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На основу члана 17. Ст 2. Статута Савеза атлетских ветерана Србије, на седници одржаној               

2021. године у Београду, Скупштина САВС-а донела је: 

 

ПОСЛОВНИК  

О РАДУ СКУПШТИНЕ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим пословником уређују се поступци рада и одлучивања Скупштине Савеза атлетских 

ветерана Србије (у даљем тексту САВС). 

Ако неко питање организације и рада Скупштине није уређено овим Пословником или 

Статутом, Скупштина уређује то питање посебним актом. 

Члан 2. 

Скупштина, као највиши орган САВС-а, обавља послове и задатке у складу са одредбама 

Статута САВС-а и овог Пословника. 

Скупштина ради на седницама, које се могу одржавати и он-лине, тј преко неке од 

платформи савремених комуникација (Skype, Zoom, Viber..) 

-у каснијем тексту ће бити детаљно описан поступак, како би рад био валидан- 

 

Члан 3. 

Мандат делегата Скупштине почиње верификацијом на почетку седнице и престаје по 

завршетку седнице. Уколико клубови доставе у писаној форми документ да њихови 

делегати у Скупштини имају и вишекратни мандат, тај документ се уводи у Деловодник и 

депонује уз осталу документацију са Скупштине. 

 

II ПРИПРЕМА СКУПШТИНЕ 

Члан 4. 

Припремање седнице је у надлежности председника САВС-а који уз помоћ секретара 

САВС-а ставља предлог дневног реда. 
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У Дневни ред уносе се предлози чланова Управног одбора, других органа САВС-а и 

клубова-чланова САВС-а. 

Све предложене тачке Дневног реда разматрају се на седници Управног одбора и тада се 

усваја Дневни ред који се износи на усвајање делегатима на почетку Скупштине. 

Председник САВС-а може одбити предлог за Дневни ред уколико сматра да нису довољно 

припремљени и о томе обавештава предлагача. 

 

Члан 5. 

Седницу Скупштине сазива председник САВС-а писменим путем или преко неког од 

савремених видова комуникације свим члановицама-клубовима, као и члановима 

Управног и Надзорног одбора. 

Позив на Скупштину треба да садржи информације о: месту и времену одржавања, 

предложени Дневни ред, као и друге потребне материјале који су предвиђени за 

разматрање на Скупштини. 

Позив и неопходни материјал за Скупштину доставља се клубовима-члановима САВС-а 

најкасније седам (7) дана пре одржавања седнице. 

Када постоје оправдани разлози тај период може бити и краћи. 

-Председник САВС-а одлучује коме се поред клубова-чланова и делегата Скупштине 

упучује позив да присуствује седници.-(ово треба прецизније дефинисати –кога може да 

позове, никако људе „са улице“)- 

 

III РАД СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

 

Члан 6. 

Седницу Скупштине отвара председник САВС-а и руководи радом као председавајући. У 

случају спречености председника, Скупштину отвара и њом руководи потредседник. 

Седницом Скупштине  може руководити и лице које је јавним гласањем на почетку 

седнице изабрано за председавајућег, а у раду му помаже истовремено радно 

председништво. 
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Члан 7. 

Седница Скупштине је јавна. 

Скупштина може да одлучи да седницу или расправу и одлучивање по појединим тачкама 

Дневног реда одржи без присуства јавности. 

 

Члан 8. 

Након отварања седнице, Скупштина на предлог председавајућег бира радно 

председништво од три (3) члана које, уз председавајућег, води Скупштину. 

 

Члан 9. 

Радно председништво води рачуна да се седница одвија у складу са одредбама Статута 

САВС-а и овог Пословника, као и одржавању реда на седници. 

У случају грубог нарушавања реда или понашања учесника које је супротно начелима 

морала, радно председништво може предложити Скупштини да  према починиоцу изрекне 

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

 

Члан 10. 

Након избора радног председништва, председавајући предлаже, а Скупштина усваја:  

- Три члана верификационе комисије 

- Записничара 

- Два оверивача записника. 

 

Члан 11. 

 

Верификациона комисија врши увид у присуство делегата скупштине и веродостојност 

пуномоћја издатих од стране клубова-чланова САВС-а и извештава Скупштину о томе. 

