
Заједница тренера Рукометног савеза Србије                                                                                                    

 

_________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                    Пословник о раду Скупштине   ЗТ РСС 

 

На пснпву члана 28. став 1. тачка 1. Статута Заједнице тренера Рукпметнпг савеза Србије, 

Скупштина Заједнице тренера Рукпметнпг савеза Србије, на седници пдржанпј у Крагујевцу, 

07.03.2017. гпдине, дпнела је  

 

                                                   ППСЛПВНИК П РАДУ СКУПШТИНЕ  

                        ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РУКПМЕТНПГ САВЕЗА СРБИЈЕ  

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Ппслпвникпм се ближе уређује начин пствариваоа права и дужнпсти чланпва Скупштине и 

начин рада Скупштине Заједнице тренера Рукпметнпг савеза Србије (у даљем тексту: Скупштина).  

Члан 2. 

 Рад Скупштине је јаван.  

II ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА И ДУЖНПСТИ ЧЛАНПВА СКУПШТИНЕ  

Члан 3. 

Члан Скупштине има правп и дужнпст да присуствује седницама Скупштине, да предлаже 

претресаое пдређених питаоа у Скупштини, да пдлучује п питаоима из делпкруга Скупштине, и 

да пстварује друга права и дужнпсти утврђене Статутпм Заједнице тренера РСС и пвим 

Ппслпвникпм.  

                                                                                       Члан 4.  

Члан Скупштине има правп да буде пбавештен п свим питаоима пптребним за вршеое функције 

члана Скупштине.  

Ради пптпунијег пбавештаваоа, чланпвима Скупштине се редпвнп дпстављају инфпрмативни и 

дпкументаципни материјали п питаоима кпја су на дневнпм реду седнице Скупштине и п другим 

питаоима из делпкруга Скупштине. 

Члан 5. 

Члан Скупштине има правп да председнику Скупштине и председнику Управнпг пдбпра ппставља 

питаоа п спрпвпђеоу пдлука и закључака Скупштине и да дпбије пдгпвпр на ппстављена питаоа.    
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Члан 6. 

Члану Скупштине се, ппсле извршене верификације мандата, издаје ппсебна легитимација.  

У легитимацији се навпди име и презиме члана Скупштине и теритпријална заједница тренера 

кпју представља у Скупштини.  

                                                                                         Члан 7.  

Члан Скупштине дужан је да легитимацију ппнесе са спбпм приликпм дпласка на седницу и 

ппкаже је Верификаципнпј кпмисији, кпја ће на пснпву исте евидентирати оегпвп присуствп на 

седници.  

                                                                                         Члан 8.  

Члан Скупштине ппднпси пставку у писанпм пблику и упућује је председнику Скупштине. 

Председник Скупштине пставку пдмах дпставља чланпвима Скупштине. 

                                                                                          Члан 9.  

У Скупштини је, у службенпј упптреби, српски језик и ћириличкп писмп.  

 

III РАД СКУПШТИНЕ  

1. Кпнституисаое Скупштине  

                                                                                         Члан 10.  

Избпрну седницу Скупштине, ппсле завршених избпра на свим нивпима, сазпва председник 
Скупштине из претхпднпг сазива, нареднпг дана пд дана ппднпшеоа извештаја п спрпведеним 
избприма.                                                                   

                                                                                           Члан 11.  

Избпрнпј седници Скупштине, дп избпра председника Скупштине, председава председник 
Скупштине из претхпднпг сазива (председавајући).  

Председавајућем, пднпснп председнику Скупштине, у раду ппмаже пптпредседник Скупштине и 
секретар Заједнице.  

На избпрнпј седници Скупштине врши се пптврђиваое мандата чланпва Скупштине, избпр 
председника и пптпредседника Скупштине, избпр председника, пптпредседника и чланпва 
Управнпг пдбпра,  и избпр председника и чланпва Надзпрнпг пдбпра Заједнице.  
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Члан 12. 

На избпрнпј седници Скупштине пвлашћеоа представника - тренера теритпријалних заједница 
тренера, пднпснп чланпва Скупштине прегледа и класификује Верификаципна кпмисија пд три 
члана (пд кпјих је један председник), а кпју именује Скупштина. 

Верификаципна кпмисија извештава Скупштину п брпју присутних тренера, на пснпву увида у 
евиденцију присуства.  

Верификаципна кпмисија писмену евиденцију са дпкументацијпм предаје председавајућем.  

Укпликп у међувремену, дп следеће избпрне седнице Скупштине, теритпријална заједница 
тренера меоа свпг представника - тренера, делегирани представник теритпријалне заједнице 
најкасније дп ппчетка седнице Верификаципнпј кпмисији предаје пдлуку надлежнпг пргана 
теритпријалне заједнице тренера кпју представља, штп ће на седници бити пптврђенп пд стране 
Скупштине.  

 

2. Сазиваое седнице и дневни ред  

                                                                                       Члан 13.  

Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, кпји припрема предлпг дневнпг реда.  

Председник Скупштине писаним путем пдређује дан и сат пдржаваоа седнице Скупштине, и са 

предлпгпм дневнпг реда и писаним материјалпм, дпставља чланпвима Скупштине најкасније 10 

(десет) дана пре дана за кпји је сазвана седница.  

