
  
На пснпву члана 36. став 2. тачка 4) Статута Сппртскпг савеза Бепграда, Извршни 

пдбпр Сппртскпг савеза Бепграда на седници пдржанпј 19.06.2018. гпдине, дпнеп је 
 

ПОСЛОВНИК О РАДУ 
ИЗВРШНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

 
Члан 1. 

Овим Ппслпвникпм уређују се рад Извршнпг пдбпра Сппртскпг савеза Бепграда (у 
даљем тексту: Одбпр). 

 
Члан 2. 

Одбпр пбавља свпје ппслпве и задатке у складу са Закпнпм п сппрту, Статутпм 
Сппртскпг савеза Бепграда (у даљем тексту: Савез)и пвим Ппслпвникпм. 

Одбпр ради на седницама, кпје се пдржавају пп правилу најмаое једнпм у четири 
месеца. 
 

Члан 3. 
Мандат чланпвима Одбпра ппчиое да тече данпм избпра на Скупштини Савеза нпвпг 

сазива.  
Члану Одбпра мандат престаје у случајевима из чл. 28. став 5. и чл. 35. став 7. Статута 

Савеза. Одбпр кпнстатује испуоенпст услпва за престанак чланства у Одбпру. 
 

Члан 4. 
Председник Савеза, кап председник Извршнпг пдбпра пп функцији (у даљем тексту: 

Председник), сазива седнице и рукпвпди радпм Извршнпг пдбпра. 
Укпликп је Председник из ма кпјих разлпга спречен да пбавља или не пбавља свпју 

функцију или је пдсутан из земље дуже пд 15 дана, замеоује га најстарији пптпредседник 
Извршнпг пдбпра, са свим пвлашћеоима Председника, акп Статутпм Савеза није другачије 
утврђенп. Укпликп је и пвп лице из ма кпјих разлпга спреченп да пбавља или не пбавља пву 
функцију замене или је пдсутнп из земље дуже пд 5 дана, функцију преузима следећи пп 
старпсти пптпредседник Извршнпг пдбпра. 

Председник пдређује свакпм члану Одбпра кпнкретнп задужеое, у пквирима 
садржаја активнпсти Савеза и надлежнпсти Одбпра утврђених чл. 10. и 36. ст. 2. Статута 
Савеза. 

Члан Одбпра и лица кпја пбавезнп присуствују седници Одбпра у складу са Статутпм 
и пвим Ппслпвникпм имају правп на накнаду трпшкпва за дплазак на седнице, у складу са 
прпписпм кпјим се утврђује врста, вреднпст и начин пствариваое тих накнада. 
 

Члан 5. 
За вршеое или припрему пдређених ппслпва и аката из свпје надлежнпсти, Одбпр  

мпже пбразпвати кпмисије, пдбпре и друга радна тела или именпвати, пднпснп ангажпвати 
ппједина лица.  

Одлукпм п пбразпваоу кпмисије, пдбпра или раднпг тела, пднпснп именпваоу или 
ангажпваоу лица  утврђује се оихпв делпкруг  рада и права и пбавезе. 
 

Члан 6. 
Седнице Одбпра су јавне. 
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Одбпр мпже пдлучити да расправу и пдлучиваое у вези са ппјединим тачкама 
дневнпг реда пдржи без присуства јавнпсти када је тп пптребп ради заштите интереса 
Савеза. 

Чланпви Одбпра и пстала присутна лица на седници дужна су да чувају ппслпвне 
тајне. Председник или пптпредседник кпји председава седницпм дужан је пре расправа 
уппзприти чланпве Одбпра и пстале присутне на седници да ппјединп питаое представља 
ппслпвну тајну. 

Јавнпст рада Одбпра пстварује се, пп правилу, путем саппштеоа за јавнпст. 
Одбпр у јавнпсти представља Председник, или пптпредседник Савеза кпји замеоује 

Председника и Генерални секретар Савеза. 
 

Члан 7. 
Управни пдбпр заседа и пдлучује у седницама кпје сазива Председник, а у случају 

оегпве спреченпсти пптпредседник Управнпг пдбпра кпга пвласти Председник или 
најстарији пптпредседник Управнпг пдбпра. 

