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На основу Члана 24 Статута Асоцијације „Спорт за све“ Београд, Скупштина Асоцијације 

„Спорт за све“ Београда усвојила  је 

 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ СКУПШТИНЕ 

 

Члан 1  

Пословник о раду Скупштине Асоцијације „Спорт за све“ Београда (у даљем текту Скупштина 

Асоцијације) утврђује се ток и начин рада Скупштине Асоцијације поступак доношења и 

усвајања Статута и измена и допуна Статута и других општих аката Асоцијације, поступак 

доношења оријентационог програма рада, усвајања плана активности рада Асоцијације, 

усвајања финансијског извештаја и доношење одлука од опште важности и одлуке обавезујуће 

за чланство, као и начин избора Председника Скупштине,(истовремено и Управног одбора), 

Надзорног одбора и Дисциплинске комисије, избора записничара и раду Скупштине 

Асоцијације  у целини. 

 

Одредбе овог Пословника односе се на рад представника чланица Асоцијације „Спорт за све“ 

Београда и свих других лица која учествују у раду Скупштине Асоцијације за редовна и 

ванредна заседања. 

 

За правилну примену овог Пословника одговоран је Председавајући Скупштине Асоцијације. 

 

Члан 2 

Питања која нису регулисана овим Пословником или постојећим Статутом Асоцијације 

решавају се на седници Скупштине Асоцијације уз сагласност већине присутних представника. 

 

Члан 3  

Чланови Скупштине Асоцијације  су изабрани представници  чланица  који морају имати 

писмена овлашћења – пуномоћја од друштава-организација које су их за представнике изабрале, 

чиме стичу право и обавезу да активно учествују у раду Скупштине. 

 

Представник који из оправданих разлога не може да учествује у раду Скупштине, дужан је да о 

томе пре седнице Скупштине  обавести Председавајућег Скупштине Асоцијације. 

 

Члан 4  

Скупштина ради у седницама. 

Седница Скупштине Асоцијације је јавна. 

Седница се може одржати и електронским путем. 

 

Члан 5  

Скупштину Асоцијације отвара председавајући Скупштине Асоцијације  и предлаже Радно 

председништво од 3 члана међу којима је Председавајући Скупштине Асоцијације. 

Седницом руководи председавајући  Скупштине. 
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Члан 6 

Пре почетка рада Скупштине Асоцијације, председавајући Скупштине чита списак изабраних 

представника од стране чланица Асоцијације. Списак изабраних представника саставни је део 

записника са седнице Скупштине Асоцијације . 

 

Члан 7 

У складу са сазивом Скупштине Асоцијације Радно председништво предлаже дневни ред на 

усвајање и даје предлог за избор радних тела Скупштине Асоцијације. 

 

1. Верификациону комисију од 3 (три) члана; 

2. Записничара, а председавајући Скупштине оверава Записник ; 

3. Евентуално и Изборну комисију у каснијем току седнице, уколико се неки део избора     

или избори у целини обављају тајним гласањем. 

 

Члан 8 

Чланови Скупштине Асоцијације и чланови досадашњег Управног одбора Асоцијације, који 

нису изабрани за представнике, могу да предложе проширење дневног реда или његову 

преформулацију. Овакав предлог предлагач мора да образложи, а Скупштина одмах без 

претреса одлучује о поднесеном предлогу. 

 

Члан 9 

Верификациона комисија прикупља пуномоћја представника и подноси извештај Скупштини 

Асоцијације о броју присутних представника, те се утврђује да ли Скупштина има кворум. 

 

Скупштина се може одржати и пуноважно одлучивати ако је присутно више од половине 

овлашћених представника. 

 

Ако није присутан надполовични број овлашћених представника, Скупштина Асоцијације  се 

одлаже за један сат. Ако после истека једног сата нема довољан број представника (кворум) 

Скупштина Асоцијације  се одлаже за други датум. 

 

Члан 10 

Одлуке се доносе простом већином гласова присутних представника. 

Гости без пуномоћја, као и чланови претходне или садашње Скупштине  Асоцијације који нису 

изабрани за представнике, немају право одлучивања, али имају право да учествују у раду 

Скупштине Асоцијације, односно у расправама о појединим питањима из дневног реда 

Скупштине Асоцијације. 

