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На основу члана 33. Статута Кик бокс савеза Србије савеза Србије , Управни одбор Кик бокс 

савеза Србије, на седници одржаној 25.05.2013. године доноси 

  

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ 

КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 

 Овим Пословником се поближе утврђује:  

I  Општа начела о раду Скупштине - начин и процедура сазивања Скупштине, начин рада Скупштине 

Кик бокс савеза Србије (у даљем тексту: Савез),   

II Врсте Скупштина Савеза  

III Избор комисија потребних за рад Скупштине Савеза,  

IV Начин избора чланова за Скупштину Савеза,   

V Редовни чланови Савеза,   

VI Придружени чланови Савеза,   

VII Престанак чланства у Савезу,  

VIII Утврђивање статуса за Скупштину Савеза,  

IX Начин гласања на Скупштини Савеза,  

X Начин избора носиоца функција које бира Скупштина Савеза,  

XI Прелазне и завршне одредбе 

  

I Општа начела рада Скупштине  

Члан 2. 

 Скупштину сазива Председник Скупштине Савеза. Материјали са дневним редом Скупштине 

морају се објавити на званичној интернет страници Савеза најкасније 5 дана пре одржавања 

Скупштине Савеза. Седнице Скупштине су јавне и њима, поред  чланова Скупштине, по позиву могу 

присуствовати представници друштвених, привредних и спортских организација, као и  

представници јавних гласила, без права одлучивање.  

Редовни чланови Скупштине имају право да предложе радна тела и да буду бирани у њих. 

Редовни  чланови Скупштине имају право и обавезу да учествује у дискусијама и доношењу одлука 

Скупштине. 

Придружени  чланови Скупштине имају право учествовања у расправи али без права 

одлучивања и избора у органе Скупштине.  

Председник Скупштине руководи радом седнице Скупштине и стара се да се дневни ред 

остварује по утврђеном дневном реду. Дневни ред се у правилу не може проширивати на седници 

Скупштине, осим у изузетним случајевима о  чему одлучује Скупштина. Тачка дневног реда се може 

скинути са текуће седнице Скупштине, уколико нису припремљени потребни материјали.  

Скупштина бира радно председништво од 3  члана и друге органе неопходне за рад Скупштине. 

Председник Скупштине је и председник радног председништва. Предлог за  чланове радног 

председништва дају  чланови Скупштине. Радно председништво бирају  чланови Скупштине јавним 

гласањем.  

Право на дискусију имају  чланови Скупштине. Уколико време дозволи или је од значаја за рад, 

Председник Скупштине може дати реч и осталим присутнима.  

Скупштина ограничава дискусију на 5 минута по свакој тачки дневног реда. Ако се говорник не 

придржава времена за трајање  излагања, Председник-председавајући  ће га упозорити и позвати да 

се придржава утврђеног времена. Говорник по свакој тачки дневног реда може дискутовати само 

једном. Говорник има право на реплику у трајању од једне минуте, ако је споменут у говору после 
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њега. Говорник може говорити само по питању које је на дневном реду. Ако се говорник удаљи од 

дневног реда Председавајући ће га позвати да се држи дневног реда.  

О току седнице Скупштине води се записник. Записник оверава председник Скупштине, 

односно председавајући Скупштине и објављује се на званичној интернет страници Савеза 

најкасније 30 дана од дана одржавања Скупштине.  

Скупштина може да ради ако је присутно на седници више од пола од укупног броја редовних 

чланова са правом гласа колико броји Скупштина Савеза. Скупштина може да доноси одлуке и 

остале акте ако је за предлог било више од пола од укупног броја присутних чланова који су 

утврђени за ту Скупштину. 

 

II Врсте Скупштина  

Члан 3. 

 Скупштина Савеза може бити:  

1. Изборна 

2. Редовна  

3. Ванредна  

1. Изборна Скупштина се обавезно одржава сваке 4 године и то најкасније 30 дана пре 

истека мандата дотадашњим члановима Органа управљања Савеза. На Изборној  Скупштини Савеза 

се врши избор носиоца функција на основу одредби Статута. На изборној Скупштини се подноси 

извештај о раду и постигнутим резултатима у протеклом четворогодишњем периоду рада Управног 

одбора и свих сталних комисија Савеза и усваја се програм рада за нови четворогодишњи период.  

2. Редовна Скупштина се обавезно одржава једном годишње и то најкасније до 14 месеци од 

одржавања последње скупштине. На редовној Скупштини се усвајају: Извештај о раду за протекли 

период између две скупштине (Управног одбора Савеза и Надзорног  одбора Савеза), Финансијски 

извештај за протеклу годину, Планови рада Савеза и Финансијски план Савеза за наредну годину. 

Саставни део Извештаја о раду и План рада Савеза су извештаји и планови свих комисија Управног 

одбора Савеза.  

