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На основу одредаба члана 45. став 1. тачка 15, а у вези са одредбама члана 43. став 10. Статута
Фудокан савеза Србије, Скупштине Фудокан савеза Србије на ванредној седници одржаној 11.
септембра 2016. године у Руднику (Горњи Милановац), донела је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ СКУПШТИНЕ
ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Пословник
Члан 1.
(1)

Пословником о раду Скупштине Фудокан савеза Србије (у даљем тексту: Пословник о
раду) уређују се питања која се односе на сазивање, организацију и начин рада седница
Скупштине Фудокан савеза Србије.

Скупштина
Члан 2.
(1)

Скупштина Фудокан савеза Србије (у даљем тексту: Скупштина) је највиши, односно
врховни орган Фудокан савеза Србије (у даљем тексту: Савез).

(2)

Скупштина ради на седницама сазваним у складу са одредбама закона и Статута Фудокан
савеза Србије (у даљем тексту: Статут Савеза).

(3)

Седница Скупштине може се сазвати као редовна или ванредна седница.

(4)

Скупштина обавља послове и задатке у складу са одредбама Статута Савеза и Пословника
о раду.

Чланови савеза
Члан 3.
(1)

Скупштину чине представници (делегати) редовних непосредних чланова Савеза.

(2)

Непосредни чланови Савеза су:
1)

територијални грански спортски савези:
a)
b)
c)
d)
e)

Фудокан савез Војводине,
Фудокан савез Косова и Метохије,
Фудокан савез региона источне Србије,
Фудокан савез региона западне Србије,
Београдски фудокан савез,

2)

фудокан клубови,

3)

стручно-струковне фудокан организације:
a)
b)

4)

Савез, односно удружење фудокан судија,
Савез, односно удружење фудокан тренера и инструктора,

интересне фудокан организације:
a)
b)

Удружење навијача и љубитеља фудокана,
Удружење родитеља малолетних фудокан спортиста,
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(3)
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остале фудокан организације, као и друге спортске организације у области
борилачких спортова сродних фудокану (карате, традиционални карате, шотокан и
сл.).

Редовни непосредни чланови Савеза пуноправно учествују, преко својих представника, у
раду и одлучивању Скупштине, уз услов да немају неизмирених финансијских обавеза
према Савезу.

Права чланова савеза
Члан 4.
(1)

Редовни непосредни чланови Савеза преко својих представника у Скупштини имају и
остварују следећа права:
1)

да учествују у раду и одлучивању Скупштине;

2)

да буду позивани на седнице Скупштине у одређеном времену и да остварују своје
право гласа;

3)

да дају предлоге за укључивање у дневни ред седнице Скупштине;

4)

да предлажу кандидате за све органе и тела Савеза који се бирају у Скупштини;

5)

да затраже ванредну седницу Скупштине уз подршку осталих делегата;

6)

да буду информисани о активностима Савеза преко званичних тела или службеног
гласила Савеза;

7)

да остварују сва остала права која проистичу из Статута Савеза, правилника и
одлука Савеза.

Састав скупштине
Члан 5.
(1)

Скупштину сачињава по један представник сваког од редовних непосредних чланова
Савеза (у даљем тексту: делегат), са једнаким правом гласа.

(2)

Седница Скупштине је јавна. Скупштина може одлучити да расправу и одлучивање у вези
са појединим тачкама дневног реда одржи без присуства јавности.

(3)

Сазивач седнице Скупшптине одлучује коме се поред чланова Скупштине упућује позив
да присуствује седници Скупштине, без права одлучивања.

(4)

Позив се обавезно упућује члановима Извршног одбора и Надзорног одбора досадашњег
мандата, Генералном секретару и почасним председницима Савеза.

(5)

На седницу Скупштине могу бити позвана и следећа лица:
1)

представници придружених, почасних и помажућих чланова (сваки од тих чланова
може имати једног или више представника);

2)

представници надлежних међународних гранских спортских савеза (Европске
фудокан конфедерације и Светске фудокан федерације);

3)

чланови дисциплинских органа Савеза;

4)

председавајући комисија, одбора и савета у Савезу;

5)

представници других облика организовања и рада у Савезу;

6)

представници спортских организација и других организација и државних органа,
као и остали гости које позове Председник Савеза.
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Чланови Извршног одбора, не рачунајући Председника Савеза, и чланови Надзорног
одбора не могу бити чланови Скупштине, осим редовне изборне Скупштине Савеза.