 

Члан 11 

Зависно од указане потребе, Радно председништво може предложити да се дискусија временски 

ограничи. Ако се дискутант не придржава дневног реда односно ограничења, председавајући је 

дужан да га опомене, а након упозорења евентуално и одузме реч уколико опомена није 

деловала. 
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У случају грубог нарушавања реда на седници или понашања које је супротно начелима  

морала, Радно председништво може предложити Скупштини Асоцијације  да према починиоцу 

изрекне једну од следећих мера: опомену, укор, удаљавање са седнице. 

 

Члан 12 

После избора радних тела Скупштине Асоцијације  и утврђивања кворума, Скупштина приступа 

разматрању материјала по утврђеном дневном реду. 

 

Скупштина Асоцијације може одлучити да се предлози аката, извештаји о раду, као и други 

материјали који су претходно у електронском облику достављени чланицама Асоцијације, 

односно представницима не читају већ да Председник Асоцијације или члан/чланови 

Председништва обрађивачи поједниних аката односно извештаја само дају кратко усмено 

објашњење. 

 

Затим се приступа разматрању предлога акта, односно извештаја и других материјала по 

редоследу утврђеног дневног реда. 

 

Члан 13 

По разматрању предмета из члана 12. о њима се доносе закључци и оцене, односно ставови и о 

сваком предмету појединачно врши гласање да ли се прихвата како је материјал предложен или 

са изменама и допунама усвојеним на седници. 

 

Члан 14 

На почетку изборног дела Скупштине Асоцијације , одлучује се да ли ће у целини или у 

појединим деловима избора, гласање бити јавно дизањем руку представника и јавним 

пребројавањем њиховог гласања или ће се гласати тајно. 

 

У случају одлуке да се гласа тајно, Скупштина Асоцијације бира Изборну комисију која ће за 

предложене кандидате обезбедити гласачке листиће према броју присутних представника.                 

По обављеном гласању чланови Изборне комисије прикупљају гласачке листиће и по 

извршеном прегледу и збрајању гласова са листића, обавештавају радно председништво и 

Скупштину о резултату гласања, а све гласачке листиће предају Радном председништву. 

 

Члан 15 

Избор председника Асоцијације може бити кандидовано лице које предложи Управни одбор. 

 

Члан 16 

Избор за Председника Асоцијације се наставља ако после првог гласања ни један кандидат не 

добије потребан број гласова.( 50% +1) 

 

Ако ни после поновљеног гласања није изабран Председник Асоцијације поступак избора се 

наставља поновним предлагањем кандидата према утврђеном поступку.  
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Члан 17 

Председник Асоцијације је истовремено и председник Скупштине. 

По обављеном избору, изабрани Председник Асоцијације, преузима председавање Скупштином. 

 

Члан 18 

После извршеног избора Председника Асоцијације, приступа се предлагању кандидата за 

чланове Управног одбора  (са или без именовања функције за коју се бира у Председништво), 

али са образложењем за сваког кандидата. Образложења могу бити усмена.  

 

Ако приликом првог појединачног гласања неки кандидати не добију већину гласова присутних 

представника, за толики број се приступа предлагању нових кандидата и о њима се врши 

гласање, све док се за избор потребног броја чланова  не добије потребна већина гласова. 

 

Члан 19 

Исти поступак следи и за избор чланова Надзорног одбора. 

 

Члан 20 

Код свих гласања присутни представници се изјашњавају „ЗА“ (подизањем руке) или 

„ПРОТИВ“ (подизањем руке). Уздржаних може бити, изјашњавају се (подизањем руке) 

 

Члан 21 

По завршетку разматрања и доношења одлука по свим тачкама дневног реда, председавајући 

закључује рад Скупштине. 

 

Сва акта, одлуке, извештаји и други пратећи материјали су саставни део записника седнице 

Скупштине. 

 

Члан 23 

Записник се ради у 2 (два) примерка , који је председавајући Скупштине дужан да овери  у року 

од 7 (седам) дана од одржане Скупштине Асоцијације. 

 

Члан 24 

Овај Пословник ступа на снагу датумом усвајања. 

 

 

 

У Београд 17.01.2016.                                                                                                              

                                                                                                                     

                                                                                                                    Славица Ракић с.р. 

                                                                                                                       председница   

                                                                                                                 


