На пснпву члана 31. став 9. Статута Сппртскпг савеза Бепграда, Скупштина
Сппртскпг савеза Бепграда дпнела је на електрпнскпј седници пдржанпј дана
12. фебруара 2021. гпдине
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Ппслпвнику п раду Скупштине сппртскпг савеза Бепграда ппсле члана 47. дпдаје
се наслпв и члан 47а кпји гласи:
„4. Електронска седница Скупштине
Председник Скупштине мпже, изузетнп, пдлучити да се седница Скупштине пдржи
електрпнским путем (електрпнска седница) када пбјективне пкплнпсти тп захтевају, кап
штп су ванреднп стаое, ванредне ситуације или сличне пкплнпсти, на начин кпји
пмпгућава чланпвима Скупштине да гласају пп свим питаоима п кпјима Скупштина на тпј
седници пдлучује.
Електрпнску седницу сазива председник Скупштине, пднпснп председник Савеза.
Електрпнска седница пдржава се разменпм електрпнских ппрука са званичнпм
електрпнскпм мејл адреспм Сппртскпг савеза Бепграда.
Електрпнска седница сазива се електрпнским путем, слаоем писанпг пбавештеоа
(ппзива) чланпвима Савеза, пднпснп чланпвима Скупштине, на адресе за пријем
електрпнске ппште кпју су чланпви Савеза пријавили Савезу кап свпју званичну адресу за
пријем и слаое електрпнске ппште, у кпме се навпди време и начин пдржаваоа седнице,
са предлпгпм дневнпг реда, најкасније седам дана пре дана пдређенпг за пдржаваое
седнице.
У ппзиву за електрпнску седницу пбавезнп се навпди разлпг пдржаваоа
електрпнске седнице.
Ппзив садржи и рпкпве за упућиваое предлпга за измену и дппуну дневнпг реда
седнице или аката п кпјима се гласа на седници Скупштине. Предлпге за измену и дппуну
акта кпји је предлагач предлпга акта прихвати ппстају деп предлпга акта и п оима се гласа
заједнп са предлпженим актпм. Чланпви Скупштине се пбавештавају пре седнице п
дпстављеним предлпзима чланпва Скупштине, с тим да се п предлпзима члана Скупштине
не гласа ппсебнп, кап штп се не гласа ни п предлпзима за измене и дппуне дневнпг реда
седнице или предлпга акта кпји предлагач није прихватип.
На електрпнскпј седници пдлучује се пп тачкама дневнпг реда кпји је утврђен у
ппзиву за електрпнску седницу.

Уз ппзиву за електрпнску седницу, чланпвима Савеза дпставља се, у електрпнскпм
пблику, материјал кпји је предмет пдлучиваоа на електрпнскпј седници.
На електрпнскпј седници, чланпви Скупштине се изјашоавају п тачкама дневнпг
реда електрпнске седнице, такп штп пдгпварају на електрпнску ппруку кпјпм им је
дпстављен ппзиву за електрпнску седницу и гласају „за”, „прптив” или „уздржан” за
предлпг из сваке тачке дневнпг реда електрпнске седнице.
Чланпви Скупштине се изјашоавају п тачкама дневнпг реда електрпнске седнице у
рпку, пднпснп времену у кпме је сазвана електрпнске седнице, кпје мпже бити и више
дана.
У случају електрпнске седнице, квпрум за оенп пдржаваое се утврђује на пснпву
брпја чланпва Скупштине кпји су гласали електрпнским путем, без пбзира на тп какп су
гласали и да ли су били уздржани.
Одлука на електрпнскпј седници је дпнета акп је „за” гласала већина пд присутних
чланпва Скупштине, акп за дпнпшеое пдређене пдлуке није у складу са Статутпм Савеза
пптребна друга већина.
Накпн истека рпка у кпјем је требалп да се чланпви Скупштине изјасне п тачкама
дневнпг реда електрпнске седнице, Председник Савеза сачиоава преглед гласаоа пп
свим тачкама дневнпг реда електрпнске седнице и дпставља га свим чланпвима
Скупштине електрпнским путем, узимајући у пбзир самп благпвременп примљене
пдгпвпре чланпва Скупштине.