Делегати
Члан 6.
(1)

Делегата одређује извршни орган редовног непосредног члана Савеза. Делегат мора
имати одговарајуће овлашћење сачињено у писаној форми, оверено печатом члана Савеза
и својеручно потписано од стране лица које је овлашћено за заступање члана Савеза.
Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине и важи само за седницу за коју је издато.

(2)

Уколико делегат није одређен, члана Савеза у Скупштини представља његов законски
заступник. Уколико члан Савеза има више заступника, онда је његов представник у
Скупштини онај заступник који има вишу функцију у члану Савеза.

(3)

Редован непосредни члан Савеза дужан је да обавести Стручну службу Савеза и достави
јој податке о свом делегату (укључујући адресу, бројеве телефона и адресу електронске
поште).

(4)

Делегат је дужан да достави уредно потписано важеће овлашћење које му је издато од
стране редовног непосредног члана Савеза, како би био примљен у Скупштину.

II. САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА И ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
Сазивање седнице
Члан 7.
(1)

Редовна седница Скупштине сазива се и одржава најмање једанпут годишње ради
усвајања редовног годишњег финансијског и прихватања ревизорског извештаја, ради
усвајања годишњег извештаја о раду Савеза и његових органа и извештаја о реализацији
програма који се финансира из јавних средстава, у складу са Статутом Савеза.

(2)

Препоручује се сазивање редовне годишње седнице Скупштине по могућности почетком
календарске године, а најкасније пре истека рока за предају годишњих финансијских
извештаја за претходну календарску, пословну и фискалну годину, који истиче последњег
дана фебруара.

(3)

Изборна редовна седница Скупштине на којој се врши избор Председника Савеза,
Потпредседника Савеза, чланова Извршног одбора и чланова Надзорног одбора, сазива се
најмање једанпут сваке четири (4) године, а по правилу најкасније два месеца пре истека
мандата Председника Савеза, у складу са Статутом Савеза.

(4)

Уколико најстарији Потпредседник Савеза, због смрти или оставке Председника Савеза,
преузме његове послове, дужан да сазове изборну ванредну седницу Скупштину, која ће
бити одржана најкасније три (3) месеца од дана смрти, односно од дана подношења
оставке Председника Савеза.

(5)

У случају потребе, а у складу са одредбама Статута Савеза, у свако доба може се сазвати и
ванредна седница Скупштине уколико то изискују интереси Савеза.

(6)

Ванредна седница Скупштине мора се обавезно сазвати уколико то у писаној форми, уз
навођење сврхе и разлога и дневног реда, буде затражено од стране Извршног одбора,
Надзорног одбора или од стране половине редовних чланова Савеза.

(7)

Ванредна седница Скупштине мора се обавезно сазвати најкасније у року од тридесет (30)
дана од дана подношења уредног захтева. Ако Председник Савеза не сазове ванредну
седницу Скупштине, њу може сазвати онај орган Савеза, односно они чланови Савеза који
су затражили њено сазивање. Између подношења уредног захтева за сазивање ванредне
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седнице Скупштине Савеза и самог одржавања ванредне седнице Скупштине не сме
протећи више од деведесет (90) дана.
(8)

Уколико се на ванредној седници Скупштине гласа о поверењу, односно разрешењу
органа, односно чланова органа Савеза, а такав предлог о разрешењу не буде прихваћен,
сазивање нове ванредне седнице Скупштине не може се тражити из истих разлога
следећих дванаест (12) месеци.

(9)

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Пословника
о раду и Статута Савеза које се односе на сазивање редовне седнице Скупштине.

(10) Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

Сазивач седнице
Члан 8.
(1)

Редовну седницу Скупштине сазива Председник Савеза по сопственој иницијативи или на
иницијативу Извршног одбора Савеза, а у случају спречености Председника Савеза,
редовну седницу Скупштине може сазвати и Потпредседник Савеза или Генерални
секретар Савеза (у даљем тексту: сазивач седнице).

