
На основу члана 33 Статута Куглашког савеза Србије, Скупштина Куглашког савеза 
Србије на својој Ванредној седници одржаној 18. 12. 2020. године донела је 

 
 

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К 
О РАДУ СКУПШТИНЕ КСС 

 
 

I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  1 
Овим пословником уређује се начин рада и одлучивања Скупштине Куглашког савеза 

Србије (у даљем тексту: Скупштина). 
 

Члан  2 
Скупштина је највиши орган Куглашког савеза Србије и своје послове и задатке обавља 

у складу са Законом, Статутом и овим Пословником. 
Рад Скупштине одвија се на седницама. 

 
Члан  3 

Мандат члановима Скупштине почиње да тече даном верификације на првој седници 
Скупштине новог сазива без ограничења мандата (члан 32. Статута КСС). 

Мандат члановима Скупштине престаје даном опозива од стране члана савеза који га 
делегира или подношењем оставке.  

 
II    КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

 
Члан  4 

Прву - изборну седницу Скупштине сазива Председник КСС из претходног сазива, а 
припрема је заједно са Управним одбором претходног сазива. 

Седницу Скупштине отвара дотадашњи председник КСС и њеним радом руководи до 
избора новог Председника. У случају спречености председника, Скупштину отвара и њеним 
радом руководи потпредседник, а ако је и он спречен онда један од чланова Управног одбора. 

Председавајући има овлашћења која су овим пословником дата Председнику КСС. 
 

Члан  5 
Седница Скупштине је јавна. 

 
Члан  6 

Управни одбор КСС одлучује коме се поред чланова Скупштине упућује позив за 
присуство седници. 

 
Члан  7 

Након отварања седнице, Скупштина на предлог дотадашњег председника КСС бира 
Радно председништво Скупштине од три члана које уз председника руководи конститутивном 
седницом Скупштине. 

Дотадашњи председник КСС је један од три члана радног председништва. 
 

Члан  8 
Радно председништво води рачуна о одвијању и раду седнице у складу са одредбама 



Статута КСС и овог Пословника, као и о одржавању реда на седници. 
У случају грубог нарушавања реда, ометања рада на седници, или понашања које је 

супротно начелима спортског духа и морала, Радно председништво може предложити 
Скупштини да према починиоцу изрекне једну од следећих мера: опомену, укор или 
удаљавање са седнице. 

 
Члан  9 

Овлашћења из члана 8 овог Пословника има и председник КСС када председава 
седницама Скупштине. 

 
Члан  10 

По избору и конституисању Радног председништва, Скупштина на предлог 
председавајућег бира: 

- записничара 
- верификациону комисију 

 
 

Члан  11 
На првој - конститутивној седници Скупштина поред осталог обавезно: 
- верификује мандате новоизабраним члановима Скупштине, 
- доноси пословник о раду Скупштине, 
- бира председника КСС  
- бира Управни одбор КСС на предлог председника  
- бира Надзорни одбор КСС на предлог председника 

 
Члан  12 

Верификациона комисија врши увид у уверења чланова Скупштине издатих од стране 
удружених Савеза, односно клубова, утврђује да ли је избор чланова Скупштине извршен у 
складу са Статутом КСС и подноси предлог Скупштини у вези са верификацијом њихових  
мандата. 

У верификациону комисију се бира 3 (три) члана Скупштине. 
 

Члан  13 
На основу уверења о избору која се предају Верификационој комисији и евентуалних 

примедби на избор, Верификациона комисија  саставља извештај Скупштини да се мандат 
чланова потврди, да се потврђење одложи или да се избор поништи. 

Верификациона комисија свој предлог доноси већином гласова. 
Члан Скупштине чији је мандат у Скупштини оспорен, не може учествовати у 

доношењу закључка о исправности или неисправности свог избора. 
 