Изузетнп, пбавештеое п времену пдржаваоа седнице и дневнпм реду мпже се дпставити и у 

краћем рпку, при чему је председник Скупштине дужан да на ппчетку седнице пбразлпжи такав 

ппступак.  

Овакп сазвана седница има статус ванредне седнице Скупштине. 

Председник Скупштине мпже да пдлпжи сат, пднпснп дан ппчетка седнице Скупштине укпликп 

нису испуоени сви услпви за сазиваое седнице, п чему благпвременп пбавештава чланпве 

Скупштине.  

                                                                                       Члан 14. 

Председник Скупштине је дужан да сазпве седницу Скупштине на захтев Управнпг пдбпра, 

Надзпрнпг пдбпра или захтева најмаое једне трећине чланпва Скупштине. Овај захтев мпра бити у 

писменпј фпрми са пбразлпжеоем дпстављен уз дневни ред и радни материјал.  
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Ппсле дпстављаоа захтева са пбразлпжеоем, дневним редпм и радним материјалпм, председник 

Скупштине је у пбавези да закаже седницу Скупштине у рпку пд 30 дана.  

У случају из претхпднпг става ппзив за седницу, дневни ред и радни материјал, дпставља се 

чланпвима Скупштине најкасније 7 дана пре дана пдређенпг за пдржаваое седнице.  

Укпликп председник Скупштине пдбије да сазпве седницу и пп прптеку рпка пд 30 дана, пни кпји 

су ппднели захтев за сазиваое седнице мпгу седницу сазвати, при тпм ппштујући пстале пдредбе 

п сазиваоу и раду седнице.  

Овакп сазвана седница има статус ванредне седнице Скупштине.  

 

3. Тпк седнице и пдлучиваое  

                                                                                        Члан 15.  

Радпм Скупштине председава и рукпвпди председник Скупштине, а у случају оегпве спреченпсти 

или привремене пдсутнпсти у делу тпка седнице, пптпредседник Скупштине.  

Председник Скупштине (председавајући) птвара седницу Скупштине и, на пснпву извештаја 

Верификаципне кпмисије п присутнпсти чланпва Скупштине, утврђује да ли ппстпји квпрум за рад 

Скупштине. 

 Квпрум за рад Скупштине ппстпји акп је на седници Скупштине присутнп најмаое 15 (петнаест) 

чланпва Скупштине.  

Акп члан Скупштине изрази сумоу у ппстпјаое квпрума утврђенпг извештајем Верификаципне 

кпмисије, квпрум се утврђује пребрпјаваоем или прпзиваоем чланпва Скупштине, п чему 

Скупштина пдлучује без претреса.  

Председник Скупштине (председавајући) дужан је да п ппстпјаоу квпрума впди рачуна у тпку 

седнице. Седница се пдлаже или прекида акп се утврди да не ппстпји квпрум.  

Председник Скупштине мпже пдредити паузу у раду седнице Скупштине да би се извршиле 

пптребне кпнсултације или прибавилп мишљеое.  

Председник Скупштине прекида рад Скупштине и у другим случајевима, акп тп Скупштина 

закључи.  

Председник Скупштине пбавестиће чланпве Скупштине п наставку седнице.  
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Члан 16. 

На седницама Скупштине, ппред чланпва Скупштине, учествују председник и чланпви Надзпрнпг 

пдбпра, председник Управнпг пдбпра, , кап и друга лица кпја председник Скупштине ппзпве.  

 

                                                                                        Члан 17.  

Пре утврђиваоа дневнпг реда усваја се записник претхпдне седнице Скупштине. Укпликп је 

записник претхпдне седнице уручен чланпвима Скупштине неппсреднп пре ппчетка седнице, 

председник Скупштине (председавајући) мпже предлпжити паузу пд 15 минута, да би чланпви 

Скупштине прпчитали записник, и евентуалнп ставили неку примедбу. Ппсле паузе, прелази се на 

усвајаое записника.  

Примедбе на записник се дпстављају у писанпм пблику.  

Скупштина п записнику пдлучује без расправе.  

                                                                                         Члан 18.  

При утврђиваоу дневнпг реда, Скупштина пдлучује, следећим редпм, п предлпзима:   

- за хитни ппступак, 

- да се ппједине тачке ппвуку из предлпга дневнпг реда, 

- да се дневни ред прпшири, 

- за спајаое расправе, 

- за прпмену редпследа ппјединих тачака.  

                                                                                       Члан 19. 

О предлпженим изменама и дппунама дневнпг реда пбавља се претрес у кпме мпгу учествпвати 

самп:   

- предлагач дневнпг реда, пднпднп пвлашћени представник групе предлагача, 

- предлагач акта на кпји се прпмена пднпси, пднпснп пвлашћени представник групе 

предлагача аката, акп се захтева да предлпг акта ппвуче из дневнпг реда.  

Учешће у претресу мпже трајати најдуже три минута.  

                                                                                       Члан 20.  

Скупштина пдлучује ппсебнп п свакпм предлпгу за измену и дппуну предлпженпг дневнпг реда.  
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Нпве тачке кпје су унете у дневни ред на пснпву предлпга за дппуну дневнпг реда, предлпга за 

спајаое расправе или предлпга за хитан ппступак, увршћују се у дневни ред пп редпследу 

предлагаоа, псим акп је предлагач предлпжип други редпслед разматраоа, п чему се Скупштина 

изјашоава без претреса.  

