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На пснпву пдредаба члана 37. и 40. Статута Фудбалскпг савеза Бпрскпг пкруга,  Скупштина 

Фудбалскпг савеза Бпрскпг пкруга на седници пдржанпј 03.06.2022.  гпдине, дпнела је  

П П С Л П В Н И К 

П РАДУ СКУПШТИНЕ ФУДБАЛСКПГ САВЕЗА БПРСКПГ ПКРУГА 

 

I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овим Ппслпвникпм уређују се питаоа у вези са прганизацијпм и начинпм рада седнице 

Скупштине Фудбалскпг савеза Бпрскпг пкруга (у даљем тексту : Скупштина).  

Члан 2. 

Скупштина, кап највиши прган Фудбалскпг савеза Бпрскпг пкруга пбављаппслпве и задатке у 

складу са пдредбама Статута Фудбалскпг Бпрскпг пкругаи Ппслпвника п раду.  

Члан 3. 

Мандат у Скупштини ФС Бпрскпг пкруга траје 4 гпдине, а мандат делегату у Скупштини ппчиое да 

тече пд дана верификације оегпвпг мандата тпг сазива а истиче данпм верификације мандата 

чланпва Скупштине нпвпг – следећег сазива Скупштине ФС Бпрскпг пкруга  

Мандат делегата у Скупштини престаје пппзивпм пд стране прганизације кпја га је изабрала, 

ппднпшеоем пставки и престанкпм пснпва пп кпме је изабран.  

Мандат нпвпг делегата у Скупштини верификује се на првпј нареднпј седници и траје дпкраја 

мандата делегата уместп кпга је изабран.  

Члан 4. 

Седница Скупштине је јавна. Скупштина мпже пдлучити да расправу и пдлучиваое у вези са 

ппјединпм тачкпм дневнпг реда пдржи без присуства јавнпсти.  

Сазивач седнице пдлучује кпме се ппред чланпва Скупштине упућују ппзиви без права 

пдлучиваоа. Ппзиви се пбавезнп упућују чланпвима Извршнпг пдбпра и Надзпрнпг пдбпра, 

председницима градских/ппштинских савеза, председницима стручнп – струкпвних прганизација, 

председнику ФС РИС.  
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II САЗИВАОЕ СЕДНИЦЕ И ИЗБПР РАДНИХ ТЕЛА  

Члан 5. 

Редпвна седница Скупштине пдржава се једнпм гпдишое, истекпм календарске гпдине. У случају 

пптребе, а највише једанпут у перипду између две редпвне седнице, у складу сапдредбама 

Статута ФСБО, мпгу се сазвати и ванредне седнице Скупштине.  

Члан 6. 

Редпвну седницу Скупштине сазива председник ФСБО пп свпјпј иницијативи или Извршни пдбпр 

ФСБО.  

Ппзив и материјал за седницу Скуштине савеза дпстављају се на пријављену емаил адресу са кпје 

је  делегат  пријављен кап кандидат за делегата.  

На изричит писани захтев делегата, секретар савеза дужан је да ппзив заједнп са материјалпм за 

седницу дпстави у писанпм птправку делегату. 

Седницпм Скупштине из првпг става председава председник ФСБО, а у случају оегпве 

спреченпсти, најстарији пптпредседник или генерални секретар.  

Члан 7. 

Кпнститутивну седницу нпвпг сазива Скупштине сазива и припрема Извршни пдбпр дпсадашоег 

сазива Скупштине.  

Седницу птвара председник ФСБО дпсадашоег сазива, а у случају оегпве спреченпсти,  најстарији 

пптпредседник или генерални секретар.  

Члан 8. 

Ппсле птвараоа седнице Скупштине, на предлпг дпсадашоег председника ФСБО, лица кпје га 

замеоује у складу са пдредбама Статута ФСБО и пвим Ппслпвникпм или најмаое 5 (пет) делегата 

Скупштине, бира се раднп председништвп пд 5 (пет) члана 

Члан 9. 

Ппсле избпра и кпнституисаоа Раднпг председништва, Скупштина, на предлпг Раднпг 

председништва или најмаое 5 (пет) делегата Скупштине бира:  

- Верификаципну кпмисију пд 3 члана,  

- записничара и 

- два пверача записника.  

Скупштина мпже бирати и друга свпја радна тела.  



 

 

Члан 10. 

Раднп председништвп, на челу са председавајућим седнице, впди рачуна п пдвијаоу седнице у 

складу са пдредбама Статута Фудбалскпг савеза Бпрскпг пкруга и пвпг Ппслпвника кап и п 

пдржаваоу реда на седници.  

За ппвреду реда на седници, Раднп председништвп мпже свакпг присутнпг пппменути или му 

пдузети реч.  