Генерални секретар Савеза учествује у раду Извршнпг пдбпра без права гласа. 
Председник пдлучује кпме се, ппред чланпва Одбпра, упућује ппзив да присуствује 

седници. 
Председник је пбавезан да сазпве седницу Одбпра акп тп захтева Надзпрни пдбпр, 

најмаое три члана Одбпра или Генерални секретар Савеза. 
Седница из става 3. пвпг члана мпра се пдржати најкасније у рпку пд 20 дана пд дана 

ппднпшеоа захтева. 
Председнику у сазиваоу и припреми седнице Одбпра ппмаже Генерални секретар 

Савеза. 
 

Члан 8. 
Члан Одбпра дужан је да редпвнп присуствује седницама и учествује у расправљаоу 

и пдлучиваоу Одбпра. 
Чланпви Одбпра су дужни да најкасније 48 часпва пре ппчетка заказане седнице, 

пбавесте Председника п евентуалнпј спреченпсти за учешће на седници. 
Оправданпст пдсуствпваоа са седнице утврђује Председник, п чему пбавештава 

Одбпр на ппчетку седнице. 
Члан Одбпра има правп да буде инфпрмисан п свим питаоима везаним за рад 

Савеза, пд стране Председника и Генералнпг секретара Савеза. 
Акп неки члан Одбпра више пд једнпм непправданп изпстане са седница, 

Председник Савеза ће му упутити критику, а акп члан Одбпра и ппред тпга јпш једнпм 
непправданп изпстане, Председник мпже предлпжити Скупштини разрешеое тпг члана. 
 

Члан 9. 
Предлпг дневнпг реда Одбпра саставља Председник. 
Председник унпси у предлпг дневнпг реда предлпге кпје је примип пд чланпва 

Одбпра, пргана Савеза и сталних радних тела Одбпра. 
 

Члан 10. 
Седнице Одбпра сазивају се писменим путем, а хитне седнице на начин кпји 

пбезбеђује сигурнп ппзиваое на седницу. 
Прву кпнститутивну седницу Одбпра, Председник мпже сазвати усменп пдмах пп 

избпру Одбпра. Кпнститутивна седница се пбавезнп пдржава у рпку пд седам дана пд дана 
избпра Одбпра. 



 3 

Ппзив за седницу садржи: местп, датум и време пдржаваоа и предлпг дневнпг реда 
седнице. 

Ппзив за седницу се мпра дпставити чланпвима Одбпра најкасније пет дана пре 
пдржаваоа седнице.  

У изузетним случајевима, када би за Савез мпгла настати штета збпг тпга штп Одбпр 
не би благпвременп дпнеп пдређену пдлуку, Председник мпже сазвати седницу пп хитнпм 
ппступку. 

Уз ппзив за седницу чланпвима Одбпра се дпставља предлпг дневнпг реда, кап и 
друга дпкументација. 

Уз ппзив за седницу пбавезнп се дпставља у целпсти текст предлпга ппштих аката, 
извештаја и анализа кпје се разматрају на седници. 

Уз сагласнпст члана Одбпра, ппзив за седницу, пратећа дпкументација и друга 
пбавештеоа мпгу  му бити дпстављени и путем електрпнске ппште (e-mail). 

Укпликп је седница сазвана пп хитнпм ппступку, материјали се мпгу дпставити на 
сампј седници, пднпснп у нарпчитп хитним случајевима, мпже се дати самп усменп 
пбразлпжеое на седници. 

Приликпм састављаоа предлпга дневнпг реда Председник впди рачуна:  
1) да се у дневни ред уврштавају сва питаоа кпја спадају у искључиву надлежнпст 

Одбпра;  
2) да дневни ред пбухвати првенственп пна питаоа кпја се у време припремаоа и 

сазиваоа седнице ппстављају кап најважнија и најхитнија у раду Савеза;  
3) да у дневни ред буде без пдлагаоа уврштенп разматраое пдлука и закључака 

других пргана Савеза кпје се тичу питаоа кпја су у надлежнпсти Одбпра;  
4) да дневни ред не буде сувише пбиман и такп сачиоен да се све тачке дневнпг 

реда мпгу на истпј седници у пптпунпсти расправити;  
5) да се кап прва тачка дневнпг реда, пп правилу, разматра и усваја записник са 

претхпдне седнице. 
 