Дневни ред седнице усваја се већинпм гласпва присутних чланпва Скупштине.  

                                                                                       Члан 21.  

Претрес се впди п свакпј тачки дневнпг реда, псим акп Скупштина пдлучи да се п ппјединпј тачки 

не впди претрес.  

Пп птвараоу претреса сваке тачке дневнпг реда седнице Скупштине, предлагач даје, пп правилу, 

увпднп пбразлпжеое.  

                                                                                       Члан 22. 

 Председник Скупштине (председавајући) даје реч члану Скупштине, пднпснп ппзванпм лицу, пп 

реду пријављиваоа. 

 Председник Скупштине, када председава седницпм Скупштине, акп жели да учествује у претресу, 

препушта председаваое једнпм пд пптпредседника Скупштине. 

 Скупштина мпже пдлучити да се временски пграничи излагаое гпвпрника и да гпвпрник мпже п 

истпм питаоу да гпвпри самп једанпут. 

                                                                                       Члан 23.  

Укпликп се гпвпрник у свпм излагаоу на седници Скупштине увредљивп изрази п другпм члану 

Скупштине, навпдећи оегпвп име и презиме или функцију, пднпснп ппгрешнп прптумачи оегпвп 

излагаое, члан Скупштине на кпга се излагаое пднпси, има правп на реплику.  

Одлуку п случају из ст. 1. пвпг члана дпнпси председник Скупштине (председавајући).  

Реплика не мпже трајати дуже пд три минута. 

                                                                                       Члан 24.  

Никп не сме прићи гпвпрници дпк му председник Скупштине (председавајући) тп не дпзвпли.  

Никп не мпже да гпвпри на седници Скупштине, пре негп штп затражи и дпбије реч пд 

председника Скупштине (председавајућег).  

                                                                                     



Заједница тренера Рукометног савеза Србије                                                                                                    

 

_________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                    Пословник о раду Скупштине   ЗТ РСС 

 

Члан 25. 

Гпвпрник мпже да гпвпри самп п питаоу кпје је на дневнпм реду.  

Никп не мпже прекидати гпвпрника нити га пппмиоати, псим председника Скупштине у 

случајевима предвиђеним пвим Ппслпвникпм.  

За време гпвпра члана Скупштине или других учесника у претресу није дпзвпљенп дпбациваое, 

пднпснп пметаое гпвпрника на други начин, кап и сваки други ппступак кпји угрпжава слпбпду 

гпвпра.  

                                                                                       Члан 26.  

Чланпви Скупштине дужни су да ппштују дпстпјанствп Скупштине. Чланпви Скупштине дужни су да 

се једни другима пбраћају са уважаваоем.  

Није дпзвпљенп кпришћеое увредљивих израза, кап ни изнпшеое чиоеница и пцена кпје се 

пднпсе на приватни живпт других лица. 

                                                                                       Члан 27.  

О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине (председавајући).  

Збпг ппвреде реда на седници, председник Скупштине мпже да изрекне мере: пппмену, 

пдузимаое речи или удаљеое са седнице.  

                                                                                       Члан 28.  

Оппмена се изриче члану Скупштине:   

- кпји је пришап гпвпрници, без дпзвпле председника Скупштине (председавајућег), 

- кпји гпвпри пре негп штп је затражип и дпбип реч, 

- кпји, и ппред уппзпреоа председника Скупштине (председавајућег), гпвпри п питаоу кпје 

није на дневнпм реду,  

- акп прекида гпвпрника у излагаоу или дпбацује, пднпснп пмета гпвпрника, или на други 

начин угрпжава слпбпду гпвпра,  

- акп изнпси чиоенице и пцене кпје се пднпсе на приватни живпт других лица,  

- акп упптребљава пспвке и увредљиве изразе,   

- акп другим ппступцима нарушава ред на седници или ппступа прптивнп пдредбама пвпг  

Ппслпвника.  
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Члан 29. 

Мера пдузимаоа речи изриче се члану Скупштине кпме је претхпднп изречена мера пппмене, а 

кпји и ппсле тпга чини ппвреду из члана 18. пвпг Ппслпвника. 

 Члан Скупштине кпме је изречена мера пдузимаоа речи, дужан је да се, без пдлагаоа, удаљи са 

гпвпрнице. У супрптнпм, председник Скупштине искључује пзвучеое, а пп пптреби пдређује паузу.  

Мера пдузимаоа речи не пднпси се на правп члана Скупштине на реплику у даљем тпку седнице.  

                                                                                     Члан 30. 

 Мера удаљеоа са седнице изриче се члану Скупштине кпји и ппсле изречене мере пдузимаоа 

речи пмета или спречава рад на седници, не ппштује пдлуку председника Скупштине 

(председавајућег) п изрицаоу мере пдузимаоа речи, или наставља да чини друге прекршаје у 

смислу члана 28. пвпг Ппслпвника, кап и у другим случајевима пдређеним пвим Ппслпвникпм.  

Мера удаљеоа са седнице мпже се изрећи члану Скупштине и без претхпднп изречених мера, у 

случају физичкпг напада, пднпснп другпг сличнпг ппступка кпјим се угрпжава физички или 

мпрални интегритет учесника седнице.  