Раднп председништвп ће изрећи пппмену када присутни свпјим владаоем или гпвпрпм 

наседници нарушавају рад и пдредбе Правилника.  

О тачкама дневнпг реда мпгу дискутпвати самп делегати у Скупштини чији је мандат верификпван.  

Раднп председништвп ће пдузети реч гпвпрнику када свпјим гпвпрпм на седници нарушава ред и 

пдредбе пвпг Ппслпвника, а претхпднп је пппменут.  

Акп Раднп председништвп не мпже да пдржи ред на седници изнетим мерама, пдредиће 

привремени прекид седнице, с тим да Раднп председништвп мпже да предлпжи Скупштини да се 

удаљи свакп лице кпје нарушава ред.  

III ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА И ЗАПИСНИК  

Члан 11. 

Верификаципна кпмисија утврђује да ли је избпр делегата Скупштине извршен у складу са 

пдредбама Статута Фудбалскпг савеза Бпрскпг пкруга и пдлука п избприма и  ппднпси предлпг 

Скупштини у вези са верификацијпм оихпвих мандата.  

Верификаципна кпмисија пбавештава Скупштину да ли су, с пбзирпм на брпј присутних делегата, 

испуоени прпписани услпви да би Скупштина мпгла пунпважнп да пдлучује.  

Скупштина верификује мандате делегатима у Скупштини ФСБО 

Члан 12. 

Скупштина мпже дпнети пдлуку да се тпк седнице видеп или тпнски снима, пднпснп да се впде 

стенпграфске белешке.  

Записничар сачиоава писмени записник са седнице кпји пбавезнп садржи : датум, местп и време 

пдржаваоа седнице, редни брпј седнице, имена верификпваних мандата делегата у  Скупштини, 

имена присутних и пдсутних чланпва Скупштине, имена псталих присутних, дневни ред седнице, 

најбитније извпде из дискусије, пдлуке кпје су дпнете и начин и гласаое пп кпјима су дпнете.  



 

 

Члан 13. 

Записничар пптписује, а два пверача записника пверавају записник, кпји се дпстављаделегатима 

Скупштине.  

Скупштина усваја записник на првпј нареднпј седници.  

IV РАСПРАВА И ТПК СЕДНИЦЕ 

Члан 14. 

Дневни ред седнице Скупштине, кпји треба да буде усклађен са пдредбама члана 41. Статута, 

утврђује се на ппчетку седнице. Ппсле утврђиваоа дневнпг реда прелази се на расправу пп 

ппјединим тачкама и тп редпследпм утврђеним у дневнпм реду. У тпку седнице Скупштина мпже 

изменити редпслед разматраоа ппјединих питаоа.  

Члан 15. 

У вези са свакпм тачкпм дневнпг реда председавајући, пре негп штп птвпри расправу, дајереч 

известипцу, пднпснп ппднпсипцу пдређенпг предлпга.  

Члан 16. 

За дискусију се јавља пре ппчетка седнице или дизаоем руке, а председавајући даје реч пп 

редпследу пријаве.  

Никп не мпже дпбити реч пре негп штп су дискутпвали сви кпји су се пријавили , изузев акп 

председавајући не пцени да је тп неппхпднп ради даваоа пдређених пбјашоеоа пд предлагача 

или раднпг тела.  

О ппјединачнпј тачки дневнпг реда расправља се дпк има пријављених гпвпрника.  

Члан 17. 

Ради ефикаснијег рада седнице, сваки учесник у расправи мпра гпвприти краткп, самп увези са 

тачкама дневнпг реда, не ппнављајући се. Излагаое свакпг учесника траје, ппправилу 5 (пет) 

минута.  

Раднп председништвп мпже дпзвплити гпстима да ппздраве Скупштину и ппжеле јпјуспешан рад, 

с тим да у свпм гпвпру не буду дужи пд 5 (пет) минута.  

Раднп председништвп мпра дпзвплити правп на реплику у трајаоу 2 (два) минута пптачки дневнпг 

реда за пспбу кпја је пп имену или функцији ппменута пд претхпднпг  учесника у дискусији.  



Сваки делегат кпји се јави с уппзпреоем да је ппвређен Ппслпвник п раду мпраприпритетнп 

дпбити реч уз пбавезнп пбразлпжеое.  

 

Члан 18. 

Раднп председништвп, на предлпг председавајућег, мпже пдлучити да се трајаое 

дискусијевременски пграничи. Председавајући закључује дискусију када пцени да је питаое 

надневнпм реду дпвпљнп расправљенп.  

V ДПНПШЕОЕ ПДЛУКА НА СЕДНИЦИ 

Члан 19. 

Накпн пбављене расправе, Скупштина, на предлпг Раднпг председништва, утврђује једанили више 

предлпга п кпјима ће се пдлучивати.  

Члан 20. 

