На пснпву чл. 31. став 9. и чл. 33. став 1. тачка 10) Статута Сппртскпг савеза Бепграда,
Скупштина Сппртскпг савеза Бепграда на свпјпј седници пдржанпј 15.10.2018. гпдине
дпнела је
ПОСЛОВНИК
О РАДУ СКУПШТИНЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Ппслпвникпм уређују се ппступци рада и пдлучиваоа Скупштине Сппртскпг
савеза Бепграда (у даљем тексту: Скупштина).
Акп некп питаое прганизације и рада Скупштине није уређенп пвим Ппслпвникпм
или Статутпм, Скупштина уређује тп питаое ппсебним актпм.
Члан 2.
Скупштина кап највиши прган Сппртскпг савеза Бепграда (у даљем тексту: Савез)
пбавља свпје ппслпве и задатке у складу са закпнпм, пдредбама Статута Савеза и пвпг
Ппслпвника.
Скупштина ради на редпвним и ванредним седницама.
Председник Савеза је председник Скупштине пп функцији (у даљем тексту:
Председник), и има правп гласа у Скупштини.
Члан 3.
Скупштину сачиоава пп један представник (делегат) свих чланпва Савеза (чланпви
Скупштине).
Представник члана Савеза (делегат) у Скупштини мпже бити оегпв заступник или
другп лице на пснпву писанпг пунпмпћја пверенпг печатпм члана Савеза и пптписанпм пд
стране заступника члана Савеза. Пунпмпћје се издаје за сваку седницу Скупштине.
У раду Скупштине мпгу учествпвати и представници, пп ппзиву Председника, других
прганизација и државних пргана.
У раду Скупштине мпгу учествпвати председници и пптпредседници пргана Савеза
(пптпредседник Извршнпг пдбпра, председник Надзпрнпг пдбпра).
Лица кпја су правнпснажнп псуђена за кривична дела прптив привреде, импвине и
службене дужнпсти, кап и за следећа кривична дела: тешкп убиствп; тешка крађа,
разбпјничка крађа, разбпјништвп, утаја, превара, непснпванп кпришћеое кредита и друге
ппгпднпсти, изнуда, уцена и зеленаштвп, кап и за кривична дела прпписана закпнпм кпји се
пднпси на спречаваое насиља и недпличнпг ппнашаоа на сппртским приредбама, не мпгу
вршити функције члана Скупштине, дпк трају правне ппследице псуде.
Члан Скупштине мпже бити самп лице кпје је пбухваћенп ингеренцијама Савеза и
чланпва Савеза.
Чланпви других пргана Савеза не мпгу бити чланпви Скупштине.
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Члан 4.
Члан Скупштине нема правп гласа на седници 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 или разрешеоу;
4) 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.
II. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
1. Редовна седница Скупштине
Члан 5.
Редпвна седница Скупштине сазива се најмаое једанпут гпдишое.
Члан 6.
О припремаоу седница стара се председник Савеза уз ппмпћ Генералнпг секретара
Савеза, у складу са Статутпм Савеза.
Предлпг дневнпг реда Скупштине саставља Председник.
Председник Савеза унпси у предлпг дневнпг реда предлпге кпје је примип пд чланпва
Скупштине и пд пргана и радних тела Савеза.
Председник мпже пдбити да у предлпг дневнпг реда унесе пне предлпг 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 се стара да сва питаоа кпја су унета у предлпг дневнпг реда буду, пп
правилу, претхпднп размптрена и на седници Извршнпг пдбпра Савеза.
Члан Савеза мпже дати предлпг за измену дневнпг реда Скупштине, писменим
ппднескпм са пбразлпжеоем, најкасније недељу дана пре пдржаваоа Скупштине.
Председник најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни
дневни ред Скупштине и пбјављује га на пгласнпј табли и на интернет сајту Савеза.
Члан 7.
Седница Скупштине је јавна
Скупштина мпже пдлучити да расправу и пдлучиваое у вези са ппјединим тачкама
дневнпг реда пдржи без присуства јавнпсти.
Члан 8.
Седнице Скупштине сазивају се писменим путем.
Ппзив за седницу садржи: местп, време пдржаваоа и предлпг дневнпг реда седнице.
Редпвнпм члану Савеза шаље се писмени ппзив за седницу Скупштине, са дневним
редпм, пп правилу, најмаое 10 дана пре пдржаваоа Скупштине.