(2)

Ванредну седницу Скупштине сазива Председник Савеза по сопственој иницијативи или
на захтев Извршног одбора, Надзорног одбора или потребног броја редовних чланова
Савеза.

(3)

У пословима око припреме, сазивања и организовања седнице Скупштине, сазивачу
седнице помажу Извршни одбор Савеза и Генерални секретар.

Позив за седницу
Члан 9.
(1)

Писмени позив за редовну седницу Скупштине, са предлогом дневног реда, упућује се
сваком редовном непосредном члану Савеза најмање две недеље пре одржавања заказане
седнице Скупштине.

(2)

Позив за ванредну седницу Скупштине са предлогом дневног реда мора бити упућен свим
редовним непосредним члановима Савеза најкасније седам (7) дана пре утврђеног
термина за одржавање ванредне седнице Скупштине.

(3)

Позив за седницу Скупштине шаље се препорученим писмом на последњу познату
поштанску адресу, при чему се рок из става 1. и 2. овог члана рачуна од датума означеног
на поштанском штамбиљу.

(4)

Члан Савеза који у складу са Законом о спорту има интернет сајт и адресу електронске
поште, може се писмено сагласити да му позиви за седнице Скупштине могу бити упућени
и достављени електронском поштом.

Предлог дневног реда
Члан 10.
(1)

Писмени позив за седницу Скупштине, који се упућује сваком редовном непосредном
члану Савеза у роковима утврђеним одредбама Статута и овог Пословника о раду, мора
обавезно садржати предлог дневног реда заказане седнице Скупштине.

(2)

Редовни непосредни члан Савеза може дати предлог за измену дневног реда редовне
седнице Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније недељу дана пре
одржавања седнице Скупштине.
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(3)

Најкасније три (3) дана пре заказане седнице Скупштине, Председник Савеза утврђује
коначан дневни ред седнице Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет
страници Савеза. Утврђени дневни ред не може се по правилу накнадно мењати нити
допуњавати на самој седници Скупштине.

(4)

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице
Скупштине, може се изузетно одлучивати, на предлог председавајућег Скупштине и
Радног председништва, само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином
присутних делегата и чланова Скупштине са правом гласа.

(5)

Дневни ред ванредне седнице Скупштине сазване на захтев Извршног одбора, Надзорног
одбора или потребног броја редовних чланова Савеза у складу са одредбама Пословника о
раду и Статута Савеза, може садржати само она питања која су наведена у захтеву за
сазивање ванредне седнице Скупштине, осим уколико Скупштина Савеза не одлучи
другачије двотрећинском већином присутних чланова Скупштине са правом гласа.

Председавајући скупштине
Члан 11.
(1)

Председник Савеза, који је по функцији истовремено и председавајући Скупштине,
надлежан је да председава седницом Скупштине. Председник Савеза може овластити
друго лице да председава седницом Скупштине (у даљем тексту: председавајући
Скупштине).

(2)

Уколико је Председник Савеза спречен из ма којих разлога да обавља своју функцију или
уколико не обавља функцију председавајућег Скупштине, замењује га најстарији
Потпредседник Савеза или други члан Извршног одбора којег Председник Савеза за то
овласти, са свим и пуним овлашћењима у вршењу свих права и обавеза председавајућег
Скупштине.

(3)

Уколико је и лице из претходног става из ма којих разлога спречено да обавља или не
обавља ову функцију заменика, у председавању седницом Скупштине функцију заменика
преузима следећи по старости Потпредседник Савеза, односно члан Извршног одбора.

Радно председништво
Члан 12.
(1)

Седницу Скупштине отвара Председник Савеза, односно лице које замењује Председника
Савеза у обављању функције председавајућег Скупштине или најстарији члан Скупштине.

(2)

Седница Скупштине почиње поздравном речи Председника Савеза или председавајућег
Скупштине.

(3)

После отварања седнице Скупштине, бира се Радно председништво од пет (5) чланова.
Чланови Радног председништва бирају се на предлог Председника Савеза или другог
председавајућег Скупштине, односно на предлог најмање пет (5) делегата и чланова
Скупштине са правом гласа. На челу Радног председништва је председавајући Скупштине.