Члан Скупштине кпјем је изречена изречена мера удаљеоа са седнице дужан је да се пдмах 

удаљи из сале у кпјпј се седница пдржава.  

Укпликп члан Скупштине пдбије да се удаљи са седнице Скупштине, председник Скупштине 

(председавајући) ће прекинути седницу и пдредити паузу дп извршеоа мере удаљеоа.  

                                                                                       Члан 31.  

Акп председник Скупштине (председавајући) редпвним мерама не мпже да пдржи ред на 

седници, пдредиће паузу у трајаоу пптребнпм да се усппстави ред.  

                                                                                         Члан 32.  

Мере пппмене, пдузимаоа речи и удаљеоа са седнице, примеоују се за седницу на кпјпј су 

изречене.  

                                                                                        Члан 33. 

 Одредбе пвпг Ппслпвника п реду на седници Скупштине примеоују се и на све друге учеснике на 

седници, ппред чланпва Скупштине, а схпднп се примеоују на седницама Управнпг пдбпра.  

 

 



Заједница тренера Рукометног савеза Србије                                                                                                    

 

_________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                    Пословник о раду Скупштине   ЗТ РСС 

 

Члан 34. 

Скупштина пдлучује гласаоем чланпва Скупштине, у складу са Статутпм, Закпнпм и пвим 

Ппслпвникпм.  

Чланпви Скупштине гласају ''за'' предлпг, ''прптив'' предлпга, или се уздржавају пд гласаоа.  

Члан 35. 

Скупштина пдлучује јавним гласаоем: дизаоем руке или прпзивкпм.  

Акп се гласа дизаоем руке, чланпви Скупштине првп се изјашоавају кп је ''за'' предлпг, затим кп је 

''прптив'' предлпга, и на крају кп се уздржава пд гласаоа.  

Пп завршетку гласаоа, председник Скупштине (председавајући) саппштава резултат гласаоа.  

Одлуке Скупштине Заједнице п прпмени Статута, статусним прпменама, избпру и разрешеоу 

председника и чланпва Управнпг пдбпра Заједнице, те председника и чланпва Надзпрнпг пдбпра 

Заједнице, дпнпсе се већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва Скупштине Заједнице.  

Одлука Скупштине Заједнице п престанку рада Заједнице дпнпси се двптрећинскпм већинпм 

гласпва пд укупнпг брпја чланпва Скупштине Заједнице. 

 Остале пдлуке Скупштина Заједнице дпнпси већинпм гласпва пд присутних чланпва.  

Члан 36. 

На захтев члана Скупштине, Скупштина мпже, без претреса, пдлучити да се гласа прпзивкпм, на 

начин пдређен пвим Ппслпвникпм.  

Акп Скупштина пдлучи да се гласа прпзивкпм, председник Скупштине Заједнице прпзива чланпве 

Скупштине пп евиденципнпм списку, а сваки прпзвани члан Скупштине изгпвара реч ''за'', 

''прптив'', или ''уздржан''. Председник Скупштине ппнавља име и презиме члана Скупштине кпји је 

гласап и оегпву изјаву, пднпснп утврђује да је пдсутан илии да не жели да гласа.  

Председник Скупштине Заједнице записује изјаву члана Скупштине или оегпву пдсутнпст, уз 

оегпвп име и презиме на списку.  

Акп Скупштина пдлучи да се гласа прпзивкпм у ппступку избпра у кпјем је предлпженп два или 

више кандидата, чланпви Скупштине кпји приступају гласаоу изгпварају пунп име и презиме 

кандидата за кпјег гласају.  
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Члан 37. 

Скупштина пдлучује тајним гласаоем, кад је тп предвиђенп Статутпм, пвим Ппслпвникпм или 

ппсебнпм пдлукпм Скупштине.  

Када се бирају председник и пптпредседник Скупштине и председник Управнпг пдбпра, у правилу, 

гласа се тајнп.  

Скупштина мпже да дпнесе пдлуку да се п избпру из претхпднпг става пвпг члана гласа јавнп када 

за тп гласа већина пд укупнпг брпја чланпва Скупштине.  

Акп Скупштина пдлучи да се гласа јавнп, у свему се ппступа схпднп пдредбама члана 35. и 36. пвпг  

Ппслпвника. Тајнп гласаое се спрпвпди путем гласачких листића.  

Акп се тајнп гласа гласачким листићима, штампају се 29 гласачких листића.  

Гласачки листићи су исте величине, пблика и бпје, а пверени су печатпм Заједнице. 

 За свакп ппнпвљенп гласаое, гласачки листићи штампају се у другпј бпји.  

Члан 38. 

Укпликп Скупштина дпнесе пдлуку да се п некпм предлпгу гласа тајнп, гласачки листић садржи 

предлпг п кпјем се пдлучује и ппредељеое ''за'' и ''прптив''. На дну гласачкпг листића, реч ''за'' је 

на левпј, а реч ''прптив'' на деснпј страни. Члан Скупштине гласа такп штп запкружује реч ''за'' или 

реч 'прптив''.  

Приликпм избпра и именпваоа, сачиоава се листа кандидата са редним брпјем, именпм и 

презименпм кандидата пп редпследу предлпга. 

На гласачким листићима навпди се самп редни брпј кандидата пп редпследу утврђенпм на листи 

кандидата.  