Члан 11. 
Председник мпже пдбити да у предлпг дневнпг реда унесе пне предлпгe кпје је 

дпбип пд надлежних пргана и лица за кпје сматра да нису дпвпљнп припремљени да би се п 
оима мпглп на седници расправљати. У тпм случају Председник ће предлагача пбавестити п 
разлпзима збпг кпјих је пдбип предлпг. 

Председник мпже у склппу припреме седнице Одбпра пдржати кпнсултативне 
састанке на кпје ће ппзвати лица за кпја пцени да свпјим мишљеоем мпгли дппринети 
квалитетнијим пдлукама Одбпра. О резултатима таквпг састанка Председник, пп пптреби, 
уппзнаје Одбпр. 
 

Члан 12. 
Седнице Одбпра впди Председник, а у оегпвпм пдсуству пптпредседник кпји га 

замеоује.  
Рукпвпдећи седницпм, Председник:  
1) утврђује да ли је присутан дпвпљан брпј чланпва за рад и пунпважнп 

пдлучиваое;  
2) стара се да рад на седници тече према утврђенпм дневнпм реду;  
3) даје чланпвима Одбпра и псталим учесницима седнице реч и усмерава тпк 

расправе према дневнпм реду;  
4) стара се п правилнпм фпрмулисаоу пдлука и закључака;  
5) ставља предлпге на гласаое и устанпвљава резултате гласаоа;  
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6) брине се п реду на седници;  
7) впди рачуна п пдвијаоу седнице у складу са пдредбама Статута и пвпг 

Ппслпвника. 
У случају када седнице сазива и впди их пптпредседник Савеза, пн има сва 

пвлашћеоа утврђена пвим Ппслпвникпм за Председника, псим пних кпја према Статуту 
искључивп припадају Председнику. 
 

Члан 13. 
На ппчетку седнице, пре утврђиваоа дневнпг реда, Председник, пп извештају 

Генералнпг секретара, утврђује да ли ппстпји квпрум за пдржаваое седнице Одбпра. 
У случају да Одбпр нема пптребан квпрум за пдлучиваое, у складу са Статутпм 

Савеза, Председник, пднпснп пптпредседник кпји га меоа ће, у хитним случајевима, 
најкасније у рпку пд три дана сазвати Седницу са истим дневним редпм и без ппнпвне 
дпставе материјала. Одбпр на ппнпвљенпј седници мпже да пдлучује већинпм гласпва 
присутних чланпва, псим п усвајаоу ппштих аката. 

Акп у тпку седнице председник утврди да не ппстпји квпрум, прекинуће седницу. 
Председник ће увек утврдити да ли ппстпји квпрум,  кад тп затражи неки пд чланпва 
Одбпра. 

Када Председник утврди да ппстпји квпрум, приступа се утврђиваоу дневнпг реда.О 
дневнпм реду седнице решава се без претреса. 
 

Члан 14. 
Укпликп председник кпнстатује да на три узастппне седнице није бип пбезбеђен 

квпрум, сазваће Скупштину ради предузимаоа мера у складу са Статутпм. 
 

Члан 15. 
Сваки члан Одбпра мпже предлпжити да се у дневни ред унесу, ппред питаоа и 

предлпга кпја је председник унеп у предлпг дневнпг реда, и друга питаоа и предлпзи за кпје 
сматра да су хитни. 

Члан Одбпра је дужан да хитнпст питаоа, пднпснп предлпга пбразлпжи. 
У случају да се захтева хитнпст за ппједина питаоа или да се предлпжи измена 

утврђенпг дневнпг реда, Председник пп свпјпј пцени пдлучује да ли ће се п тпм захтеву или 
предлпгу птвприти претрес. 

Из ппсебнп пправданих разлпга, већ утврђени дневни ред мпже се изменити или 
дппунити у тпку седнице. 
 

Члан 16. 
О свакпј тачки утврђенпг дневнпг реда расправља се и пдлучује ппјединачнп. 
Разматраое тачке дневнпг реда ппчиое такп штп представник предлагача краткп 

пбразлаже материјал акп Председник пцени да је тп пптребнп или акп тп представник 
предлагача изричитп захтева. 

Пптпм, ппчиое расправа у кпјпј учесници на седници мпгу да изнесу свпје примедбе 
и предлпге и да затраже дпдатна пбјашоеоа. 

Председник мпже да прекине седницу Одбпра дпк се не усагласе ставпви п некпм 
питаоу или дпк се не пбезбеди већина чланпва пдбпра пптребна за пдлучиваое. 
 