(4)

После избора и конституисања Радног председништва, на предлог Радног председништва
или најмање пет (5) делегата и чланова Скупштине са правом гласа, Скупштина бира:
1)
2)
3)

(5)

Верификациону комисију од пет (5) чланова,
записничара и
два (2) оверача записника.

За вршење одређених послова Скупштина може образовати своје скупштинске комисије,
одборе и радна тела. Сваком појединачном одлуком о образовању скупштинске комисије,
одбора или радног тела утврђује се њихов делокруг и састав.
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(6)

Скупштина може образовати сталне и "AD HOC" скупштинске комисије

(7)

Скупштина може бирати и друга радна тела.

Надлежности радног председништва
Члан 13.
(1)

Радно председништво стара се о раду Скупштине на седници.

(2)

Радно председништво, на челу са председавајућим Скупштине, води рачуна о одвијању
тока седнице Скупштине у складу са одредбама Статута Савеза и овог Пословника о раду,
као и о одржавању реда на седници.

(3)

За повреду реда на седници Скупштине, Радно председништво може сваког од присутних
опоменути или му одузети реч.

(4)

Радно председништво ће изрећи опомену када присутни својим владањем или говором на
седници нарушава рад Скупштине и крши одредбе овог Пословника о раду.

(5)

У расправи о тачкама дневног реда могу учествовати са својом дискусијом само делегати
и чланови Скупштине са правом гласа чији је статус чланова Скупштине верификован.

(6)

Радно председништво ће одузети реч оном говорнику који својим говором на седници
Скупштине нарушава рад Скупштине и крши одредбе овог Пословника о раду, а који је
претходно већ опоменут.

(7)

Уколико Радно председништво и поред изрицања опомена и одузимања речи није у стању
да одржи ред на седници Скупштине, одредиће привремени прекид седнице, при чему
Радно председиштво може предложити Скупштини да са седнице удаљи свако лице које је
одговорно за нарушавање реда на седници.

III. ВЕРИФИКАЦИЈА СТАТУСА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ И ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ
Надлежности верификационе комисије
Члан 14.
(1)

Верификациона комисија проверава овлашћења делегата и чланова Скупштине, утврђује
њихов статус и подноси предлог Скупштини да тај статус верификује.

(2)

Верификациона комисија обавештава Скупштину о броју присутних чланова Скупштине,
а у вези са испуњеношћу прописаних услова о кворуму неопходном како би Скупштина
могла пуноважно да одлучује.

(3)

Скупштина верификује статус присутних делегата и чланова Скупштине са правом гласа.

(4)

На основу извештаја Верификационе комисије, председавајући Скупштине утврђује да ли
постоји кворум за рад и одлучивање Скупштине.

Записник о раду скупштине
Члан 15.
(1)

О току рада на седници Скупштине води се записник.

(2)

Скупштина може донети одлуку да се ток седнице Скупштине снима, израдом видео или
тонског записа, односно да се воде стенографске белешке.

(3)

Записничар води и сачињава писмени записник са седнице Скупштине, који обавезно
садржи:
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1)

датум, место и време одржавања седнице (време почетка седнице и време њеног
закључења),

2)

редни број седнице,

3)

имена присутних делегата и чланова Скупштине са правом гласа чији статус је
верификован,

4)

списак свих редовних непосредних чланова Савеза,

5)

списак редовних непосредних чланова Савеза заступљених на Скупштини, односно
чланова чији су представници присутни на седници Скупштине,

6)

списак редовних непосредних чланова Савеза који нису заступљени на Скупштини,
односно чланова чији представници нису присутни на седници Скупштине,

7)

имена осталих лица присутних на седници Скупштине,

8)

дневни ред седнице,

9)

најбитније изводе из дискусије,

10)

одлуке које су донете, те начин и резултати гласања по коме су донете.

(4)

Интегрални текст сваке од донетих одлука Скупштине прилаже се уз записник и чини
његов неодвојиви део. Одлуке Скупштине потписује Председник Савеза.

(5)

Председник Савеза, односно председавајући Скупштине и записничар потписују, а два
оверача записника оверавају записник.

(6)

Записник о раду Скупштине доставља се свим члановима Скупштине, односно члановима
Савеза и и усваја се на првој наредној седници Скупштине.