3. Ванредна скупштина се одржава кад се за то писменим путем сагласи најмање 1/3 од укупног 

броја редовних чланова колико броји Скупштина Савеза, Управни одбор Савеза или Надзорни одбор 

Савеза. Председник Скупштине Савеза је дужан заказати Ванредну Скупштину Савеза у року од 30 

дана од дана достављања инцијативе за сазивање Ванредне Скупштине Савеза, са тачкама дневног 

реда које су наведене од стране сазивача. У случају да Председник Скупштине Савеза не  закаже 

ванредну седницу Скупштине Савеза, покретачи инцијативе имају право заказати Ванредну 

Скупштину Савеза, са тачкама дневног реда које су навели у покренутој инцијативи.  

    

III     Избор комисија потребних за рад Скупштине  

Члан 4. 

На свакој Скупштини РСС се бира Верификациона комисија. Задатак Верификационе комисије 

је да провери пуномоћи  чланова у Скупштини и да упозна Скупштину Савеза са тачним бројем  

чланова који имају право гласа у складу са Статутом Савеза.  

Верификациона комисија мора поднети извештај пре усвајања Дневног реда Скупштине РСС. 

Верификациона комисија има обавезу да упозна Скупштину и са бројем клубова немају право 

гласа на Скупштини и који се налазе у својству придруженог члана.  

На Изборној Скупштини се бира Изборна комисија.  

Задатак Изборне комисије је да проведе процедуру гласања  чланова за носиоце појединих 

функција како је то предвиђено Статутом Савеза.  

Након што чланови изврше потребно гласање Изборна комисија саопштава резултате гласања.  
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IV    Начин избора чланова Скупштине  

Члан 5. 

Клубови за сваку Скупштину савеза имају обавезу делегирати свог члана који има право гласа 

на Скупштини Савеза.  

Сваки  члан Скупштине мора имати за сваку Скупштину савеза оверену пуномоћ са печатом 

клуба и потписом лица овлашћеног за заступање клуба.  

 

V    Редовни чланови Савеза   

Члан 6. 

Статус редовног члана савеза регулисани су члановима 14., 18. и 19. Статута Савеза. 

  

VI    Придружени чланови Савеза 

Члан 7. 

 Статус придруженог члана савеза регулисани су члановима 15., 18. и 19. Статута Савеза. 

  

VII    Престанак чланства у Савезу  

Члан 8. 

Члановима Савеза који не наступе на званичном националном такмичењу у организацији 

Савеза у  

периоду од две године  аутоматски престаје  чланство у Савезу и право учествовања у раду 

Скупштине.  

 

VIII   Утврђивање статуса за Скупштину Савеза  

Члан 9. 

 Председник Савеза 15 дана пре датума одржавања Скупштине доноси одлуку о броју редовних 

и придружених чланова Скупштине увидом у Књигу чланова Савеза 

У одлуци Председника садржано је следеће:  

- списак клубова који имају статус редовног члана Скупштине,  

- списак клубова који се налазе у својству придружених чланова РСС.  

Клубови који имају примедбу на одлуку Председника имају право приговора (жалбе) који се 

упућује Скупштини Савеза најкасније 5 дана пре одржавања Скупштине, уз предочење потребне 

документације која може потврдити њихов статус.  

У случају недостављања приговора (жалбе) 5 дана пре одржавања Скупштине и недостављања  

потребне документације Секретаријату Савеза, овај захтев се неће разматрати на Скупштини.  

Ако су испуњени горе наведени услови Скупштина разматра упућени приговор (жалбу) по 

овом питању и одлука Скупштине је коначна и на њу нема право жалбе.  

 

IX    Начин гласања на Скупштини  

Члан 10. 

Скупштина код доношења одлука и усвајања планова и извештаја у правилу гласа јавно.  

Чланови Скупштине могу по појединим питањима из свог делокруга рада донети одлуку да се 

гласање врши тајним гласањем. За ову одлуку мора гласати најмање 1/3 гласова присутних на 

Скупштини.  

Кад је у питању гласање за избор носиоца  функција у Скупштини, кад има више кандидата, 

гласање се врши тајно.  

У случају кад се гласање врши тајно (писменим изјашњавањем), Скупштина из реда присутних 

чланова обавезно формира Изборну комисију од 3  члана,  чији је задатак да проведе процедуру 
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тајног изјашњавања, преброји гласове, као и да упозна Скупштину о евентуалним неправилностима и 

да поднесе извештај о резултатима гласања. 

  

X    Начин избора носиоца функција у Савезу  

Члан 11. 

 Председник Савеза, потпредседници, чланови Управног одбора, чланови Надзорног одбора, 

Генерални секретар 

1. Начин предлагања за носиоце функција у Савезу  

Председник Скупштине се бира на Изборној Скупштини Савеза.  

Пре одржавања Изборне Скупштине Савеза,  чланови савеза достављају писмени предлог за 

Председника Савеза, са писменим образложењем (довољан је предлог од најмање 10 клубова) за 

председника Савеза са образложењем, у временском року који одреди Управни одбор Савеза. У 

посебним случајевима писмени предлог се може доставити и на самој Изборној Скупштини.  

Уз образложење се доставља и следеће:  

а) друштвено-спортска биографија кандидата за председника Савеза.  