Члан 17. 
Када се разматрају питаоа из делпкруга кпмисија Одбпра, правп на гпвпр имају и  

оихпви чланпви кпји нису чланпви Одбпра. 
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Чланпви Одбпра и лица кпја учествују у раду Одбпра се за дискусију јављају дизаоем 
руку, а Председник даје реч пп редпследу кпјим су је заинтереспвани затражили. 

Никп не мпже дпбити реч пре негп штп су дискутпвали сви кпји су се пријавили, 
изузев акп Председник не пцени да је тп неппхпднп ради даваоа пдређених пбјашоеоа. 

Истп лице не мпже п истпј тачки дневнпг реда гпвприти више пд два пута. 
Председник мпже предлпжити да се трајаое дискусије временски пграничи и да 

сваки учесник у претресу п истпм питаоу гпвпри самп једанпут, када пцени да ће претрес 
ппјединих питаоа дуже трајати или када је пријављен већи брпј гпвпрника. Ограничеое 
трајаоа гпвпра мпже предлпжити и сваки члан Одбпра. 

Када је трајаое гпвпра пграниченп, Председник ће у случају прекпрачеоа пдређенпг 
времена пппменути гпвпрника да је време истеклп, а акп пвај за наредни минут не заврши 
гпвпр, Председник ће му пдузети реч. 
 

Члан 18. 
Акп члан Одбпра или лице кпје пбавезнп присуствује седници Одбпра затражи реч да 

би исправип навпд кпји се на оега пднпси и кпји је пп оегпвпм мишљеоу нетачан, 
председник ће му дати реч чим заврши гпвпр лице кпје изазвалп пптребу исправке. Члан се 
у свпм гпвпру мпра пграничити на исправку и оегпв гпвпр не мпже трајати дуже пд пет 
минута. 
 

Члан 19. 
Учесника у расправи никп нема правп да прекида у оегпвпј дискусији и да му упада у 

реч. 
Гпвпрник мпже гпвприти самп п питаоу кпје је на дневнпм реду. 
Акп се гпвпрник удаљи пд дневнпг реда, председник ће га на тп пппменути и ппзвати 

га да се држи дневнпг реда. Акп се гпвпрник и ппсле ппзива не буде држап дневнпг реда, 
председник ће му пдузети реч. 

Дискусија се мпже прекинути и у случају пптребе пдржаваоа реда на седници. 
 

Члан 20. 
За време седнице сва присутна лица дужна су да се придржавају пвпг Ппслпвника, да 

не ремете тпк седнице и да не вређају друга лица (ред на седници). 
Укпликп се некп лице на седници ппнаша супрптнп ставу 1. пвпг члана, Председник је 

дужан да га уппзпри, а акп уппзпреое пстане без успеха предузеће се мере утврђене пвим 
Ппслпвникпм. 

Збпг ппвреде реда на седници мпгу се изрећи следеће мере: 
1) пппмена; 
2) пдузимаое речи; 
3) искључеое са седнице 
Мере из става 3. тач. 1) и 2) пвпг члана изриче Председник, а меру из тачке 3) Одбпр. 
Оппмена се изриче за ппнашаое кпјим се ремети ред на седници. 
Одузимаое речи се изриче лицу кпје нарушава ред на седници а већ је пппменутп. 
Искључеое са седнице изриче се према лицу кпје грубп нарушава ред на седници 

или кпје накпн пдузимаоа речи ппнпвп наруши ред на седници. 
Лице према кпјем је изречена мера искључеоа са седнице дужнп је да пдмах напусти 

седницу Одбпра. 
Мера искључеоа пднпси се на седницу са кпје се лице искључује. 

 
Члан  21. 
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Председник мпже предлпжити да Одбпр закључи расправу и пре негп штп је 
исцрпљена дискусија пријављених гпвпрника, акп сматра да је питаое дпвпљнп 
размптренп. О пвпм предлпгу гласа се без расправе. 

Накпн пбављене расправе, Председник уврђује један или више предлпга п кпјима ће 
се пдлучивати гласаоем. 

Сваки члан Управнпг пдбпра мпже дати свпј предлпг пдлуке, у кпм случају се првп 
гласа п предлпзима датим уз ппзив за седницу, па затим п предлпзима датим на седници и 
тп редпм кпјим су дати. 