IV. РАСПРАВА И ТОК СЕДНИЦЕ
Ток расправе
Члан 16.
(1)

На почетку седнице Скупштине, Председник Савеза односно председавајући Скупштине
утврђује да ли је седница Скупштине сазвана у складу са одредбама Статута Савеза и овог
Пословника о раду и да ли је утврђен дневни ред седнице Скупштине.

(2)

После констатовања да је утврђен дневни ред седнице Скупштине, прелази се на расправу
о појединим питањима наведеним у тачкама дневног реда у складу са редоследом који је
утврђен у дневном реду. Током седнице, Скупштина може изменити редослед разматрања
појединих питања.

(3)

У вези са сваком тачком дневног реда, а пре него што отвори расправу, председавајући
Скупштине даје реч известиоцу, односно подносиоцу предлога из те тачке дневног реда.

(4)

Учесници у расправи јављају се за дискусију уписом на листу дискутаната пре почетка
седнице или подизањем руке током седнице, а председавајући Скупштине даје им реч по
редоследу пријављивања.

(5)

Нико не може добити реч током расправе пре него што су дискутовали сви који су се
пријавили за дискусију, осим уколико председавајући Скупштине не оцени да је то
неопходно ради давања одређених објашњења од стране предлагача или радног тела у
вези са предлогом из те тачке дневног реда.

(6)

О свакој појединачној тачки дневног реда расправља се док има пријављених говорника.
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Учешће у расправи
Члан 17.

(1)

У циљу ефикаснијег рада на седници Скупштине, сваки од учесника у расправи дужан је
да говори кратко, исклључиво у вези са предметом расправе из те тачке дневног реда, не
понављајући се.

(2)

Излагање сваког од учесника у расправи траје, по правилу, највише пет (5) минута.

(3)

Радно председништво и председавајући Скупштине могу дозволити гостима да поздраве
Скупштину и пожеле јој успешан рад, с тим да говор сваког од тих гостију не траје дуже од
пет (5) минута.

(4)

Радно председништво и председавајући Скупштине морају дозволити право на реплику у
трајању од највише два (2) минута по свакој тачки дневног реда, и то само делегата и
чланова Скупштине или другом учеснику у расправи који је по имену или функцији
поменут од стране претходног дискутанта.

(5)

Радно председништво и председавајући Скупштине дужни су да приоритетно дају реч
сваком делегату и члану Скупштине који се јави са упозорењем да је повређен Пословник
о раду, уз обавезу да образложи рекламирану повреду Пословника о раду.

(6)

На предлог председавајућег Скупштине, Радно председништво може одлучити да се
трајање дискусије временски ограничи.

(7)

Председавајући Скупштине закључује дискусију када оцени да је питање на дневном реду
довољно расправљено.

V. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА НА СЕДНИЦИ
Одлучивање на седници скупштине
Члан 18.
(1)

После закључења расправе, на предлог Радног председништва, Скупштина утврђује један
или више предлога о којима ће се одлучивати.

(2)

У складу са одредбама члана 46. став 1. Статута Савеза, Скупштина може пуноважно
доносити одлуке ако седници Скупштине присуствују делегати и чланови Скупштине са
правом гласа који представљају најмање једну трећину редовних непосредних чланове
Савеза, осим у случајевима утврђеним следећим одредбама Статута Савеза:
1)

о избору Председника Савеза, Потпредседника Савеза и чланова органа Савеза,
Скупштина може пуноважно одлучивати уколико је присутна већина укупног броја
чланова Скупштине са правом гласа (члан 46 став 7. Статута Савеза);

2)

о избору Председника Савеза, Скупштина одлучује већином од укупног броја
чланова Скупштине са правом гласа (члан 53. став 2. Статута Савеза);

3)

о статусним променама и о престанку Савеза, Скупштина одлучује двотрећинском
већином укупног броја чланова Скупштине са правом гласа (члан 46. став 9, члана
82. став 1. и члана 84. став 1. Статута Савеза);

4)

о статусним променама путем непосредног гласања (референдума), Скупштина
одлучује већином од укупног броја чланова Скупштине са правом гласа (члан 82.
став 2. Статута Савеза);

5)

о усвајању Статута Савеза и измена и допуна Статута, Скупштина одлучује већином
од укупног броја чланова Скупштине са правом гласа (члан 46. став 8. и члана 78.
став 8. Статута Савеза);
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о усвајању Статута Савеза или другог општег акта Савеза путем непосредног
гласања (референдума), Скупштина одлучује већином од укупног броја чланова
Скупштине са правом гласа (члан 78. став 9. Статута Савеза).