Члан  14 
Верификациона комисија обавештава Скупштину да ли су, а с обзиром на број 

присутних чланова, испуњени прописани услови да би Скупштина могла пуноважно да ради и 
одлучује. 

Скупштина прво решава о верификацији мандата чланова Скупштине чији избор није 
оспорен, па се прелази на појединачну расправу и решавање о мандатима чланова чији је 
избор оспорен. 

Уколико се између две Скупштине повећа број редовних чланова савеза, наредна 
Скупштина верификује мандат нових чланова Скупштине (члан 32 Статута). 

 
 



Члан  15 
 

На основу извештаја Верификационе комисије и расправе у Скупштини, Скупштина 
решава да се избор чланова потврди, да се одложи за следећу седницу или да се потврда 
мандата одбије. 

 
Члан  16 

Кандидата за председника Савеза мора да предложи најмање 3 (три) редовна члана 
савеза, с тим да један редовни члан савеза може да предложи само једног кандидата за 
председника. Предлози кандидата за председника КСС износе се јавно уз потребно 
образложење предлога. 

О предложеним кандидатима за председника КСС отвара се расправа и сваки члан 
Скупштине има право да изнесе мишљење о предложеним кандидатима. 
 

Члан  17 
Након завршене расправе, Скупштина на предлог председавајућег утврђује листу 

кандидата за председника КСС према азбучном реду почетних слова њихових презимена. 
Уколико Скупштина одлучи да је гласање тајно врши се именовање изборне комисије. 
Изборна комисија припрема гласачке листиће и врши пребројавање гласова. 

 
Члан  18 

Скупштина одлучује да се гласа тајно или јавно. 
Избор се врши све док један од предложених кандидата не добије већину гласова за 

пуноважни избор (више од половине гласова од броја присутних чланова).   
 

Члан  19 
Председник КСС преузима дужност по објављивању резултата за избор председника 

КСС. 
После извршеног избора председник КСС преузима руковођење седницом Скупштине. 
Ако изабрани председник КСС није присутан седници, председавајући ће наставити 

руковођењем седницом Скупштине. 
 

Члан  20 
По преузимању руковођења седницом Скупштине, изабрани председник КСС предлаже 

чланове Управног одбора КСС и Надзорног одбора КСС, водећи рачуна о предлозима Савеза, 
као и о квалитетима предложених кандидата. 

О предлогу кандидата за чланове Управног и надзорног одбора КСС гласа се у целости 
јавно. 

Уколико предлог председника не буде усвојен, уз учешће чланова Скупштине мења се 
предлог и гласа до коначног избора. 

Председник савеза је председник Скупштине и председник Управног одбора по 
функцији (члан 43 Статута). 

 
Члан  21 

Председнику КСС престаје дужност пре истека времена на које је изабран оставком или 
разрешењем. 

Предлог за разрешење може бити поднет у складу са одредбама Статута КСС. 
Председник КСС може поднети предлог за сопствено разрешење. 
Разрешење председника КСС врши се по истом поступку предвиђеном за његов избор. 
Седницом на којој се одлучује о разрешењу не може председавати лице о чијем се 

разрешењу решава. 



 
III    СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

 
Члан  22  

О припреми седнице Скупштине стара се председник КСС уз помоћ генералног 
секретара КСС. 

Председник КСС уноси у предлог дневног реда све предлоге за које је таква могућност 
предвиђена Статутом КСС. 

Председник КСС се стара да сва питања која су унета у предлог дневног реда буду 
разматрана на седници Скупштине КСС. 

 
Члан  23 

Седнице Скупштине сазивају се писменим путем или електронском поштом. 
Позив за седницу садржи: место, време одржавања и предлог дневног реда седнице. 
Позив за седницу мора се доставити члановима Скупштине најкасније 10 (десет) дана 

пре одржавања седнице. Када за то постоје оправдани разлози овај рок може бити и краћи. 
 