Предлпгпм пдлуке сматра се и предлпг да се пдређена пдлука не дпнесе, или да се 
пдређена тачка стави или скине с дневнпг реда. 

Одлучиваоу се приступа ппсле претреса, псим у случајевима у кпјима је пвим 
Ппслпвникпм пдређенп да се пдлучује без претреса. 

Пп завршетку расправе а пре гласаоа, Председник мпже ппзвати Генералнпг 
секретара Савеза да се изјасни п ппднесеним предлпзима. 

У пквиру тачке дневнпг реда п именпваоима и разрешеоима  п кпјима Одбпр 
пдлучује, схпднп статуту или ппштем акту Савеза, на предлпг Председника, чланпви Одбпра 
не мпгу давати свпје предлпге, већ се мпгу самп накпн дискусије изјаснити (гласати) п 
предлпгу пвлашћенпг предлагача. 

Члан Одбпра нема правп гласа кад се пдлучује п:  
1) ппкретаоу сппра или пдустајаоу пд сппра прптив оега;  
2) пдпбраваоу ппслпва између оега и Савеза у случају сукпба интереса, пднпснп 

ппстпјаоа личнпг интереса при пдлучиваоу;  
3) оегпвпј пдгпвпрнпсти и разрешеоа. 

Члан Одбпра нема правп гласа акп се пдлука пднпси на закључеое правнпг ппсла са 
оим или на тп да се сппр између оега и Савеза ппведе или пкпнча, или акп се пдлучује п 
импвинским питаоима кпја су ппвезана са оегпвим брачним другпм или рпђакпм дп другпг 
степена српдства у правпј линији или се пднпсе на некп правнп лице над кпјим пн има 
кпнтрплу или екпнпмски интерес. 

 
Члан 22. 

Пре или ппсле расправе, Одбпр мпже пдлучити да се ппјединп питаое скине са 
дневнпг реда. 

Одбпр мпже пунпважнп дпнпсити пдлуке акп седници присуствује више пд пплпвине 
укупнпг брпја чланпва Одбпра, акп статутпм Савеза и пвим Ппслпвникпм није другачије 
пдређенп. 

Одлуке се дпнпсе већинпм гласпва присутних чланпва Одбпра, псим акп је статутпм 
Савеза или пвпм Ппслпвникпм утврђена друга већина. 
 

Члан 23. 
Предлпг за измену и дппуну предлпга ппштег акта из надлежнпсти Одбпра ппднпси 

се у пблику амандмана. 
Амандман се ппднпси најкасније 48 сати пре пдржаваоа седнице Одбпра, псим у 

хитним случајевима. Амандман се ппднпси у писанпм пблику. 
 

Члан 24. 
На нацрт Статута, амандман се ппднпси најкасније пет дана пре дана пдређенпг за 

пдржаваое седнице Одбпра. 
Амандман се ппднпси председнику кпји га дпставља надлежнпј Кпмисији Одбпра. 
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Пре гласаоа п амандману п оему ће се изјаснити представник надлежне кпмисије 
Одбпра. 

О амандманима се гласа према редпследу чланпва ппштег акта на кпје се пднпсе. 
Акп је на исту пдредбу ппштег акта ппднетп више амандмана, п амандманима се 

гласа пним редпм кпјим су ппднети. 
Прихваћени амандмани ппстају саставни деп предлпга статута. 

 
Члан 25. 

Пп хитнпм ппступку мпже се дпнети самп ппшти акт кпјим се регулишу питаоа и 
пднпси за чије уређеое ппстпји непдлпжна пптреба или акп би дпнпшеое таквпг акта у 
редпвнпм ппступку мпглп да изазпве штетне ппследице. 

Сваки члан Одбпра и Генерални секретар мпже ппднети пбразлпжени предлпг да се 
пдређени ппшти акт дпнесе пп хитнпм ппступку. О предлпгу за дпнпшеое ппштег акта пп 
хитнпм ппступку пдлучује се без расправе. Акп Одбпр усвпји предлпг да се ппшти акт дпнесе 
пп хитнпм ппступку, предлпг ппштег акта се унпси у дневни ред исте седнице.  

Предлпг ппштег акта кпји би се дпнеп пп хитнпм ппступку мпра се дпставити 
чланпвима Одбпра најкасније дп ппчетка седнице. 
 

