
На основу чланa  42.  Статута Савеза спортских риболоваца Србије, Скупштина на седници одржаној 
06.12.2014. године, доноси: 

П О С Л О В Н И К    О    Р А Д У 
СКУПШТИНЕ САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 

 

СКУПШТИНА  САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ (у даљем тексту Скупштина) је највиши орган 
Савеза спортских риболоваца Србије (у даљем тексту Савез), која обавља своје послове и задатке у складу са 
законом, одредбама Статута Савеза и овог Пословника. 

СКУПШТИНА ради на редовним и ванредним седницама. 

Председник Савеза је председник Скупштине по функцији (у даљем тексту Председник) и има право 
гласа у Скупштини.  

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
         

         Члан 1. 
Овим Пословником уређују се поступци рада и одлучивања Скупштине. Ако неко питање организације и 

рада Скупштине није урађено овим Пословником или Статутом, Скупштина уређује то питање посебним актом.  
 

БРОЈ ДЕЛЕГАТА У СКУПШТИНИ 
Члан 2. 

Број делегата у Скупштини је :  
1) свака такмичарско активна зона у оквиру такмичарског региона по 1 представника у Скупштини; 
2) свака такмичарско активна дисциплина по 2 представника у Скупштини. 
 
ИЗБОР ДЕЛАГАТА У СКУПШТИНИ 

Члан 3. 

Делегати у Скупштини Савеза из такмичарских зона се бирају на седницама такмичарских  зона свих 
редовних чланова Савеза са тих зона (које испуњавају услове из члана 20. Статута Савеза). Седница се може 
одржати уколико присуствује више од половине чланова Савеза са те зоне. Одлуке се  доносе простом 
већином присутних чланова са правом гласа.  

Делегати у Скупштини из такмичарско активних асоцијација и савеза по сродним спортско рекреативним 
дисциплинама и категоријама  и то: фидер, шаран, мушица, кастинг, пастрмка, грабљивице(са обале и из 
чамца), морски риболов, подводни риболов, се бирају на седницама тих организација.  

Ове седнице се могу одржати уколико присуствује више од половине пријављених чланова са правом гласа 
(који испуњавају услове из члана 20.Статута). Одлуке се доносе простом већином присутних чланова. Овакве 
дисциплине (асоцијације и савези) дају по два своја представника за Скупштину Савеза. 

 
ПРАВО УЧЕШЋА НА СКУПШТИНИ 

Члан 4. 
 

Делегат у Скупштини може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама Савеза и чланова Савеза. 
Делегат у Скупштини не може бити лице које је члан Управног одбора. 
Право учешћа у раду Скупштине утврђује се на основу писменог пуномоћја издатог од  члана Савеза, које је 

оверено печатом члана Савеза и потписано од стране заступника члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку 
седницу Скупштине.  

У раду Скупштине могу учествовати председници и потпредседници органа Савеза и то Управног одбора, 
Надзорног одбора). 

У раду Скупштине и то по позиву Председника Савеза  могу учествовати представници придружених 
чланова, почасни чланови и представници и других организација и државних органа. 

           
Лица која су правоснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и 

за следећа кривична дела: тешко убиство; тешка крађа; разбојничка крађа, разбојништво; утаја; превара, 
неоновано коришћење кредита и друге погодности; изнуда; уцена и зеленаштво, као и за кривична дела 
прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, 
не могу вршити функције делагата Скупштине, док трају правне последице осуде.  



Делегат у Скупштини нема право гласа када се одлучује о: 
1. покретању спора или одустајању од спора против њега; 
2. одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса, односно постојања личног 

интереса при одлучивању; 
3. његовој одговорности или разрешења; 
4. ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до 

другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или 
економски интерес.  

 

МАНДАТ 
Члан 5. 

Мандат делегата у Скупштини траје 4 ( четири ) године, усаглашен је са циклусом летњих олимпијада. 
Делегати у Скупштини могу бити поновно бирани на такав мандат, без ограничења броја мандата. 
Мандат делегата у Скупштини може престати и пре истека рока ако: 
1. поднесе оставку, 
2. буде опозван због непридржавања одредби Статута и других општих аката Савеза, 
3. буде опозован од оног ко га је бирао у органе и тела Савеза, 
4. се не одазива, без оправдавања разлога, на две узастопне или на три седнице у мандату, 
5. престане да ради члан Савеза  кога представља, 
6. смрћу представника. 
Мандат делегата у Скупштини је власништво такмичарске зоне и активно такмичарске дисциплине , који 

могу изабрати другог делегата на период  до истека његовог мандата, али су дужни да одмах обавесте Савез о 
промени. Накнадне замене се не признају.  

 

2. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

 

Члан 6. 

Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње. 
 

ПРИПРЕМА СЕДНИЦЕ 
Члан 7. 