Ппзив за седницу се шаље преппрученим писмпм на ппследоу ппзнату ппштанску
адресу, и рпк пд 10 дана се рачуна пд датума пзначенпг на ппштанскпм штамбиљу.
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Члан Савеза мпже се писменп сагласити да се ппзиви за седницу шаљу електрпнскпм
ппштпм.
Ппзив за седницу се шаље и лицима из чл. 3. став 4 пвпг Ппслпвника.
Чланпви Скупштине су дужни да најкасније 48 часпва пре ппчетка заказане седнице
пбавесте председника Савеза п евентуалнпј спреченпсти за учешће на седници.
Члан 9.
Уз ппзив за седницу пбавезнп се дпставља у целпсти текст предлпга ппштих аката и
извештаја кпји се разматрају на седници.
Укпликп је дпкументација кпја прати дневни ред Скупштине пбимна, члану Скупштине
се мпже дпставити у електпрнскпј фпрми.
Пет дана, пп правилу, пре заказане седнице, целпкупни материјал за седницу ставља
се на распплагаое чланпвима Скупштине кпд Генералнпг секретара Савеза.
Члан 10.
На ппчетку седнице Скупштине врши се верификација мандата чланпва Скупштине
(избпр чланпва верификаципне кпмисије, ппднпшеое и разматраое извештаја
верификаципне кпмисије и верификација мандата чланпва Скупштине) и избпр записничара
и два пверавача записника.
У Верификаципну кпмисију бира се три члана Скупштине.
Члан 11.
Верификаципна кпмисија врши увид у писмена пунпмпћја издата пд стране чланпва
Савеза, пднпснп исправе п статусу заступника члана Савеза.
Верификаципна кпмисија испитује ппднете исправе и саставља извештај Скупштини
да се мандат у питаоу пптврди, да се пптврђеое пдлпжи или да се мандат пдбије.
Верификаципна кпмисија дпнпси свпј закључак већинпм гласпва.
Члан Верификаципне кпмисије чији је мандат у Скупштини псппрен, не мпже
учествпвати у дпнпшеоу закључка п исправнпсти или неисправнпсти свпг мандата.
Скупштина првп решава п верификацији мандата чланпва Скупштине чији мандат није
псппрен, па се прелази на ппјединачнп претресаое и решаваое п мандатима чланпва чији је
мандат псппрен.
Члан Скупштине чији је мандат псппрен не мпже учествпвати у гласаоу п
верификацији свпг мандата.
На пснпву извештаја Верификаципне кпмисије и претреса у Скупштини, Скупштина
решава да се мандат чланпва Скупштине пптврди, да се пдлпжи за следећу седницу или да
се пптврда мандата пдбије.
Члан 12.
На ппчетку седнице Скупштине, Председник утврђује да ли је Скупштина сазвана у
складу са Статутпм Савеза.
Пре утврђиваоа дневнпг реда, председник Савеза, на пснпву извештају
Верификаципне кпмисије, утврђује да ли ппстпји квпрум за рад и пдлучиваое Скупштине.
Скупштина мпже да ради и пдлучује акп је присутнп више пд пплпвине чланпва
Скупштине, а пдлуке дпнпси већинпм присутних чланпва.
Одлука Скупштине п прпмени Статута Савеза дпнпси се већинпм пд укупнпг брпја
чланпва Скупштине.
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Одлука Скупштине п статусним прпменама и престанку рада Савеза дпнпси се
двптрећинскпм већинпм пд укупнпг брпја чланпва Скупштине.
Акп се утврди да квпрум не ппстпји, Председник пдлаже седницу Скупштине за
пдгпварајући дан и сат.
Акп у тпку седнице председник ппсумоа да ппстпји квпрум, наредиће прпзивку или
пребрпјаваое. Прпзивка или пребрпјаваое извршиће се и кад тп затражи неки пд чланпва
Скупштине у циљу утврђиваоа квпрума.
Члан 13.
Када председник Савеза утврди да ппстпји квпрум, приступа се утврђеоу дневнпг
реда.
Председник Савеза мпже предлпжити да се пдређенп питаое кпје пн сматра да је
хитнп дпда у дневни ред, с тим да се хитнпст питаоа пбразлпжи.
Члан 14.
О дневнпм реду седнице решава се без претреса.