(3)

Скупштина доноси одлуке већином присутних делегата и чланова Скупштине са правом
гласа који су гласали, осим у случајевима када је законом или Статутом Савеза другачије
одређено и у случајевима утврђеним одредбама претходног става овог члана.

(4)

Већина за доношење одлуке у смислу одредаба из претходног става овог члана рачуна се
у односу на оне који су гласали "ЗА" или "ПРОТИВ" усвајања одлуке (уздржани гласови се
не рачунају).

(5)

Када Скупштина доноси Статут Савеза, односно његове измене и допуне, а у случају када
су на предложени текст поднети амандмани писменим путем најкасније три (3) дана пре
одржавања седнице Скупштине, најпре се одлучује о поднетим амандманима и то по
редоследу по коме су поднети.

(6)

Уколико Скупштина нема кворум неопходан за доношење одлука, односно уколико током
седнице Скупштина остане без кворума, седница ће бити прекинута, а одржаће се друга
седница Скупштине наредног дана, на истом месту, у исто време и са истим дневним
редом.

(7)

И на поновљеној седници Скупштине кворум за присуство и одлучивање остаје исти.

Гласање на седници скупштине
Члан 19.
(1)

На седници Скупштине одлуке се доносе јавним гласањем, подизањем руке са неким од
унапред припремљених листића различите боје или поименичном прозивком делегата и
чланова Скупштине са правом гласа.

(2)

Приликом одлучивања члан Скупштине се изјашњава са "ЗА", "ПРОТИВ" или "УЗДРЖАН".

(3)

На основу одговарајућег предлога, Скупштина може донети одлуку о тајном гласању на
седници Скупштине, које се обавља помоћу једнообразних гласачких листића, оверених
печатом Савеза, на којима је исписано "ЗА", "ПРОТИВ" или "УЗДРЖАН".

(4)

Гласачки листић из претходног става овог члана на коме је заокружен само један од
понуђених одговора сматра се важећим, док су сви остали листићи неважећи.

(5)

Тајним гласањем и пребројавањем гласова руководи Радно председништво, уз помоћ
Стручне службе Савеза, с тим што сваки заинтересован члан Скупштине може да
контролише поступак поделе гласачких листића и поступак њиховог прегледа после
обављеног гласања.

(6)

У поступку утврђивања листе кандидата за избор Председника Савеза, уколико има више
кандидата за Председника Савеза, Извршни одбор Савеза утврђује њихов редослед на
листи по азбучном реду почетног слова презимена.

(7)

При тајном гласању о избору Председника Савеза, уколико има више кандидата за
Председника Савеза на утврђеној листи кандидата из претходног става овог члана, њихов
редослед на гласачком листићу идентичан је њиховом редоследу на утврђеној листи
кандидата за избор Председника Савеза.

(8)

Гласање се обавља помоћу једнообразних гласачких листића, оверених печатом Савеза, на
којима је штампана листа кандидата, и то заокруживањем редног броја испред имена
кандидата.

(9)

Гласачки листић се сматра неважећим уколико није заокружен редни број испред имена
ниједног од кандидата или се не може јасно утврдити ком кандидату је дат глас.
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(10) Сваки од предложених кандидата са утврђене листе кандидата за избор Председника
Савеза може именовати по једног члана Скупштине који ће, заједно са Радним
председништвом, учествовати у контроли поступка, подели гласачких листића и
њиховом прегледу после обављеног гласања.
(11) Уколико је број листића који су сакупљени после обављеног гласања већи од броја који је
подељен члановима Скупштине, гласање се поништава и понавља.
(12) О тајном гласању сачињава се посебан записник који потписују чланови Радног
председништва и који представља саставни део Записника о раду Скупштине.
(13) За време одлучивања Скупштине јавним или тајним гласањем, нико не може добити реч
пре него што се саопште резултати одлучивања.
(14) После гласања, Радно председништво утврђује и саопштава резултате гласања, те на
основу утврђених резултата гласања објављује да ли је предлог о коме се гласало
прихваћен или одбијен.

