тражења.  

Дужина излагања делегата на седници и број јављања за дискусију по одређеном питању може се 
ограничити одлуком Скупштине или одлуком Председавајућег.   

Члан 15. 

Због нарушавања реда на седници делегатима и другим присутним лицима могу се изрећи следеће 
мере:  

- опомена;  

- одузимање речи;  

- удаљивање са седнице.  

Изречене мере уносе се у записник о раду седнице.  

  



Члан 16. 

Опомена се изриче присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава 
прописани ред. Опомену изриче Председавајући.  

Одузимање речи изриче се лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава ред, а већ је 
опоменут. Одузимање речи изриче Председавајући.  

Удаљвање са седнице изриче се лицу које  не поступи по налогу Председавајућег који му је изрекао 
меру одузимања речи или који на други начин грубо омета и спречава рад седнице. Удаљавање се 
седнице изриче Скупштина својом одлуком.   

Завршне одредбе 

Члан 17. 

Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања. Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи 
досадашњи  Пословник о раду Скупштине Савеза.     

СПОРТСКИ САВЕЗ ЧУКАРИЦЕ 

Председник Драгиша Стаменковић 

                                                                                                                                                 