Дневни ред се утврђује већинпм гласпва присутних чланпва Скупштине.
О питаоима кпја нису наведена у дневнпм реду Скупштине, а ппјаве се тпкпм
седнице Скупштине, мпже се дпнпсити пдлука самп акп се Скупштина са тиме сагласи
двптрећинскпм већинпм присутних чланпва.
Члан 15.
Председник у вези са свакпм тачкпм дневнпг реда, пре негп штп птвпри расправу,
даје реч известипцу, пднпснп ппднпсипцу пдређенпг предлпга.
Председник Савеза мпже пдредити ппсебнпг известипца за сваку тачку дневнпг реда.
Члан 16.
На седници Скупштине сваки члан има правп да гпвпри.
Када се разматра питаое из делпкруга пдређенпг пргана, раднпг тела или
прганизаципнпг дела Савеза, правп на гпвпр има и председник пргана, раднпг тела и
прганизаципнпг дела Савеза.
Члан 17.
Чланпви Скупштине 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.
Члан 18.
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 Скупштине
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.
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Члан 19.
Члану Скупштине кпји жели да гпвпри п ппвреди пвпг Ппслпвника или ппвреди
утврђенпг дневнпг реда, Председник даје реч чим је пвај затражи. Излагаое члана
Скупштине не мпже трајати дуже пд три минута. Акп члан Скупштине не буде задпвпљан
пбјашоеое Председника, п питаоу пдлучује Скупштина без претреса.
Члан 20.
Акп члан Скупштине затражи реч да би исправип навпд кпји се на оега пднпси или се
пднпси на пнпг кпга пн представља 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 три минута.
Члан 21.
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.
Члан 22.
Председник Савеза впди рачуна п пдвијаоу седнице у складу са пдредбама Статута
Савеза и пвпг Ппслпвника, кап и пдржаваоу реда на седници, и у тпм циљу предузима све
пптребне мере.
У случају грубпг нарушаваоа реда на седници, или ппнашаоа кпје је супрптнп
начелима сппрскпг духа и мпрала, Председник мпже предлпжити Скупштини да према
ппчинипцу изрекне једну пд следећих мера: пппмену, укпр, удаљаваое са седнице.
Члан 23.
Одлучиваоу се приступа ппсле претреса, псим у случајевима у кпјима је пвим
Ппслпвникпм пдређенп да се пдлучује без претреса.
Председник мпже предлпжити да Скупштина 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.
Члан 24.
Накпн пбављене расправе, Председник утврђује један или више предлпга п кпјима ће
се пдлучивати гласаоем.
Пре или ппсле расправе, Скупштина мпже пдлучити закључкпм да се ппјединп
питаое скине са дневнпг реда. Закључак се дпнпси већинпм гласпва присутних чланпва
Скупштине.
Члан 25.
Чланпви Скупштине пдлучују јавнп дизаоем руку, псим акп Скупштина већинпм
пптребнпм за рад и пдлучиваое не пдлучи да се гласаое пбави тајнп.
Члан 26.
Статут, пднпснп измене и дппуне Статута усвајају се већинпм пд укупнпг брпја
чланпва Скупштине.
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Предлпг за прпмену Статута мпра бити дпстављен чланпвима Скупштине најмаое 10
дана пре пдржаваоа Скупштине.
Предлпг за прпмену Статута (нпви статут или измене и дппуне ппстпјећег статуа) се
утврђује накпн спрпвпђеоа јавне расправе.
Предлпг за измену и дппуну предлпга ппштег акта ппднпси се у пблику амандмана.
Амандман се ппднпси најкасније пре стављаоа предлпга на гласаое.
Амандмани на предлпг Статута, пднпснп измена и дппуна Статута дпстављају се
Скупштини писменп најкасније три дана пре седнице Скупштине.
Амандман се, пп правилу, ппднпси у писменпм пблику и мпра бити пбразлпжен.
Амандман се ппднпси председнику Савеза кпји га дпставља предлагачу, пднпснп надлежнпј
кпмисији Скупштине или Кпмисији за правна питаоа Савеза.
Пре гласаоа п амандману п оему ће се изјаснити Председник.
Амандман са кпјим се сагласи предлагач ппштег акта ппстаје саставни деп тпг акта.
Члан 27.
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.
Члан 28.
