
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

СПОРТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 
 

 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О РАДУ СТРУЧНИХ КОМИСИЈА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б е о г р а д   2 0 1 7. 
 

 



Ради дефинисања начина и рокова рада, заказивања седница стручних комисија, припреме и 
слања материјала, начина усвајања, а све у циљу боље припреме материјала, организованијег 
рада стручних комисија Спортског савеза Београда, Извршни одбор Спортског савеза Београда 
на XV електронској седници одржаној 5.јуна 2017. године, на основу члана 60. и 61. Статута 
Спортског савеза Београда, доноси: 
 
 

 
П Р А В И Л Н И К  О   Р А Д У   С Т Р У Ч Н И Х   К О М И С И Ј А 

С П О Р Т С К О Г   С А В Е З А   Б Е О Г Р А Д А 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником дефинишу се начин и рокови рада, начин утврђивања и слања материјала, 
начин усвајања за следеће стручне комисије Спортског савеза Београда, и то: 
1. Комисија за категоризацију  
2. Програмска комисија 
3. Комисија за врхунске спортске манифестације и такмичења од интереса за Град 
4. Комисија за доделу награда и признања 
5. Комисија за спортске објекте и инвестиције 
6. Комисија за стручни рад у спорту 
7. Комисија за жене, спорт и окружење 
8. Комисија за рекреативни спорт 
9. Комисија за међународну, међуградску сарадњу и медије 
10. Комисија за категоризацију спортских клубова са седиштем на територији града Београдa 
      који остварују изузетне резултате у олимпијским и параолимпијским спортовима 

11. Здравствена комисија 
12. Комисија за школски спорт 
13. Комисија за сакупљање и очување историјске грађе београдског спорта, 
 
као и за Комисије и Радне групе као део Комисија, које ће се евентуално формирати за потребе 
рада Савеза. 
 

Члан 2. 
 

Утврђује се образац „Припрема материјала за Комисије“ и образац „Извештај о раду 
Комисије“ који су саставни део овог Правилника. 
 

Члан 3. 
 

Образац „Припрема материјала за Комисије“ попуњава се приликом слања материјала за 
седнице Комисија и усваја се на самој седници.  
Образац „Извештај о раду Комисије“ усваја се на првој наредној седници Комисија. 
 

Члан 4. 
 

Позив за седницу Комисије  члановима стручних Комисија упућује лице испред стручне службе 
Спортског савеза Београда задужено за рад Комисије, електронском поштом или писаним 
путем на адресе чланова стручних Комисија. 
 
Позив за седницу Комисије члановима стручних Комисија упућује се 14 дана пре предвиђеног 
датума за одржавање седнице заједно са иницијалном верзијом попуњеног обрасца 
„Припрема материјала за комисије“, а коначно формиран Образац 7 дана пре одржавања 
седнице Комисије. 



 
Члан 5. 

 
Комисије могу да раде и одлучују када седници присуствује већина чланова (50% +1). 
Чланови Комисија могу да дају предлоге и сугестије на материјале као и сагласност на 
предложене материјале писмено или електронском поштом у року од 5 дана од дана пријема 
материјала. 
 
Стручне Комисије могу разматрати материјале и доносити одлуке на електронској седници. 
Електронска седница стручних Комисија се одржава на тај начин што се члановима Комисија 
упућује позив електронском поштом са материјалом за одлучивање, са напоменом да чланови 
Комисије потврде пријем материјала за одлучивање и упозорењем да уколико не дају 
сагласност или сугестију до тачно наведеног датума на послати материјал за одлучивање, 
сматраће се да су сагласни са истим. Лице испред стручне службе Спортског савеза Београда 
задужено за рад Комисије је у обавези да у коресподенцију електронским путем, која се 
односи на материјал за одлучивање, укључи све чланове исте  Комисије. 
 
Сагласност на садржину материјала у случају из претходног става овог члана, чланови 
Комисија могу се изјашњавати путем електронске поште. Уколико се чланови Комисије када се 
одржавају електронске седнице Комисије, не изјасне у року дефинисаном у материјалу, 
сматраће се да је члан Комисије сагласан са предложеним материјалом.  
 

Члан 6. 
 

Предлози одлука, предлози правилника, предлози стратегија и све остале одлуке из 
надлежности рада комисија који су на Дневном реду седница комисија усвајају се 
изгласавањем просте већине присутних чланова. 
 

Члан 7. 
 

Усмене седнице стручних комисија снимају се диктафоном, а уместо Записника сачињава се 
Извештај о раду комисија на утврђеном обрасцу, који је потврђен потписом Председника 
Комисије. 
 
Сви чланови комисија могу, на њихов захтев, да преслушају аудио снимак и исти добију у 
електронској форми. 
 
Извештај о раду Комисије на утврђеном обрасцу сачињава се и након еллектронских седница 
стручних Комисија, са назнаком да је седница стручних Комисаја одржана електронским 
путем. 

Члан 8. 
 

Извештај о раду комисија сачињава овлашћено лице испред Спортског савеза Београда, а 
потписује Председник Комисије. 

Члан 9. 
 

Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о раду стручних комисија Спортског 
савеза Београда од  27.фебруара 2012.године.  
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  на сајту Спортског савеза 
Београда. 
 

Председник, 
Влада Крстивојевић,с.р. 