VI. ИЗБОРИ
Избори органа и чланова органа
Члан 20.
(1)

Скупштина доноси одлуке о избору органа и чланова органа Савеза по правилу јавним
гласањем. Скупштина може одлучити да се избори обављају и тајним гласањем.

(2)

Избори за чланове извршних органа Савеза слободни су и обављају се по одговарајућем
редоследу:
1)

Скупштина најпре бира Председника Савеза;

2)

Скупштина након тога бира једног или двојицу Потпредседника Савеза, на предлог
Председника Савеза;

3)

Скупштина затим бира остале чланове Извршног одбора, на предлог Председника
Савеза.

(3)

Избор надзорних, дисциплинских и осталих органа и других облика организовања и рада
у Савезу обавља се по правилу помоћу јединствене заједничке изборне листе (у даљем
тексту: изборна листа) за сваки појединачни орган и облик организовања и рада у Савезу.

(4)

Да би били изабрани у органе и друге облике организовања и рада у Савезу у првом кругу
гласања кандидати, односно њихове изборне листе морају освојити најмање апсолутну
већину (50% + 1) гласова свих присутних делегата и чланова Скупштине са правом гласа,
уколико одредбама Статута није предвиђена друга потребна већина за доношење одлуке
о избору.

(5)

Уколико у првом кругу гласања ниједна од предложених изборних листа не добије
потребну већину, приступиће се другом кругу гласања у којем ће бити изабрани
кандидати са оне изборне листе коју буде подржала проста већина свих присутних
делегата и чланова Скупштине са правом гласа.

(6)

У случају када се не гласа за јединствену заједничку изборну листу, него за појединачне
кандидате за чланове органа Савеза, тада уколико у првом кругу није изабран потребан
број чланова органа Савеза, приступиће се другом кругу гласања у којем се гласа за два
или више кандидата који су имали највећи број гласова у првом кругу.

(7)

У случају нерешеног резултата у другом кругу, обавиће се трећи круг гласања у којем ће
бити изабран кандидат који буде имао просту већину гласова свих присутних делегата и
чланова Скупштине са правом гласа.
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У случају нерешеног резултата и у трећем кругу гласања, биће заказана нова седница
Скупштине, а поступак кандидовања се понавља.

Поступак кандидовања за председника
Члан 21.
(1)

Скупштина бира Председника Савеза из реда истакнутих спортских радника, спортиста и
спортских стручњака из области фудокана.

(2)

Одлуком о изборима коју, у складу са одредбама члана 54. став 2. Статута Савеза, доноси
Извршни одбор Савеза, ближе се уређује изборни поступак, односно поступак утврђивања
листе кандидата за избор Председника Савеза.

(3)

У поступку који је утврђен одредбама члана 53. Статута Савеза, кандидата за Председника
Савеза може предложити, уз образложење о испуњености услова утврђених Статутом
Савеза, најмање пет (5) редовних непосредних чланова Савеза, с тим да један члан Савеза
може предложити само једног кандидата.

(4)

Кандидатура се подноси преко Извршног одбора најкасније двадесет (20) дана након
пријема позива за достављање предлога упућеног на основу одлуке Извршног одбора о
расписивању избора. Предлози пристигли након истека овог рока сматраће се неважећим.

(5)

Предлог, заједно са образложењем о испуњености услова утврђених Статутом, подноси се
у писаној форми и мора бити оверен и потписан од стране заступника свих предлагача.

(6)

Коначну утврђену листу кандидата за избор Председника Савеза Извршни одбор подноси
Скупштини најкасније две недеље пре одржавања заказане седнице изборне Скупштине, а
кандидати за председника Савеза дужни су, најкасније десет (10) дана пре седнице
изборне Скупштине Савеза, да доставе Савезу свој програм рада, који се објављује на
интернет страници Савеза.

(7)

На основу писменог извештаја Извршног одбора о оцени испуњености Статутом Савеза
утврђених услова у поступку утврђивања листе кандидата за избор Председника Савеза,
Верификациона комисија дужна је да изврши верификацију свих предлагача, као и да
утврди да ли предложени кандидати испуњавају услове предвиђене Статутом Савеза и
овим Пословником о раду.