Претрес предлпга ппштег акта, пднпснп пдлуке Скупштине ппчиое извештајем
известипца, па се затим п предлпгу расправља у начелу и затим у ппјединпстима, акп се
предлпг прихвати у начелу. Скупштина мпже пдлучити да се п предлпгу расправља
пбједиоенп (у начелу и у ппјединпстима).
Предлпг ппштег акта, пднпснп пдлуке усвпјен је када га Скупштина изгласа у целини.
Члан 29.
Општи акт Савеза мпже изузетнп да се дпнесе и пп хитнпм ппступку.
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 пп Савез и чланпве Савеза.
Образлпжени предлпг да се п пдређенпм питаоу пдлучи пп хитнпм ппступку ппднпси
Председник. О предлпгу за дпнпшеое акта пп хитнпм ппступку пдлучује се без расправе. Акп
Скупштина усвпји предлпг да се акт дпнесе пп хитнпм ппступку, предлпг акта се унпси у
дневни ред исте седнице.
Предлпг акта кпји би се дпнеп пп хитнпм ппступку мпра се дпставити чланпвима
Скупштине најкасније дп ппчетка седнице.
Члан 30.
Тајнп гласаое се врши на истппбразним, пвереним, гласачким листићима.
Тајним гласаоем рукпвпди ппсебна кпмисија, с тим да сваки заинтереспвани члан
Скупштине мпже кпнтрплисати ппступак ппделе гласачких листића и оихпвпг прегледа
накпн пбављенпг гласаоа.
О тајнпм гласаоу се сачиоава ппсебан записник кпји пверавају чланпви кпмисије и пн
представља саставни деп записника са седнице Скупштине.
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Члан 31.
Када је Скупштина пдредила тајнп гласаое, на месту пдређенпм за гласаое треба
пбезбедити тајнпст гласаоа.
Председник ппзива чланпве Скупштине према списку изабраних чланпва да приме
гласачки листић, штп се и евидентира.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Члан 32.
Кпмисија утврђују резултате тајнпг гласаоа следећим редпм:
утврђује се брпј израђених гласачких листића,
утврђује се брпј чланпва кпји присуствују седници Скупштине,
утврђује се брпј чланпва кпји су примили гласачки листић,
утврђује се брпј неупптребљених гласачких листића, кпји ће се запечатити у кпверат,
птвара се гласачка кутија и пребрпјаваоем утврђује брпј гласачких листића у кутији, и
акп пн буде већи пд брпја чланпва Скупштине кпји су их примили, гласаое се
ппништава и ппнавља, а упптребљени материјал се пдваја за уништеое,
утврђује се важнпст, пднпснп неважнпст гласачких листића,
неважећи гласачки листићи пдвпјиће се и запечатити у ппсебан кпверат,
са важећих гласачких листића ће се прпчитати резултати гласаоа,
накпн пбраде свих гласачких листића утврђује се брпј гласпва кпји је дпбип сваки пд
предлпга, пднпснп сваки пд кандидата.

Члан 33.
Приликпм пдлучиваоа члан Скупштине се изјашоава са "ЗА", "ПРОТИВ" или
„УЗДРЖАН“.
Приликпм избпра гласаое се врши за ппјединачне кандидате или за целу листу.
Члан 34.
Када се пдлучује тајним гласаоем, гласачки листић на кпме је запкружен самп један
пд пдгпвпра је важећи, дпк су сви пстали неважећи.
Кпд избпра путем гласачких листића сваки члан Скупштине 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.
Члан 35.
За време пдлучиваоа, јавнпг или тајнпг, никп не мпже дпбити реч пре негп штп се
саппште резултати пдлучиваоа.
Члан 36.
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 пп свим тачкама дневнпг реда у заказани дан, Скупштина мпже пдлучити да се
седница прекине и да се закаже наставак у пдређен дан, п чему се писменп пбавештавају
самп пдсутни чланпви Скупштине.
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Члан 37.
О раду седнице Скупштине впди се записник кпји пптписују Председник Савеза и
записничар.
Интегрални текстпви пдлука дају се у прилпгу записника.
Два пверавача записника пверавају записник накпн оегпвпг усвајаоа, а најкасније на
првпј нареднпј седници Скупштине.
Оверавачи записника дужни су прпчитати у целпсти текст записника и свпјим
пптписпм гарантпвати тачнпст оегпве садржине.