У посебним случајевима, писмени предлог са програмом рада и биографијом може се 

доставити и на самој Изборној Скупштини.  

Чланови Управног одбора Савеза и Надзорног одбора Савеза бирају се на Изборној Скупштини 

савеза. Предлог за чланове Управног одбора Савеза и Надзорног одбора Савеза даје Председник 

Савеза. 

Генерални секретар Савеза бира се на Изборној Скупштини Савеза. Предлог за Генералног 

секретара даје Председник Савеза. 

2.  Услови које морају испуњавати кандидати  

Услови које мора испуњавати кандидат за Председника Савеза су:  

а) да је дугогодишњи друштвено-спортски радник,  

б) да има искуство у руковођењу спортским организацијама,  

в) да има истакнуте резултате као спортиста, друштвено-спортски радник или привредник  

г) да достави писмени Програм рада за 4 године 

Услове које морају испуњајвати кандидати за чланове Надзорног одбора су:  

a) да има искуство у контроли материјално-финансијског пословања у друштвеним 

организацијама.  

3. Трајање мандата  

 Председник Савеза, чланови Управног одбора Савеза, Надзорног одбора Савеза и Генерални 

секретар се бирају на период од 4 године, односно до редовне Изборне скупштине, која се мора 

одржати најкасније 30 дана пре истека мандата органима управљања Савеза.  

4.  Процедура избора  

Органи управљања Савеза бирају се на Изборној Скупштини Савеза јавним гласањем осим ако 

Скупштина не одлучи да се избор изврши тајним гласањем. 

Да би био изабран на одређену функцију предложени кандидат мора добити више од половине 

гласова присутних чланова Скупштине са правом гласа. У случају да у првом кругу гласања ни један 

кандидат не освоји потребан број гласова, одржава се други круг гласања у који улазе два кандидата 

са највећим бројем гласова. Након другог круга гласања изабран је онај кандидат који добије већи 

број гласова Скупштине. Ако и након другог круга гласања два кандидата имају исти број гласова, 

гласање се понавља.  

5.  Право приговора  

 Незадоваљњи клубови који су предложили кандидата за избор на одређену функцију, могу 

упутити приговор Скупштини Савеза на самој Изборној Скупштини, који  је везан за неправилности 
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код гласања.  Скупштина разматра приговор на Изборној Скупштини и доноси Одлуку по том 

питању. Ова Одлука Скупштине је коначна.  

6.  Радно-правни статус  

 Изабрани кандидати за Председника Савеза, чланове Управног одбора Савеза и Надзорног 

одбора Савеза своју функцију обављају волонтерски. 

Изузетак је од овог правила је Генерални секретар Савеза који са Савезом заснива радни однос.  

7.  Начин замене у току мандата  

 Председник Скупштине Савеза, члан Управног одбора Савеза, члан Надзорног одбора Савеза и 

Генерални секретар Савеза  моге у току мандата да поднесу писмену оставку или да буду смењени.  

У случају да због обавеза, болести или слично изабрани функционер Савеза, не може даље 

обављати ту функцију писменим путем подноси оставку Скупштини Савеза. Скупштина Савеза на 

првој седници разматра оставку и доноси Одлуку по том питању.  Функционер који је поднео 

оставку, обавља ту функцију све до одржавања седнице Скупштине Савеза.  

У случају слабог рада и лоших резултата изабрани функционери могу бити смењени са те 

функције. 

Инцијативу за смену мора писменим путем затражити најмање 1/3 клубова који се налазе у 

својству редовног члана Савеза. Инцијативу за смену могу поднети и  Управни одбор Савеза и 

Надзорни одбор Савеза.   

Председник Скупштине Савеза је дужан заказати Ванредну Скупштину Савеза у року од 30 

дана од дана достављања инцијативе за смену неког од функционера које је изабрала Скупштина. У 

случају да Председник Скупштине Савеза не закаже ванредну седницу Скупштине Савеза у 

предвиђеном року, покретачи инцијативе за смену (ако су задовољени услови из претходног става 

овог члана) имају право заказати Ванредну Скупштину Савеза, са само једном тачком дневног реда: 

Изгласавање неповерења функционеру за којег је тражена смена.  

Изгласањем неповерења Председнику Савеза престаје мандат и члановима Управног одбора 

Савеза.  

 

XI     Прелазне и завршне одредбе 

Члан 12. 

 Овај Пословник је усклађен са Статутом Савеза и не може бити у супротности са њим. У 

случају одређених нејасноћа и супротности Статута и Пословника о раду Скупштине Савеза, по 

појединим питањима, обавезно се примењују одредбе Статута Савеза.  

 

Члан 13. 

 Начин измена и допуна овог Правилника доноси Управни одбор Савеза.  

Члан 14. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора Савеза и 

објављује се на званичној интернет страници Савеза. 

 

У Београду, 19.11.2016.  

                         Кик бокс савез Србије 

Председник 

             Др Борислав Пелевић  

 

Пословник о раду Скупштине Савеза је објављен на званичној интернет страници Савеза 

www.kick.rs 
и ступио је на снагу 19. новембра 2016.год. 

 