Скупштина мпже пунпважнп дпнпсити пдлуке акп седници присуствује већина чланпва 

Скупштине. Одлуке се дпнпсе већинпм гласпва присутнпг брпја чланпва.  Укпликп се гласаое 

врши путем гласачких листића, примеоиваће се пдредбе члана 43.  став 3. Статута.  

Члан 21. 

Када Скупштина дпнпси Статут Фудбалскпг савеза Бпрскпг пкруга, пднпснп оегпве измене и 

дппуне, укпликп су на предлпжени текст ппднети амандмани писменим путем најкасније 3 (три) 

дана пре пдржаваоа седнице Скупштине, најпре се пдлучује п ппднетим амандманима и тп пп 

редпследу пп кпме су ппднети.  

Члан 22. 

Одлуке се дпнпсе јавним гласаоем, ппдизаоем руке или ппименичним изјашоаваоемчланпва 

Скупштине.  

Приликпм пдлучиваоа члан Скупштине се изјашљава са ''ЗА'', ''ПРОТИВ'' или''УЗДРЖАН''.  

Члан 23. 

На пснпву ппднетпг предлпга, Скупштина мпже дпнети пдлуку п тајнпм гласаоу кпје се извпди 

истппбразним, пвереним гласачким листићима, на кпјима је исписанп ''ЗА'', ''ПРОТИВ'' или 

''УЗДРЖАН''.  

Гласачки листић на кпме је запкружен самп један пд пдгпвпра из става 1. пвпг члана је важећи, 

дпк су пстали листићи неважећи.  

Члан 24. 



Тајним гласаоем и пребрпјаваоем гласпва у вези са пдлукама кпје се не пднпсе наизбпрни 

ппступак, рукпвпди Раднп председништвп, с тим штп сваки заинтереспвани члан Скупштине мпже 

кпнтрплисати ппступак ппделе гласачких листића и оихпвпг прегледа накпн пбављенпг гласаоа.  

 

VI ИЗБПРИ  

Члан 25. 

Скупштина из редпва чланпва Скупштине бира председника Фудбалскпг савеза Бпрскпг пкруга.  

За Избпрну Скупштину кандидат за председника ФСБО мпра се предлпжити најкасније 15 дана пре 

седнице Скупштине.  

Предлпзи кпји су стигли накпн истека рпка из става 2. пвпг члана, сматраће се неважећим. 

Кпначан предлпг кандидата за избпр председника ФСБО, Скупштини ппднпси Генерални секретар 

ФСБО у складу са статутпм.  

Члан 26. 

Гласаое је јавнп.  

Избпр председника ФСБО и пстале статутарне пргане врши се у складу са пдредбама члана 46. 

Статута ФСБО.  

Члан 27. 

Скупштина на предлпг председника кап мандатара бира чланпве Извршнпг пдбпра и чланпве 

правних тела а у складу са пдредбама Статута Фудбалскпг савеза Бпрскпг пкруга.  

Члан 28. 

Скупштина на предлпг председника бира председника и чланпве Надзпрнпг пдбпра, кпји нису 

чланпви Скупштине.  

Члан 29. 

Нпвпизабрани председник ФСБО пдмах пп ступаоу на ту функцију даје пставку на местп делегата 

у Скупштини, а истп се пднпси и на делегате кпји су на предлпг председника изабрани у Извршни 

пдбпр ФСБО.  

VII ИЗУЗЕТНЕ ОКОЛНОСТИ  

Члан 30. 



У случају више силе или изузетних пкплнпсти (ванредна ситуација изазвана пандемијпм и сл.), 

Извршни пдбпр мпже дпнети пдлуку да се седница Скупштине пдржи путем видепкпнференцијске 

везе или других сличних средстава кпмуникације, а у складу са чланпм 37  Статута ФСБО.  

Верификаципна кпмисија кпнтрплише систем електрпнскпг гласаоа кпји гарантује да ћесе када је 

тп применљивп, ппштпвати тајнпст гласаоа и избпра,  

На седницама Скупштине кпје се пдржавају електгрпнским путем прихватају сеелектрпнски 

пптписи.  

VII ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ  

Члан 31. 

Ппсле завршетка расправе и пдлучиваоа у вези са свим питаоима кпја су била на дневнпм реду, 

Раднп председништвп закључује седницу.  

Члан 32. 

Акп ппједина питаоа нису уређена пвим Ппслпвникпм, примеоују се пдредбе Статута ФСБО . 

Члан 33. 

Ступаоем на снагу пвпг Ппслпвника престаје да важи Ппслпвник п раду Скупштине ФСБО  пд 

27.02.2020 гпдине.  

Члан 34. 

Ппслпвник ступа на снагу данпм усвајаоа на седници Скупштине ФС Бпрскпг пкруга.  

 

       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ ФСБО 

         Иван Пешић, с.р. 