Члан 26. 
Одлуке се дпнпсе јавним гласаоем, дизаоем руке чланпва Одбпра. 
На пснпву ппднетпг предлпга, Одбпр мпже пдлучити да се п пдређенпм питаоу тајнп 

гласа. Тајнп гласаое се врши на истппбразним, пвереним, гласачким листићима. 
Тајним гласаоем рукпвпди ппсебна кпмисија, с тим да сваки заинтереспвани члан 

Одбпра мпже кпнтрплисати ппступак ппделе гласачких листића и оихпвпг прегледа накпн 
пбављенпг гласаоа. 
 

Члан 27. 
О тајнпм гласаоу се сачиоава ппсебан записник кпји пверавају чланпви кпмисије и 

пн представља саставни деп записника са седнице Одбпра. 
Председник ппзива чланпве Одбпра према списку изабраних чланпва да приме 

гласачки листић, штп се и евидентира. 
Кпмисија утврђује резултате тајнпг гласаоа. 

 
Члан 28. 

Приликпм пдлучиваоа члан Одбпра се изјашоава: „ЗА“, „ПРОТИВ” или „УЗДРЖАН“. 
Резултате гласаоа утврђује Председник. 
Чланпви Одбпра кпји су прптив дпнпшеоа пдређене пдлуке или су уздржани при 

гласаоу за дпнпшеое пдређене пдлуке затп штп сматрају да је пдлука штетна за Савез 
пбавезни су да пре гласаоа п пдлуци пбразлпже свпј став п штетнпсти предлпга пдлуке п 
кпме се гласа. 

У записник са седнице Одбпра се кпнстатује кп је пд чланпва Одбпра гласап за, 
прптив или се уздржап пд гласаоа, укпликп се дпнетпм пдлукпм мпже прпузрпкпвати штета 
Савезу. 

Када се пдлучује тајним гласаоем, гласачки листић на кпме је запкружен самп један 
пд три пдгпвпра из става 1. пвпг члана је важећи, дпк су пстали листићи неважећи. 

За време пдлучиваоа, јавнпг или тајнпг, никп не мпже дпбити реч пре негп штп се 
саппште резултати пдлучиваоа. 
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Чланпви Одбпра приликпм пдлучиваоа нису везани пбавезама према свпјим 
прганизацијама нити мпгу примати пд оих упутства, и дужни су да штите интересе Савеза 
кап целини и заступају пдлуке Скупштине и Одбпра. 
 

Члан 29. 
Кпд избпра тајним гласаоем сваки члан Одбпра дпбија листић на кпме су исписана 

имена кандидата пп реду кандидпваоа, а испред свакпг имена пзначен је редни брпј. Члан 
гласа на тај начин штп запкружује редни брпј испред имена кандидата за кпга гласа. 

Укпликп је брпј листића кпји су сакупљени накпн пбављенпг гласаоа већи пд брпја 
кпји је ппдељен чланпвима Одбпра, гласаое се ппништава и ппнавља. 
 

Члан 30. 
Накпн завршетка расправе и пдлучиваоа у вези са свим питаоима кпја су била на 

дневнпм реду, Председник закључује седницу. 
Кад услед пбимнпсти дневнпг реда или из других разлпга није мпгуће завршити 

расправу п свим тачкама дневнпг реда у заказани дан, Одбпр мпже пдлучити да се седница 
прекине и да се закаже наставак у пдређен дан, п чему се писменп пбавештавају самп 
пдсутни чланпви Одбпра. 
 

Члан 31. 
О тпку седнице Одбпра впди се записник, кпји треба да пптпишу Председник и 

Генерални секретар Савеза. 
Интегрални текстпви пдлука дају се у прилпгу записника. 
Одбпр усваја записник на првпј нареднпј седници Одбпра. 
Оригинални текст записника саставља се у два примерка. 
Тпк седнице се мпже снимати,п чему пдлучује Председник. 
Записник се чува трајнп, и за чуваое записника пдгпвпран је Генерални секретар 

Савеза. 
У записник се унпси редни брпј и датум седнице, кп је председавап седницпм, време 

када је седница ппчела и завршена, пппис присутних и пдсутних чланпва Одбпра, пппис 
псталих кпји су присуствпвали седници, дневни ред седнице, какп је Одбпр пдлучип п свакпј 
тачки дневнпг реда, пдлуке и закључци кпји су дпнети на седници. 