Верификациона комисија доноси закључак већином гласова. 

На основу извештаја верификационе комисије председавајући и радно тело утврђују да ли 

постоји кворум за одржавање седнице. 
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Члан 12. 

Кворум чине најмање једна половина делегата регистрованих атлетских клубова ветерана 

и атлетских клубова који у свом саставау имају огранке-секције ветерана. Број делегата 

сваког клуба или секције сразмеран је укупном броју наступа такмичара тог клуба или 

секције на званичним првенствима Србије у ветеранској атлетици у протекле три (3) 

такмичарске године. 

Укупан број делеата клубова износи 27 делегата *је варијабилан и подложан изменама 

сваке такмичарске сезоне. 

 

Члан 13. 

Уколико је мандат неког делегата споран, Скупштина прво решава верификацију мандата 

чланова који нису спорни, а затим се прелази на појединачно одлучивање о спорним 

мандатима. 

Делегат чији је избор споран, не може учествовати у  гласању о веификацији свог мандата. 

 

Члан 14. 

На основу извештаја врификационе комисије, Скупштина разматра и одлучује да се избор 

делегата Скупштине потврди или да се потврда мандата одбије или да се одложи за 

следећу седницу. 

Уколико у току седнице председавајући посумња у постојање кворума, урадиће се 

прозивка делегата у циљу утврђивања кворума. 

 

Члан 15. 

Након утврђивања постојања кворума, председавајући предлаже Дневни ред, а Скупштина 

га усваја већином гласова. 

У дневни ред се могу ставити и друге тачке битне за рад САВС-а. 

 

Члан 16. 

Председавајући даје реч известиоцу по одређеним тачкама Дневног реда или подносиоцу 

одређеног предлога. 

После речи известиоца, председавајући отвара расправу. 
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Члан 17. 

На седници Скупштине сваки делегат има право да говори. 

Када се разматрају питања из делокруга рада комисије САВС-а, право на говор имају и 

чланови комисије који нису делегати у Скупштини. 

Председавајући има право да да реч и присутним лицима који нису делегати. 

Делегати Скупштине јављају се за реч дизањем руке, а председавајући даје реч по 

редоследу јављања. 

Исто лице не може говорити по истој тачки дневног реда више од два (2) пута.  

  

Члан 18. 

Председавајући или било који делегат може да предложи да се трајање говора ограничи, а 

предлог усваја Скупштина. 

У случају прекорачења трајања говора, председавајући прво опомиње говорника, а ако 

овај у разумном року не заврши говор, председавајући му одузима реч. 

 

Члан 19. 

Делегату који жели да говри о повреди овог Пословника у току седнице или о повреди 

утврђеног Дневног реда, председавајући даје реч одмах. Ако тај делегат не добије 

задовољавајуће објашњење од председавајућег, о постављеном питању одлучује 

Скупштина. 

 

Члан 20. 

Делегат који жели да се исправе наводи који се односе на њега или на клуб који 

представља, добија реч одмах после говора оног делгата који је наводе изнео. У свом 

говору мора да се држи теме у вези спорног навода. 

 

Члан 21. 

Говорник може говорити само о питању које је на Дневном реду. 

Уколико се говорник удаљи од проблематике, председавајући га прво опомиње, а ако се 

говорник и даље не држи проблематике, председавајући му одузима реч. 
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Члан 22. 

Председавајући може да предложи завршетак расправе и пре него су говорили сви 

пријављени делегати ако сматра да је питање довољно расветљено. О његовом предлогу 

одлучује Скупштина већином гласова. 

 

Члан 23. 

После расправе приступа се одлучивању и гласању. 

Председавајући утврђује један или више предлога о којима се гласа. 

 

Члан 24. 

Скупштина пуноважно одлучује ако има кворум који чини најмање једна половина 

делегата клубова-чланова САВС-а. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних делегата. 

Одлуке се доносе јавним гласањем, дизањем руке. 

 

Члан 25. 

Након завршетка расправе и одлучивања по свим тачкама Дневног реда. Председавајући 

закључује седницу. 