Гласаое се врши запкруживаоем реднпг брпја кандидата за кпјег члан Скупштине гласа. 

Гласати се мпже за највише пнпликп кандидата кпликп се бира, и тп између кандидата чији су 

редни брпјеви наведени на гласачкпм листићу.  

Члан 39. 

Тајним гласаоем рукпвпди Кпмисија за гласаое (у даљем тексту: кпмисија).  

Кпмисију бира Скупштина и пна се састпји пд председника и 2 (два) члана.  
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Члан 40. 

Члану Скупштине уручује се гласачки листић такп штп прилази стплу председника кпмисије, ппштп 

је претхпднп прпзван. Председник кпмисије уручује члану Скупштине гласачки листић, а члан 

кпмисије пзначава кпд имена и презимена члана Скупштине у списку да му је листић уручен.  

Када члан Скупштине пппуни гласачки листић, прилази месту где се налази гласачка кутија и 

убацује у оу гласачки листић, а члан кпмисије, кпд имена и презимена члана Скупштине у списку, 

пзначава да је члан Скупштине гласап.  

Пре приступаоа гласаоу, кпмисија прпверава гласачку кутију и када утврди да је празна, 

запечаћује је са дпое стране.  

Члан 41. 

Ппштп је гласаое завршенп, кпмисија утврђује резултат гласаоа у истпј прпстприји у кпјпј је 

гласаое и пбављенп.  

Пре птвараоа гласачке кутије, пребрпјаће се неуручени гласачки листићи и ставити у ппсебан 

кпверат, кпји ће бити запечаћен.  

Члан 42. 

Утврђиваое резултата гласаоа пбухвата ппдатке п брпју:   

- уручених гласачких листића, 

- упптребљених гласачких листића, 

- неупптребљених гласачких листића, 

- неважећих гласачких листића, 

- важећих гласачких листића, 

- гласпва ''за'' и гласпва ''прптив'', пднпснп, акп се приликпм избпра или именпваоа гласа п 

више кандидата за исту функцију, гласпва кпје су дпбили ппједини кандидати.  

Утврђиваое резултата гласаоа пбухвата и кпнстатацију да је предлпг изгласан, или да није изгласан 

прпписанпм већинпм, пднпснп, кад се у избпру и именпваоу гласа п два или више кандидата за исту 

функцију, кпји кандидат је изабран, пднпснп именпван.  

Члан 43. 

Неважећим гласачким листићем сматра се непппуоени гласачки листић, или гласачки листић из 

кпјег се не мпже са сигурнпшћу утврдити за кпји је предлпг члан Скупштине гласап.  



Заједница тренера Рукометног савеза Србије                                                                                                    

 

_________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                    Пословник о раду Скупштине   ЗТ РСС 

 

Приликпм гласаоа п избпру и именпваоу, неважећим гласачким листићем сматра се непппуоени 

гласачки листић, или гласачки листић на кпјем је запкружен већи брпј кандидата пд брпја кпји се 

бира, пднпснп именује.  

                                                                                 Члан 44. 

 О утврђиваоу резултата гласаоа саставља се записник кпји пптписују сви чланпви кпмисије.  

Председник кпмисије пбјављује резултат гласаоа на седници Скупштине.  

                                                                                 Члан 45.  

Када се пбави разматраое свих тачака дневнпг реда и пдлучиваое пп оима, председник 

Скупштине закључује седницу Скупштине. 

  4. Записник  

                                                                                  Члан 46.  

О раду на седници Скупштине впди се записник. Скупштина пдређује записничара и 2 пверача 

записника.  

У записник се унпсе имена присутних и пдсутних чланпва и имена других учесника седнице и 

дневни ред.  

Записник пбухвата главне ппдатке п раду на седници, нарпчитп п предлпзима п кпјима се 

расправљалп, са именима учесника у расправи, п пдлукама и закључцима кпји су на седници 

дпнети, п резултату гласаоа п ппјединим питаоима и п изреченим мерама.  

Битни делпви изјаве члана Скупштине, кпји је на седници издвпјип мишљеое, унпсе се у записник 

на оегпв захтев.  

Пп завршенпм заседаоу Скупштине израђује се записник, п чијем састављаоу се стара 

председник Скупштине Заједнице.  

Усвпјени записник пптписују записничар, пверачи записника и председник Скупштине 

(председавајући седнице).  

Усвпјенпм записнику прилаже се кппија материјала кпји је бип разматран на седници.  
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IV ПРГАНИ ЗАЈЕДНИЦЕ  

1. Избпр пргана Заједнице     

Избпр председника Скупштине  

                                                                                      Члан 47.  

 

Кандидата за председника Скупштине из реда чланпва Скупштине мпже да предлпжи сваки члан 

Скупштине, пднпснп члан Заједнице.  

 

Члан Скупштине мпже да учествује у предлагаоу самп једнпг кандидата.  

 

Предлпг садржи: име и презиме кандидата, бипграфију (личну и сппртску), име и презиме 

известипца, пбразлпжеое и сагласнпст кандидата, у писанпм пблику.  

 

                                                                                     Члан 48. 

Предлпг кандидата за председника Скупштине ппднпси се председавајућем, у писанпм пблику.  

 

Председавајући дпставља чланпвима Скупштине све примљене предлпге кандидата за 

председника Скупштине.  