Поступак избора председника
Члан 22.
(1)

Скупштина бира Председника Савеза са листе кандидата коју је утврдио Извршни одбор,
а која је верификована од стране Верификационе комисије.

(2)

Уколико у поступку избора Председника Савеза у првом круга гласања ниједан кандидат
не добије потребан број гласова за избор одређен Статутом Савеза, приступа се другом
кругу гласања у којем остају два кандидата који су освојили највећи број гласова у првом
кругу.

(3)

Ако су на листи била само двојица кандидата и ниједан од њих у првом кругу не добије
потребан број гласова за избор одређен Статутом Савеза, поступак гласања се спроводи
тако што се понавља гласање о избору између та два кандидата.

(4)

Уколико ни у другом кругу гласања није изабран Председник Савеза, приступа се трећем
кругу гласања у којем остаје кандидат који је освојио највећи број гласова у другом кругу,
а ако ни тада не буде изабран Председник Савеза поступак избора се понавља поновним
предлагањем кандидата по истом утврђеном поступку кандидовања.

(5)

Поступак ће бити поновљен и уколико је на листи за избор Председника Савеза био само
један кандидат који није добио потребан број гласова.
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Избор потпредседника
Члан 23.

(1)

На предлог Председника Савеза, Скупштина бира једног или више Потпредседника
Савеза.

Избор чланова извршног одбора
Члан 24.
(1)

На предлог Председника Савеза као мандатара, Скупштина бира чланове Извршног
одбора.

Избор чланова надзорног одбора
Члан 25.
(1)

На предлог Председника Савеза, Скупштина бира чланове Надзорног одбора, који нису
чланови Скупштине.

VII. КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ
Избор комисије за жалбе
Члан 26.
(1)

Својом одлуком Скупштина образује Комисију за жалбе, као сталну скупштинску комисију
која одлучује о жалбама на првостепене одлуке других органа Савеза. Комисија за жалбе
надлежна је да одлучује по жалбама:
1)

на првостепене одлуке органа Савеза којим је одлучивано о правима и обавезама
чланова Савеза, осим оних за које је надлежан Арбитражни суд у складу са Законом о
спорту и овим Статутом;

2)

на првостепене одлуке које, као појединачна акта, доносе органи Савеза и органи
чланова Савеза.

(2)

Против одлуке Комисије за жалбе, лица у надлежности Савеза могу поднети Скупштини
захтев за ревизију, захтев за заштиту статутарности рада Савеза или други допуштен и
основан ванредни правни лек.

(3)

Комисија за жалбе има три (3) члана које, на предлог Председника Савеза, бира и
разрешава Скупштина на период од четири (4) године и то по могућности из редова
стручњака за право.

(4)

Исто лице може бити поново бирано у Комисију за жалбе.

(5)

Чланови Комисије за жалбе не могу бити чланови Извршног одбора или Скупштине.

(6)

Комисија за жалбе из својих редова бира председника.

(7)

Комисија за жалбе обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга
најмање једанпут годишње.

Одлучивање комисије за жалбе
Члан 27.
(1)

Комисија за жалбе доноси своје одлуке већином гласова од укупног броја чланова
комисије.
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Рад Комисије за жалбе подробније се уређује Пословником о раду Комисије за жалбе.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Закључење седнице
Члан 28.
(1)

После завршетка расправе и одлучивања у вези са свим питањима која су била на
дневном реду, председавајући Скупштине и Радно председништво закључују седницу.

Завршне одредбе
Члан 29.
(1)

На сва питања која нису уређена овим Пословником о раду, а која се односе на сазивање,
организацију и начин рада седница Скупштине Савеза, примењују се одредбе Статута
Савеза и одредбе општих подстатутарних аката Савеза донетих у складу са Статутом.

(2)

Овај Пословник о раду Скупштине Фудокан савеза Србије објављује се на интернет
страници Савеза (www.fudokansavezsrbije.rs).

(3)

Овај Пословник о раду ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет
страници Савеза.

ПРЕДСЕДНИК
ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

......................................................................
Проф. др Томислав ОБРАДОВИЋ
Службена белешка:
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страници Савеза (www.fudokansavezsrbije.rs)
дана 11. септембра 2016. године
Оверава
Ганерални секретар
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