Одлуке Одбпра се унпсе у коигу пдлука пргана Савеза, пднпснп у делпвпдни 
прптпкпл Савеза, накпн усвајаоа записника. 

 
Члан 32. 

Ппсле седнице Одбпра, припрема се пречишћен текст усвпјенпг акта. 
Пречишћен текст је текст акта или предлпга акта у кпји су унесене измене усвпјене на 

седници Одбпра и кпји је правнптехнички редигпван. 
Пречишћен текст припрема Генерални секретар Савеза, а утврђује Председник. 

 
Члан 33. 

Одбпр мпже предлпжити Председнику да ппкрене пред Скупштинпм ппступак 
пппзива ппјединих чланпва Одбпра, збпг непридржаваоа Статута и других ппштих аката 
Савеза, пднпснп збпг неуреднпг присуствпваоа седницама Одбпра. 
 

Члан 34. 
Одлуке и закључке Одбпра спрпвпде Председник и Генерални секретар Савеза. 
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Чланпви Одбпра и лица кпја именује Одбпр не мпгу делпвати и иступати прптивнп 
дпнетим пдлукама Одбпра. 

 
Члан 35. 

Одбпр мпже п хитним питаоима, псим усвајаоа ппштих аката, да пдлучује на 
седници пдржанпј уз кпришћеое електрпнских средстава кпмуникације (тзв. електрпнска 
седница). 

Електрпнска седница се пдржава путем телефпна или Интернет сервиса. 
У предлпгу за пдржаваое електрпнске седнице мпра бити унапред дефинисан 

дневни ред и не мпже се меоати.  
Председник је дужан да чланпвима Одбпра пбразлпжи хитнпст пдређенпг питаоа. 

Електрпнска седница се пдржава када је пдређену пдлуку пптребнп дпнети пдмах, јер би 
иначе за Савез или члана Савеза мпгле настати ненадпкнадиве штетне ппследице. 

Председник утврђује предлпг пдлуке п кпјпј се чланпви Одбпра изјашоавају. 
Изјашоеое члана Одбпра се састпји у изјашоеоу: да ли је „ЗА“ предлпжену пдлуку; 

да ли је „ПРОТИВ“ предлпжене пдлуке; да ли је „УЗДРЖАН“. 
Укпликп члан Одбпра не пдгпвпри на предлпг пдлуке Председника, у пстављенпм 

рпку, сматраће се да је сагласан са предлпженпм пдлукпм, пднпснп да је гласап ЗА оу. 
Председник утврђује, на пснпву изјашоеоа чланпва Одбпра, да ли је предлпжена 

пдлука усвпјена, и п тпме пбавештава Одбпр на првпј нареднпј седници. 
О тпку електрпнске седнице впди се записник. 
Електрпнска седница мпже да се пдржи самп акп сви чланпви Одбпра имају 

пдгпварајуће техничке мпгућнпсти да учествују у раду такве седнице.  
Одбпр утврђује пдлукпм да су се стекли услпви да се будуће седнице Одбпра 

пдржавају у складу са ставпм 1. пвпг члана и пдређује техничке аспекта учешћа чланпва 
Одбпра у раду електрпнске седнице Одбпра. 

На електрпнску седницу се схпднп примеоују пдредбе пвпг Ппслпвника п редпвнпј 
седници Одбпра, акп пвим чланпм није другачије пдређенп. 

 
Члан 36. 

Одбпр мпже већинпм пд укупнпг брпја чланпва пбразпвати Одбпр за хитна питаоа и 
из свпг састава именпвати, на предлпг Председника, чланпве тпг Одбпра. 

Одбпр за хитна питаоа решава хитна питаоа из надлежнпсти Управнпг пдбпра 
између две седнице, у складу са Статутпм Савеза. 

Генерални секретар Савеза учествује у раду Одбпра за хитна питаоа. 
Одбпр за хитна питаоа мпже да ради акп је присутна већина оегпвих чланпва а 

пдлучује већинпм гласпва пд укупнпг брпј чланпва Одбпра за хитна питаоа. 
Одбпр за хитна питаоа сазива Председник, пп пптреби. 
 

Члан 37. 
Овај Ппслпвник ступа на снагу данпм пбјављиваоа на Интернет сајту (презентацији) 

Савеза. 
 
 
                      ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
       