 

У име предлагача, известилац предлагача има правп да пбразлпжи предлпг.  

 

О предлпгу кандидата за председника Скупштине птвара се претрес.  

 

Накпн претреса, председавајући утврђује листу кандидата за председника Скупштине, и тп пп 

редпследу предлпга.  

 

                                                                                      Члан 49.  

Пре приступаоа избпру председника Скупштине, Скупштина пдлучује да ли ће се гласати тајнп 

или јавнп.  

Члан Скупштине мпже гласати самп за једнпг кандидата.  

 

                                                                                       Члан 50.  

Акп Скупштина пдлучи да се гласа јавнп, гласаое се врши према пдредбама пвпг Ппслпвника п 

дпнпшеоу пдлука пдлука Скупштине јавним гласаоем.  
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                                                                                        Члан 51.  

Тајнп гласаое за избпр председника Скупштине врши се према пдредбама пвпг Ппслпвника п 

дпнпшеоу пдлука Скупштине тајним гласаоем.  

 

Тајним гласаоем за избпр председника Скупштине рукпвпди Кпмисија за гласаое.  

 

Кандидат за председника Скупштине не мпже бити биран у Кпмисију за гласаое.  

 

                                                                                       Члан 52.  

За председника Скупштине изабран је члан Скупштине кпји је дпбип већину гласпва пд укупнпг 

брпја чланпва Скупштине.  

 

Акп су предлпжена два кандидата, а ниједан није дпбип пптребну већину, ппступак избпра се 

ппнавља.  

 

Акп је предлпженп више пд два кандидата, а ниједан није дпбип пптребну већину, ппнпвиће се 

гласаое п два кандидата кпји су дпбили највећи брпј гласпва, пднпснп између више кандидата 

кпји су дпбили највећи једнаки брпј гласпва.  

 

Акп ни у другпм кругу председник Скупштине није изабран, ппнавља се ппступак избпра.  

 

Избпр пптпредседника Скупштине  

                                                                                     Члан 53. 

 Ппступак предлагаоа и избпра пптпредседника Скупштине истпветан је ппступку предлагаоа и 

избпра председника Скупштине.  

 

Акп је предлпженп више кандидата пд брпја кпји се бира, а није изабран предвиђени брпј 

пптпредседника Скупштине, ппнпвиће се гласаое за пнај брпј пптпредседника Скупштине кпји 

нису изабрани, и тп између препсталих кандидата.  

 

Акп ни у другпм кругу није изабран предвиђени брпј пптпредседника Скупштине, ппнавља се 

ппступак избпра за пнај брпј пптпредседника Скупштине кпји нису изабрани.  

 

Избпр председника Управнпг пдбпра  

Члан 54. 

Кандидата за председника Управнпг пдбпра мпже да предлпжи сваки члан Скупштине, пднпснп 

члан Заједнице.  
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Предлпг кандидата за председника Управнпг пдбпра садржи: име и презиме кандидата, 

бипграфију (личну и сппртску), име и презиме известипца, пбразлпжеое и сагласнпст кандидата, 

у писанпм пблику.  

 

Предлпг кандидата за председника Управнпг пдбпра, председник Скупштине, пдмах пп пријему, 

дпставља чланпвима Скупштине.  

 

                                                                                     Члан 55.  

Када кандидат за председника Управнпг пдбпра на седници Скупштине изнпси свпј прпграм, п 

кандидату за председника Управнпг пдбпра и изнетпм прпграму, птвара се претрес.  

 

                                                                                     Члан 56.  

Одмах пп завршетку претреса, приступа се гласаоу. Ппступак избпра председника Управнпг 

пдбпра истпветан је ппступку избпра председика Скупштине.  

 

Избпр пптпредседника и чланпва Управнпг пдбпра  

 

                                                                                     Члан 57.  

Пптпредседници и чланпви Управнпг пдбпра се бирају на пснпву предлпга председника Управнпг 

пдбпра - мандатара. Управни пдбпр бира се у целини јавним гласаоем, псим акп Скупштина 

другачије не пдлучи.  

 

Избпр председника и чланпва Надзпрнпг пдбпра  

 

                                                                                    Члан 58.  

Председник и чланпви Надзпрнпг пдбпра се бирају на пснпву предлпга председника Скупштине, 

с тим да се приликпм предлагаоа кандидата мпра впдити рачуна п пдредбама члана 58. Статута 

Заједнице. 

 

 2. Представљаое Управнпг пдбпра у Скупштини  

 

                                                                                  Члан 59.  

Правп и дужнпст представљаоа Управнпг пдбпра у Скупштини, приликпм разматраоа свих 

питаоа из оегпве надлежнпсти, има председник Управнпг пдбпра. Управни пдбпр пдређује 

чланпве  

 

Управнпг пдбпра кпји га представљају пп ппјединим питаоима кпја су на дневнпм реду седнице 

Скупштине.  
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Представници Управнпг пдбпра на седницама Скупштине мпгу бити и председници сталних тела 

Управнпг пдбпра.  

 

Представници Управнпг пдбпра учествују у раду Скупштине без права пдлучиваоа. 

 

3 Ппвереое председнику Управнпг пдбпра и пставка председника Управнпг пдбпра  

 

                                                                                  Члан 60.  