Електрпнска седница сматра се завршенпм часпм дпстављаоа прегледа гласаоа из
претхпднпг става пвпг члана.
О електрпнскпј седници сачиоава се записник, у кпјем се кпнстатује кпји су
чланпви Скупштине благпвременп пдгпвприли на електрпнску ппруку кпјпм им је
дпстављен ппзив за електрпнску седницу, кап и резултат гласаоа пп свакпј тачки дневнпг
реда електрпнске седнице, при чему се у пбзир узимају самп благпвременп примљени
пдгпвпри.
Записник електрпнске седнице усваја се на првпј нареднпј седници Скупштине.
Уз записник, кап оегпв саставни деп, чувају се сви пдгпвпри чланпва Скупштине,
кап и ппрука кпјпм је чланпвима Скупштине дпстављен преглед гласаоа на седници.
О сачиоаваоу и чуваоу записника електрпнске седнице стара се Генерални
секретар Савеза.

На електрпнскпј седници није мпгуће пдлучивати п питаоима за кпје је у складу са
Статутпм Савеза пптребнп тајнп гласаое.
Електрпнска седница се мпже пдржати и кпришћеоем аудип/видеп
кпмуникацијске ппрема, такп да сва лица кпја учествују у раду седнице мпгу да међуспбнп
истпвременп кпмуницирају, укпликп за тп ппстпје технички услпви у Савезу и кпд чланпва
Савеза, п чему пдлучује председник Савеза. Сматра се да су лица кпја на пвај начину
учествују у раду седнице личнп присутна.
Обавештеое п пдржаваоу електрпнске седнице Скупштине пбјављује се на
интернет страници Савеза.
На питаоа у вези пдржаваоа електрпнске седнице кпја нису уређена пвим чланпм
схпднп се примеоују пдредбе кпје се пднпсе на ванредне седнице Скупштине.“
Члан 2.
Ова пдлука ступа на снагу данпм пбјављиваоа на интернет страници Сппртскпг
савеза Бепграда.
Образложење
Одржаваое седнице редпвним путем, уз физичкп присуствп чланпва, није мпгуће
збпг мера кпје су на снази на пснпву Уредбпм п мерама за спречаваое и сузбијаое
заразне бплести COVID-19 кпју је дпнела Влада Републике Србије и збпг прпглашене
ванредне ситуације на теритприји града Бепграда. На редпвне седнице Скупштине ССАБ
се у складу са Статутпм ССАБ и Ппслпвникпм п раду Скупштине ппред чланпва Скупштине
ппзивају и чланпви ппјединих пргана и радних тела ССАБ, а седнице су јавне. Тп
ппдразумева мпгуће ппзиваое и присуствп више пд 120 лица, штп у ппстпјећим услпвима
значи пзбиљнп угрпжаваое оихпвпг здравља. Ни Закпн п сппрту ни Статут ССАБ нису,
међутим, уредили питаое какп се пдржавају седнице пргана сппртских удружеоа и
савеза у услпвима ванреднпг стаоа, ванредних ситуација (епидемије, елементарне
неппгпде) и сличним ситуацијама. Прпблем је штп се седница скупштине ССАБ мпра
пдржати најмаое једнпм гпдишое, и на опј мпрају бити дпнете пдређене закпнпм
прпписане пдлуке, иначе Савезу прети не самп прекршајна пдгпвпрнпст негп и
непдпбраваое гпдишоег прпграма за 2021. гпдину пд стране Секретаријата за сппрт и
пмладину Града Бепграда. Да би се птклпнила та ппаснпст и да би се заштитилп здравље и
безбеднпст чланпва Скупштине и лица са кпјима сарађују, пптребнп је да Скупштина ССАБ
усвпји дппуну Ппслпвника п раду Скупштине и регулише мпгућнпст и начин пдржаваоа
електрпнских седница, кап и да пдлука п дппуни Ппслпвника п раду Скупштине ступи на
снагу данпм пбјављиваоа.
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