О припремању седнице стара се председник Савеза уз помоћ секретара и стручне службе. 
Предлог дневног реда Скупштине саставља Председник. 
Надлежни органи и радна тела могу предложити допуну дневног реда. 
Делегат  у Скупштини може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писаним поднеском са 

образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине. 
Председник може одбити предлог за измену или допуну дневног реда за који сматра да није довољно 

припремљен и образложен и за  који сматра да се на седници  не би могло расправљати.   
Председник се стара да сва питања која су унета у предлог дневног реда буду, по правилу, претходно 

размотрена и на седници Управног одбора Савеза. 
Председник Савеза најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни дневни ред 

Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Савеза. 
 
ПОЗИВИ ЗА СКУПШТИНУ 

Члан 8. 
Делегату у Скупштини Савеза шаље се писани позив за седницу Скупштине.    
Позив за седницу садржи: место, време одржавања и предлог дневног реда седнице. 
Позив за седницу се шаље писаним путем, по правилу, најмање 2 недеље пре одржавања Скупштине.    
Позив за седницу се шаље препорученим писмом на последњу познату поштанску адресу, и рок од 2 

недеље се рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу.  
Делегат у Скупштини може се писмено сагласити да се позиви и комплетан материјал за седницу шаљу 

електронском поштом. 
Делегат(и)  у Скупштини су дужни да најкасније 48 часова пре почетка заказане седнице обавесте 

председника Савеза о евентуалној спречености за учешће на тој седници. 
 

 
 
 



ТОК СЕДНИЦЕ 
Члан 9. 

На почетку седнице Скупштине врши се верификација мандата делегата у Скупштини (избор 
верификационе комисије), избор записничара и два оверивача записника. 

За састав верификационе комисије не могу се бирати делегати у Скупштини .  
Верификациону комисију чине три члана. 
После извештаја верификационе комисије, Председник Савеза утврђује да ли постоји кворум за рад и 

одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом. 
Ако се утврди да кворум не постоји, Председник одлаже седницу Скупштине за одговарајући дан и сат. 
Ако у току седнице Председник посумња да постоји кворум, наредиће прозивку или пребројавање, 

Прозивка или пребројавање извршиће се и кад то затражи неки од представника у Скупштини у циљу 
утврђивања кворума. 

Члан 10. 
Када Председник утврди да постоји кворум, приступа се утврђењу дневног реда. 
Председник  може предложити да се одређено питање за које он сматра де је хитно дода у дневни ред,                

с тим да се хитност образложи  
Члан 11. 

О дневном реду седнице решава се без претреса. 
Дневни ред се утврђује већином гласова присутних делегата. 
О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице Скупштине, може се 

доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином делегата у Скупштини..  
Члан 12. 

Председник у вези са сваком тачком дневног реда, пре него што отвори расправу, даје реч известиоцу, 
односно подносиоцу одређеног предлога. 

Председник Савеза може одредити посебног известиоца за сваку тачку дневног реда. 
Члан 13. 

На седници Скупштине сваки делегат у Скупштини има право да говори. 
Када се разматрају питања из делокруга комисија, одређеног органа, право на говор има и председник 

комисије и одређеног органа. 
Делегати у Скупштини  се за дискусију јављају дизањем руке, а Председник даје реч по редоследу 

пријављивања. 
Члан 14. 

Председник може предложити да се трајање дискусије временски ограничи. У том случају, ако се 
прекорачи време, говорнику се после опомене може одузети реч. 

Члан 15. 
 Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду. У том случају, уколико се говорник удаљи 

од дневног реда, после опомене говорнику може се одузети реч. 
Члан 16. 

У случају грубог нарушавања реда на седници или понашања које је супротно начелима спортског духа и 
морала, Председник може предложити Скупштини да према починиоцу изрекне једну од следећих мера: 
опомену, укор, удаљавање са седнице. 

Члан 17. 
О току рада Скупштине води се записник који потписују председавајући и записничар.  Записник се усваја се 

на наредној седници Скупштине. Тада, оверивачи записника оверавају записник. 
 
 

ОДЛУЧИВАЊЕ 
Члан 18. 

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина делегата у Скупштини, а одлуке доноси 
већином присутних делегата у Скупштини , осим у случајевима када је законом или овим Статутом другачије 
одређено. 

Двотрећинском већином присутних делегата у Скупштини доносе се одлуке: о доношењу новог Статута 
Савеза, изменама и допунама Статута Савеза, избору органа Савеза, о питањима која нису наведена  у 
дневном реду Скупштине а појаве се током седнице Скупштине. 

 
Члан 19. 

Делегати у Скупштини одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за рад и 
одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.     