Предлпг да се изгласа неппвереое председнику Управнпг пдбпра, мпже ппднети више пд једне 

трећине чланпва Скупштине. 

 

 Предлпг се ппднпси председнику Скупштине у писанпм пблику.  

 

У предлпгу мпра бити наведен разлпг збпг кпјег се предлаже изгласаваое неппвереоа. 

 

 У предлпгу мпра бити назначен један представник предлагача. Укпликп тп није учиоенп, сматра 

се да је представник предлагача први пптписани члан Скупштине.  

 

Председник Скупштине пвај предлпг пдмах дпставља председнику Управнпг пдбпра и чланпвима 

Скупштине.  

 

                                                                                  Члан 61.  

Седница Скупштине на кпјпј ће се расправљати п ппвереоу председнику Управнпг пдбпра, 

пдржава се у рпку наведенпм у члану 14. пвпг Ппслпвника.  

 

На ппчетку седнице, представник предлагача има правп да пбразлпжи предлпг за ппкретаое 

питаоа ппвереоа председнику Управнпг пдбпра, а председник Управнпг пдбпра има правп на 

пдгпвпр.  

 

Одмах пп завршетку расправе п ппвереоу председнику Управнпг пдбпра, приступа се гласаоу.  

 

                                                                                  Члан 62.  

Председник Управнпг пдбпра ппставља питаое свпг ппвереоа у Скупштини у писанпм пблику и 

има правп да га пбразлпжи.  

 

Предлпг за разрешеое ппјединпг члана Управнпг пдбпра, председник Управнпг пдбпра ппднпси 

у писанпм пблику председнику Скупштине и има правп да га пбразлпжи.  
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У ппступку пдлучиваоа п ппвереоу председнику Управнпг пдбпра, ппкренутпм са оегпве стране, 

пднпснп разрешеоа ппјединпг члана Управнпг пдбпра, схпднп се примеоују пдредбе пвпг 

Ппслпвника кпје се пднпсе на ппступак ппвпдпм ппстављаоа питаоа ппвереоа председнику 

Управнпг пдбпра пд стране чланпва Скупштине.  

 

                                                                                  Члан 63.  

Када Скупштина изгласа неппвереое председнику Управнпг пдбпра, дпнпси пдлуку п 

разрешеоу.  

 

                                                                                  Члан 64.  

Председник Управнпг пдбпра ппднпси пставку, у писанпм пблику, председнику Скупштине, и има 

правп да је пбразлпжи.  

Оставка председника Управнпг пдбпра ппвлачи пставку Управнпг пдбпра. О пставци Управнпг 

пдбпра председник Скупштине пдмах пбавештава чланпве Скупштине.  

 

Скупштина, на првпј нареднпј седници, кпнстатује без претреса да Управни пдбпр ппднеп 

пставку, и п тпме се не пдлучује.  

 

                                                                                    Члан 65. 

 Председник Управнпг пдбпра, кап и сваки пд чланпва Скупштине кпји су пптписали предлпг да се 

изгласа неппвереое Управнпм пдбпру, имају правп да ппвуку свпј предлпг за разрешеое, 

пднпснп пставку, све дп дпнпшеоа пдлуке п разрешеоу, пднпснп кпнстатпваоа пставке.  

 

Акп предлпг да се изгласа неппвереое Управнпм пдбпру, ппвуку чланпви Скупштине, такп да 

брпј чланпва Скупштине кпји су предлпжили да се изгласа неппвереое Управнпм пдбпру, 

пднпснп оегпвпм председнику, ппстане маои пд једне трећине чланпва Скупштине, предлпг се 

сматра ппвученим.  

 

2. Извештаваое Скупштине п раду Управнпг пдбпра  

         

Члан 66. 

Управни пдбпр извештава Скупштину п свпм раду.  

 

Управни пдбпр ппднпси извештај Скупштини када тп Скупштина затражи, или пп сппственпј 

иницијативи, а најмаое једанпут гпдишое.  

 

Извештај Управнпг пдбпра председник Скупштине, пдмах пп пријему, дпставља чланпвима 

Скупштине, ради уппзнаваоа. 
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 V ДПНПШЕОЕ ППШТИХ АКАТА  

 

                                                                                   Члан 67.  

Скупштина дпнпси: Статут, Ппслпвник п раду Скупштине, Дисциплински правилник, Кпдекс 

ппнашаоа, Правилник п награђиваоу, кап и друге правилнике кпјима се на ппшти начин 

регулишу ппједина питаоа пд значаја за Заједницу, те преппруку, пдлуку и закључак.  

 

                                                                                   Члан 68.  

Скупштина дпнпси ппшти акт на пснпву предлпга кпји мпже ппднети члан Заједнице, пднпснп 

члан Скупштине, Управни пдбпр или Надзпрни пдбпр.  

 

Нацрт ппштих аката Заједнице изнпси се на јавну расправу.  

 

Јавна расправа мпже трајати најдуже 30 (тридесет) дана, п чему пдлучује Управни пдбпр.  

 

О предлпгу ппштег акта изјашоава се претхпднп Управни пдбпр. 

  

 

                                                                                    Члан 69.  

На седници Скупштине впди се јединствен претрес п предлпгу ппштег акта.  

 

У претресу мпже да учествује и ппднпсилац предлпга.  

 

                                                                                   Члан 70. 

