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

на својој седници одржаној 19.11.2016. године доноси 

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ  ОДБОРА 

КИК БОКС  САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

Овим Пословником се ближе утврђује: 

I  начин рада Управног одбора Кик бокс савеза Србије (у даљем тексту Управни одбор) 

II начин и процедура сазивања седница Управног одбора, 

III право присуствовању седницама Управног одбора, 

IV пуноважно одлучивање на седницама Управног одбора 

V дужности и обавезе Председника, потпредседника и чланова Управног одбора које 

нису регулисане Статутом, 

VI начин и процедура избора који су у домену Управног одбора Савеза. 

 

I Начин рада Управног одбора  

Члан 2. 

У правилу Управни одбор ради на седницама, а само у хитним случајевима одлуке се могу 

донети и на други начин како је то регулисано Пословником. 

Председник Савеза води седницу Управног одбора. У случају спречености председника да 

присуствује седници, седницу води потпредседник Савеза којег за то овласти председник. 

На почетку сваке седнице председник Савеза утврђује који су чланови Управног одбора 

присутни и који су одсутни. Након тога констатује да ли постоји кворум за доношење потребних 

одлука. Председник савеза констатује и остале присутне на седници што се уноси у записник. 

Чланови Управног одбора имају право да учествују у дискусији по појединим питањима 

онолико пута колико им то одобри председавајући. Остали присутни на седницама Управног одбора, 

могу учествовати у расправи, само ако им да одобрење председавајући седнице Управног одбора. 

Чланови Управног одбора Савеза који три (3) пута у години дана не присуствују седници 

Управног одбора из неоправданих разлога, немају више право гласа на седницама Управног одбора 

Савеза и упућује се захтев Скупштини за верификацију нових чланова Управног одбора, у складу са 

Статутом Савеза. 

 

II Начин и процедура сазивања Управног одбора, 

Члан 3. 

Седнице Управног одбора сазива председник Савеза. У случају спречености председника 

Савеза, седницу може заказати потпредседник Савеза којег овласти председник Савеза. Седнице 

Управног одбора се одржавају према потреби. Материјали са дневним редом за седницу Управног 

одбора морају се доставити најкасније 3 дана пре одржавања седнице Управног одбора. Материјали 

за седнице Управног одбора се достављају електронским путем. 

 

III Право присуствовању седницама Управног одбора 

Члан 4. 

На седнице Управног одбора осим чланова Управног одбора, позивају се према потреби и 

зависно од дневног реда и председници сталних комисија, селектор и тренери појединих селекција, 

спортски директор репрезентације који могу учествовати у раду Управног одбора, али без права 

одлучивања. Седницама Управног одбора обавезно присуствују, али без права одлучивања, 

Генерални секретар и Председник Надзорног одбора. 
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IV Пуноважно одлучивање на седницама Управног одбора 

Члан 5. 

Одлука Управног одбора је пуноважна ако за њу гласа више од половине присутних чланова 

Управног одбора. Управни одбор може да ради ако седници присуствује најмање 5 чланова. 

У случају хитности доношења одређених оперативних одлука, које су у надлежности 

Управног одбора, председник Савеза може одржати телефонску седницу (у прилогу ових одлука 

морају се налазити факсови или е-меилови који потврђују усвојене одлуке). За доношење ове одлуке 

потребно је најмање 2/3 гласова чланова Управног одбора (6 чланова). Овако донете одлуке морају 

да се потврде на првој наредној седници Управног одбора. 

 

V Дужности и обавезе Председника, потпредседника и чланова Управног одбора које 

нису регулисани Статутом 

Члан 6. 

Дужности и обавезе председника, потпредседника и чланова Управног одбора које нису 

регулисани Статутом регулишу се посебном одлуком Управног одбора са тачно наведеним 

делокругом овлашћења и роком важења одлуке. 

 

VI Начин и процедура избора који су у домену Управног одбора Савеза 

Члан 7. 

Начин и процедура избора који су у домену Управног одбора Савеза, регулисани су посебним 

Правилником о изборима носиоца одређених функција у Кик бокс савезу Србије. 

 

Члан 8. 

Овај Пословник је усклађен са Статутом Савеза и не може бити у супротности са њим, као ни 

са Пословником о раду Скупштине. У случају одређених нејасноћа и супротности Статута и 

Пословника о раду Управног одбора Савеза, обавезно се примењују одредбе Статута Савеза. 

 

Члан 9. 

Измене и допуне Пословника о раду Управног одбора доноси Управни одбор Савеза на 

својим седницама. 

 

Члан 10. 

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења на седници Управног одбора Савеза и 

објављује се на огласној табли Савеза и на званичној интернет страници Савеза (www.кицк.рс). 

 

У Београду, 19.11.2016. год. 

 

             Кик бокс савеза Србије 

 

Председник 

    Др Борислав Пелевић 

 

 

 

 

Пословник о раду Управног одбора Савеза је објављен на званичној интернет страници Савеза 

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

 