Записничар сачињава писмени записник са седнице у складу са одредбама Статута. 

Оверивачи записника потписују записник и потписом гарантују тачностњегове садржине. 

 

IV ИЗБОРНИ ПРОЦЕСИ 

 

Члан 26. 

На седници Скупштине на којој се бирају председник, чланови Управног одбора, 

потпредседник и чланови осталих органа САВС-а утврђује се листа кандидата. Кандидате 

за чланове органа САВС-а предлажу председник, Управни одбор, клубови-чланови 

САВС-а и делегати Скупштине.  
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Члан 27. 

Предлагачи достављају предлог за председника Управног одбора у припремној фази 

Скупштине. Управни одбор позива на своју седницу предложене кандидате да изложе свој 

програм рада, разматра предлоге имајући у виду интересе САВС-а, одлучује којег 

кандидата или више кандидата ће ставити на изборну листу и предложити Скупштини. 

 

 

Члан 28. 

На седници Скупштине на којој се бирају председник и чланови органа САВС-а, 

председавајући према Дневном реду и утврђеном редоследу објављује листу кандидата за 

одређене функције. 

Листа кандидата за председника се утврђује од стране Управног одбора у припремној 

фази Скупштине. 

Листа кандидата за остале функције може да буде допуњена на самој седници Скупштине. 

На седници Скупштине прво се бира председник, а затим остали органи Скупштине. 

Председник има првенство у предлагању кандидата за Управни одбор. 

 

Члан 29. 

Кандидати за председника на седници Скупштине излажу свој програм рада. 

У случају да је кандидат за председника одсутан из оправданих разлога, дужан је да 

достави свој програм рада у писаној форми, а председавајући је дужан да га изложи 

делегатима. 

Делегати могу да постављају питања кандидатима, а ови су дужни да дају одговоре. 

 

Члан 30. 

Наком расправе, председавајући позива делегате да се изјасне јавним гласањем о свакој 

изборној листи по урвђеном редоследу. 

Изабран је онај кандидат или листа кандидата за коју су гласали већина присутних 

делегата. 
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Члан 31. 

У поступку избора председника, уколико има више кандидата, а кандидати са највише 

гласова имају једнак број гласова, наставља се избор између њих у другом кругу глсања. 

После друго круга гласања изабран је онај кандидат који добије већину гласова присутних 

делегата. 

Уколико с еу другом кругу гласања понови ситуација из првог круга, поступак избора се 

наставља се док  на листи не остану два кандидата. После тог круга гласања изабран је 

онај кандидат који добије већину гласова пристуних делегата. 

 

Члан 32. 

Уколико се поступком из члана 31 не изабере председник, поступак избора се наставља 

поновним предлагањем кандидата и састављањем листе. Листа кандидата се усваја 

већином присутних делегата. По усвајању листе кандидата за председника од стране 

Скупштине, поступак се обнавља. 

 

Члан 33. 

Уколико се поступком из члана 32 не изабере председник, председавајући може да 

предложи да се поступак избора председника врши тајним гласањем. 

Уколико Скупштина усвоји предлог, потупак гласања се обнавља , али овог пута тајним 

гласањем. 

 

Члан 34. 

Уколико се поступком из члана 33 не изабере председник, председавајући закључује 

изборни поступк за председника, констатује да избор председника није успео и да се 

поступак одлаже за наредну седницу Скупштине. 

 

Члан 35. 

Уколико на седници није изабран предсеник, избор Управног одбора и осталих органа 

САВС-а одлаже се за наредну седницу Скупштине. 

Припрема, сазивање и рад следеће изборне седнице Скупштине врши се у складу са овим 

Пословником и Статутом САВС-а. 
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V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

Уколико се на седници Скупштине јаве недоумице  у тумачењу овог Пословника или да 

овим Пословником није утврђен неки поступак у раду Скупштине, делегати јавним 

гласањем доносе одлуке и решавају неспоразуме. 

 

 

 

Члан 37. 

Овај Пословник ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини и примењује се 

одмах. 

 

         У Београду                               Предлагачи: 

...................2021.године       .......................... 

          .......................... 

          ............................ 

          ............................ 

  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВС-а 

.......................................... 
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