Приликом одлучивања, делегат  у Скупштини се изјашњава са „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“ 



 
 ИЗМЕНА СТАТУТА 

Члан 20. 
Предлог за промену измену или допуну Статута мора бити достављен делегатима  у Скупштини 15 дана пре 

одржавања Скупштине. 
Делегати у Скупштини могу доставити Савезу предлоге за измену или допуну Статута и то најкасније 7 дана 

пре одржавања Скупштине у облику амандмана и то писаним путем са образложењем. 
Само у том случају, о том амандману ће се расправљати на седници Скупштине. 
 
 

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 21. 

Председник Савеза може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Савеза 
захтевају. 

Председник Савеза је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писано тражи, уз навођење 
сврхе и разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или једна трећина делегата у Скупштини 
Савеза.  

Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.    
Ако председник Савеза не сазове ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати онај орган Савеза, 

односно они који су тражилу њено сазивање. Између подношења уредног захтева за одржавање ванредне 
скупштине и ванредне седнице Скупштине не сме протећи више од  90 дана.  

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен делегатима у Скупштини са 
правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.  

На дневном реду ванредне Скупштине могу бити само питања која су наведена у захтеву за сазивање 
ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије двотрећинском већином од укупног броја 
делегата. 

Ако је на ванредној Скупштини гласано о поверењу, односно разрешењу органа Савеза  и предлог не буде 
прихваћен, сазивање нове ванредне Скупштине се не може тражити из истих разлога следећих годину дана. 

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о редовној 
Скупштини и Пословника о раду Скупштине. 

Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина. 
 

ИЗБОРНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 22. 

Изборна седница Скупштине Савеза може бити редовна и ванредна изборна седница. 
 

Члан 23. 

На сазивање и рад изборне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Пословника о редовним 
и ванредним седницама Скупштине 

 

Члан 24. 

Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године, по правилу у Олимпијској години. 
Изборна редовна седница Скупштине се сазива ради избора Председника Савеза, чланова Управног 

одбора, чланова надзорног одбора. 
Члан 25. 

Одлуку о сазивању изборне седнице Скупштине на којој се бира Председник Савеза, доноси Управни 
одбор.                                                      

Управни одбор утврђује датум одржавања седнице, рок за достављање предлога за избор (најмање 20 дана 
од изборне седнице), рок за достављање предлога програма рада Савеза од стране кандидата за изборни 
период (најмање 7 дана од изборне седнице), услове које кандидат треба да испуњава. 

Члан 26. 

Кандидата може да предложи  Управни одбор, или најмање 3 делегата Скупштине Савеза 
 

 



Члан 27. 

Управни одбор разматра који кандидати испуњавају прописане услове и утврђује предлог одлуке о листи 
кандидата за Председника Савеза. 

Предлози који не стигну у одређеним роковима, или не испуњавају услове за избор сматраће се 
неважећим. 

Члан 28. 

Кандидати за Председника, износе свој програмски говор и дају одговоре на питања делегата у Скупштини. 
После представљања кандидата за Председника приступа се гласању. 
Уколико при избору Председника Савеза у првом круга гласања није изабран председник, приступа се 

другом кругу гласања. Уколико ни у другом гласању није изабран,  кандидовање се понавља. 
Члан 29. 

Новоизабрани Председник Савеза преузима дужност одмах по објављивању резултата избора, укључујући 
и преузимање руковођења седницом Скупштине. 

 

Члан 30. 

Председник предлаже кандидате за Потпредседника, чланове Управног одбора и Форума. 
Председник  и делегати Скупштине предлажу и бирају чланове надзорног одбора. Предлози морају да се 

пошаљу у Савез најмање 7 дана пре почетка Скупштине. 
О предлогу Председника за избор органа Савеза, Скупштина гласа појединачно  за органе. 
Ако предлог буде одбијен, у поновном поступку предлагања, не може се предложити најмање 25% (1/4) 

истих кадидата за чланове ргана Савеза 
Члан 31. 

Председнику престаје функција, односно мандат пре истека вемена на који је изабран оставком и 
разрешењем. 

Уколико Председник поднесе оставку, његове послове преузима, даном подношења оставке, 
потпредседник Управног одбора који је дужан да сазове ванредну изборну Скупштину, која ће се одржати 
најхкасније три месеца од  дана подношења оставке. 

 

Члан 32. 

Предлог за разрешење може поднети Управни и Надзорни одбор Савеза и то у писаној форми и мора бити 
образложен. 

Председник Савеза може поднети предлог за сопстевено разрешење, односно затражити од Скупштине да 
гласа о његовом поверењу. 

Разрешење Председника се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор. 
За време док се разматра предлог за разрешење Председника, седницом Скупштине председава најстарији 

делегат у Скупштини. 
Уколико Скупштина не прихвати предлог за разрешење Председника, нови предлог за разрешење се не 

може из истих разлога поднети у року од годину дана. 
 

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 

Овај Пословник ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини и одмах се примењује. 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Драган Бошковић 
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