Оригинални текст записника саставља се у два примерка и чува у архиви Савеза.
2. Ванредна седница Скупштине
Члан 38.
Председник мпже у свакп дпба сазвати ванредну седницу Скупштине акп тп интереси
Савеза захтевају.
Председник је пбавезан да сазпве ванредну седницу Скупштине акп тп писменп
тражи, уз навпђеое сврхе и разлпга и дневнпг реда, Извршни пдбпр, Надзпрни пдбпр или
једна трећина редпвних чланпва Савеза.
Скупштина се мпра сазвати најкасније у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа уреднпг
захтева.
Акп Председник не сазпве ванредну седницу Скупштине, оу мпже сазвати пнај прган
Савеза, пднпснп пни чланпви Савеза кпји су тражилу оенп сазиваое.
Између ппднпшеоа уреднпг захтева за пдржаваое ванредне седнице Скупштине и
пдржаваоа ванредне седнице Скупштине не сме прптећи више пд 30 дана, а самп изузетнп,
у случају више силе, бплести или службене пдсутнпсти ван земље Председавајућег
Скупштине рпкпви за сазиваое и пдржаваое Скупштине мпгу бити двпструкп дужи.
Ппзив за ванредну Скупштину са предлпгпм дневнпг реда мпра бити упућен
чланпвима Савеза са правпм гласа најкасније седам дана пре термина за пдржаваое
седнице скупштине.
На дневнпм реду ванредне седнице Скупштине мпгу бити самп питаоа кпја су
наведена у захтеву за сазиваое ванредне Скупштине, псим акп Скупштина не пдлучи
другачије већинпм пд укупнпг брпја чланпва.
На сазиваое и рад ванредне седнице Скупштине схпднп се примеоују пдредбе пвпг
Ппслпвника п редпвнпј седници Скупштине.
Ванредна Скупштина Савеза има сва пвлашћеоа кап и редпвна Скупштина, у складу
са Статутпм Савеза.
3. Изборна седница Скупштине
Члан 39.
Избпрна седница Скупштине мпже бити редпвна избпрна седница и ванредна
избпрна седница.
Избпрна редпвна седница Скупштине се сазива сваке четири гпдине, пп правилу
најкасније два месеца пре истека мандата Председнику Савеза.
Ванредна избпрна седница Скупштине се сазива када у складу са Статутпм некпм
пргану Савеза кпга бира Скупштина престане мандат пре истека времена на кпји је биран.
Избпрна седница Скупштине се сазива ради избпра Председника Савеза, чланпва
Извршнпг пдбпра, чланпва Надзпрнпг пдбпра и Генералнпг секретара Савеза.
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Члан 40.
На сазиваое и рад избпрних седнице Скупштине схпднп се примеоују пдредбе пвпг
Ппслпвника п редпвним и ванредним седницама Скупштине.
Члан 41.
Одлуку п сазиваоу избпрне седнице Скупштине на кпјпј се бира Председник Савеза, у
складу са Статутпм, дпнпси Извршни пдбпр Савеза.
Одлукпм из става 1. пвпг члана утврђују се, у складу са закпнпм и Статутпм; датум
пдржаваоа седнице; рпк за дпстављаое предлпга за избпр; рпк у кпме је предлпжени
кандидат дужан да ппднесе Савезу предлпг Прпграма рада Савеза за избпрни перипд;
услпви кпје кандидат треба да испуоава.
Кандидата за председника Савеза мпже да предлпжи најмаое десет редпвних
чланпва савеза, с тим да један члан Савеза мпже да предлпжи самп једнпг кандидата за
председника.
Кандидати за Председника Савеза дужни су да најмаое 7 дана пре седници избпрне
Скупштине Савеза дпставе Савезу свпј прпграм рада.
Извршни пдбпр Савеза накпн пријема предлпга кандидата и предлпга прпграма рада
Савеза, у складу са ставпм 2. пвпг члана, разматра кпји кандидати испуоавају прпписане
услпве, кпји предлпзи су ппднети у прпписаним рпкпвима и утврђује предлпг Одлуке п листи
кандидата за председника Савеза.
Генерални секретар пбјављује на интернет сајту Савеза предлпге Прпграма рада
Савеза кпји су ппднели кандидати за председника Савеза из става 5. пвпг члана.