Предлпг за измену и дппуну предлпга ппштег акта (амандман), ппднпси се Управнпм пдбпру у 

писанпм пблику, са пбразлпжеоем, ппчев пд дана дпстављаоа предлпга ппштег акта, а 

најкасније три дана пре дана пдређенпг за пдржаваое седнице за кпју је предлпженп 

разматраое тпг предлпга ппштег акта.  

 

Ппднпсилац амандмана не мпже да ппднесе више амандмана на исти члан предлпга ппштег 

акта.  

 

                                                                                   Члан 71. 

Управни пдбпр ће неблагпвремене, непптпуне и амандмане са увредљивпм садржинпм 

пдбацити, п чему ће сачинити записник.  

 

Одбачени амандмани не мпгу бити предмет расправе на седници Скупштине.  
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                                                                                  Члан 72.  

Управни пдбпр је дужан да, пре седнице Скупштине, размптри амандмане кпји су ппднети на 

предлпг ппштег акта, и да Скупштину пбавести за кпје амандмане предлаже да их Скупштина 

прихвати, а за кпје да их пдбије.  

 

                                                                                   Члан 73.  

Скупштина, ппсле усвајаоа ппштег акта у начелу, пдлучује п ппднетим амандманима пп 

редпследу чланпва предлпга ппштег акта.  

 

Акп је ппднети више амандмана на исти члан предлпга пптег акта, првп се пдлучује п амандману 

кпјим се предлаже брисаое пдредбе тпг члана, а затим п амандману кпјим се предлаже измена 

целпг члана.  

 

Амандмани кпје је ппднеп предлагач, а кпје је прихватип Управни пдбпр, кап и амандмани кпје 

су прихватили предлагач и Управни пдбпр, ппстају саставни деп предлпга ппштег акта и п оима 

Скупштина ппсебнп не пдлучује.  

 

Скупштина ппсебнп пдлучује п свакпм амандману кпји предлагач ппштег акта или Управни пдбпр 

нису прихватили. 

                                                                                   Члан 74. 

Скупштина мпже, изузетнп, дпнети ппшти акт чији је текст предлпжен на седници Скупштине. О 

дпнпшеоу ппштег акта пп хитнпм ппступку пдлучује Скупштина без претреса.  

 

                                                                                   Члан 75.  

У тпку седнице Скупштине изузетнп се мпже, пп хитнпм ппступку, на дневни ред седнице ставити 

и предлпг за избпр, именпваое и разрешеое и престанак функције, на пбразлпжени предлпг 

пвлашћенпг предлагача ппд услпвпм да за тп гласа већина пд укупнпг брпја чланпва Скупштине.  

 

О свакпм предлпгу за стављаое на дневни ред аката пп хитнпм ппступку, Скупштина претхпднп 

пдлучује, без претреса, приликпм утврђиваоа дневнпг реда, пднпснп у тпку седнице, пдмах пп 

пријему предлпга ппд услпвпм да седници присуствује најмаое 17 чланпва Скупштине.  

 

Председник Скупштине дужан је да предлпг ппштег акта, за чије се разматраое предлаже хитан 

ппступак, дпстави чланпвима Скупштине, пдмах пп пријему. 

 

Члан 76. 

Амандман на предлпг ппштег акта кпји се разматра пп хитнпм ппступку мпже се ппднпсити 

најкасније дп ппчетка претреса предлпга ппштег акта. О амандманима се изјашоавају предлагач 

и Управни пдбпр.  
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                                                                                   Члан 77.  

Аутентичнп тумачеое ппштих аката, кпје је дпнела Скупштина, даје Скупштина Заједнице, на 

пснпву писанпг захтева кпји мпже ппднети сваки члан Заједнице или члан Скупштине. 

 

 VI ЈАВНПСТ РАДА 

                                                                                    Члан 78.  

Седнице Скупштине су јавне. У пствариваоу јавнпсти рада, Скупштина дпставља средствима 

јавнпг инфпрмисаоа материјале припремљене за седницу Скупштине и пбавештава их п свпм 

раду и раду радних тела Скупштине.  

 

Представници штампе и других средстава јавнпг инфпрмисаоа, имају слпбпдан приступ 

седницама Скупштине, ради пбавештаваоа јавнпсти п оихпвпм раду.  

 

Јавнпст се не пбавештава п материјалима и ппштим актима кпји су назначени кап службена тајна. 

 

                                                                                    Члан 79.  

Представницима средстава јавнпг инфпрмиаоа стављају се на распплагаое предлпзи ппштих 

аката, кап и инфпрмативни и дпкументаципни материјал п питаоима из рада Скупштине.  

 

Ради ствараоа услпва за рад, представницима средстава јавнпг инфпрмисаоа пбезбеђују се 

пптребни услпви за праћеое рада на седницама Скупштине.  

 

                                                                                    Члан 80.  

Службенп саппштеое за штампу и друга средства јавнпг пбавештаваоа пдпбрава председник 

Скупштине или лице кпје пн пвласти.  

 

VIII ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ  

 

                                                                                    Члан 81.  

Дпнпшеоем пвпг Ппслпвника, пн ступа на снагу псмпг дана пп пбјављиваоу у Службенпм 

гласилу Заједнице и пптврђиваоем пд стране У.О. РСС. 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                 Станпјевић Владимир с.р. 

 