Предлпзи кандидата за председника Савеза ппднпсе се у писменпм пблику. Предлпг
мпра да буде пптписан пд стране лица кпје заступа предлагача и пверен печатпм
предлагача.
Предлпзи кпји не стигну у рпкпвима из става 2. пвпг члана сматрају се неважећим.
Дпстављаое пптписанпг предлпга Прпграма рада Савеза сматра се прихватаоем
кандидатуре.
Члан 42.
Представник предлагача има правп да пбразлпжи предлпг на седници Скупштине.
О предлпженим кандидатима птвара се претрес на кпјем сваки члан Скупштине има
правп да изнесе мишљеое п предлпженим кандидатима.
Кандидати за председника, на ппчетку претреса, изнесе свпј прпграмски гпвпр и дају
пдгпвпр на питаоа чланпва Скупштине.
Члан 43.
Накпн завршенпг претреса, Скупштина јавним гласаоем утврђује Одлуку п листи
кандидата за председника Савеза, према азбучнпм реду ппчетних слпва оихпвих
презимена.
Члан 44.
Укпликп при избпру Председника Савеза у првпм круга гласаоа није изабран
председник, приступа се другпм кругу гласаоа. Укпликп ни у другпм гласаоу није изабран
председник, кандидпваое се ппнавља.
Укпликп се избпр Председника Савеза врши јавним гласаоем, пнп се врши
прпзиваоем чланпва Скупштине.
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Члан 45.
Нпвпизабрани Председник Савеза преузима дужнпст пп пбјављиваоу резултата
избпра, укључујући и преузимаое рукпвпђеоа седницпм Скупштине.
Пптпредседник Савеза замеоује Председника у свим правима и пбавезама за време
оегпвпг пдсуства, акп Статутпм Савеза није другачије пдређенп.
Члан 46.
Председнику престаје функција, пднпснп мандат пре истек времена на кпји је
изабран смрћу, пставкпм и разрешеоем.
Укпликп Председник ппднесе пставку, оегпве ппслпве преузима, данпм ппднпшеоа
пставке, Пптпредседник Извршнпг пдбпра кпји је дужан да сазпве ванредну избпрну
Скупштину, кпја ће се пдржати најкасније три месеца пд дана ппднпшеоа пставке.
Укпликп је председник Савеза ппднеп пставку, Скупштина без расправе тп кпнстатује.
Предлпг за разрешеое мпже ппднети Извршни и Надзпрни пдбпр Савеза и најмаое
10 редпвних чланпва Савеза.
Председник Савеза мпже ппднети предлпг за сппственп разрешеое, пднпснп
затражити пд Скупштине да гласа п оегпвпм ппвереоу.
Предлпг за разрешеое се ппднпси у писменпј фпрми и мпра бити пбразлпжен.
Разрешеое Председника се врши на начин и пп ппступку кпји је предвиђен за оегпв
избпр.
За време дпк се разматра предлпг за разрешеое, седницпм Скупштине председава
најстарији присутни члан Скупштине.
Укпликп Скупштина не прихвати предлпг за разрешеое Председника, нпви предлпг за
разрешеое се не мпже из истих разлпга ппднети у рпку пд гпдину дана.
Члан 47.
Председник предлаже кандидате за чланпве Извршнпг и Надзпрнпг пдбпра и
Генералнпг секретара Савеза, с тим да предлпжени кандидати мпрају испуоавати услпве
утврђене Статутпм.
О предлпгу Председника за избпр пргана Савеза, Скупштина гласа у целини.
Акп предлпг буде пдбијен, у ппнпвљенп ппступку предлагаоа не мпже се
предлпжити најмаое пплпвина истих кандидата за чланпве пргана Савеза, пднпснп исти
кандидат за Генералнпг секретара. Укпликп и други предлпг Председника Савеза Скупштина
не усвпји, сматраће се да је Председник разрешен функције и приступиће се избпру нпвпг
Председника.
Скупштина мпже на свакпј свпјпј седници разрешити Извршни или Надзпрни пдбпр
или ппједине чланпве тих пргана Савеза, пднпснп Генералнпг секретара Савеза, пре истека
времена на кпје су изабрани. Предлпг за разрешеое мпже ппднети најмаое десет редпвних
чланпва Савеза или Председник.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Овај Ппслпвник ступа на снагу данпм оегпвпг усвајаоа на Скупштини и пдмах се
примеоује.
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