Члан  24 
Пре утврђивања дневног реда председник КСС утврђује да ли постоји кворум за 

одржавање седнице на основу извештаја Верификационе комисије. 
Ако не постоји кворум за одржавање седнице председник КСС усмено обавештава 

присутне чланове о новом термину одржавања седнице, а одсутне чланове обавештава 
писменим путем. 

Члан  25 
О дневном реду седнице се решава без расправе. 
У случају постојања оправданих разлога могућа је измена или допуна дневног реда, а 

одлуку о томе доноси Скупштина већином гласова присутних чланова. 
 

Члан  26 
На седници Скупштине сваки члан има право да говори. Право да говоре имају и други 

позвани гости али без права одлучивања. 
 

Члан  27 
Члану Скупштине који жели да говори о повреди овог Пословника или повреди 

утврђеног дневног реда председавајући даје реч чим је овај затражи с тим да време за 
излагање може бити ограничено о чему одлучује Скупштина. 

Ако говорник прекорачи време ограничено за излагање или одступи од дневног реда 
председавајући ће му одузети реч. 

 
Члан  28 

Приликом одлучивања о утврђеним предлозима после расправе чланови Скупштине се 
изјашњавају са: “ЗА” или “ПРОТИВ”. 

 
Члан  29 

Скупштина може доносити пуноважне одлуке ако седници присуствује више од 
половине чланова Скупштине. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Скупштине осим ако Статутом 
КСС није другачије предвиђено. 

 
Члан  30 

Након одлучивања председавајући формулише одлуке или закључке, а по завршетку 



расправе и одлучивања о свим предвиђеним питањима, закључује седницу. 
 

Члан  31 
Записничар сачињава писмени записник са седнице у складу са одредбама Статута 

КСС. 
Записник оверавају председавајући седнице Скупштине и записничар након његовог 

усвајања, а усваја се на првој наредној седници Скупштине. 
Оригинални текст записника саставља се у 3 (три) примерка. 
 
 
IV ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
 

Члан  32 
Председник Скупштине може, изузетно, одлучити да се седница Скупштине одржи 

електронским путем (електронска седница) када објективне околности то захтевају, као што су 
ванредно стањe, ванредне ситуације или сличне околности, на начин који омогућава 
члановима Скупштине да гласају по свим питањима о којима Скупштина на тој седници 
одлучује.  

Електронску седницу сазива председник Скупштине, односно председник Савеза. 
Електронска седница одржава се разменом електронских порука са званичном 

електронском мејл адресом Куглашког савеза Србије.  
Електронска седница сазива се електронским путем, слањем писаног обавештења 

(позива) члановима Савеза, односно члановима Скупштине, на адресе за пријем електронске 
поште коју су чланови Савеза пријавили Савезу као своју званичну адресу за пријем и слање 
електронске поште, у коме се наводи време и начин одржавања седнице, са предлогом 
дневног реда, најкасније седам дана пре дана одређеног за одржавање седнице.  

У позиву за електронску седницу обавезно се наводи разлог одржавања електронске 
седнице. Позив садржи и рокове за упућивање предлога за измену и допуну дневног реда 
седнице или аката о којима се гласа на седници Скупштине.  

Предлоге за измену и допуну акта који је предлагач предлога акта прихвати постају 
део предлога акта и о њима се гласа заједно са предложеним актом.  

Чланови Скупштине се обавештавају пре седнице о достављеним предлозима чланова 
Скупштине, с тим да се о предлозима члана Скупштине не гласа посебно, као што се не гласа 
ни о предлозима за измене и допуне дневног реда седнице или предлога акта који предлагач 
није прихватио.  

На електронској седници одлучује се по тачкама дневног реда који је утврђен у позиву 
за електронску седницу. Уз позиву за електронску седницу, члановима Савеза доставља се, у 
електронском облику, материјал који је предмет одлучивања на електронској седници.  

На електронској седници, чланови Скупштине се изјашњавају о тачкама дневног реда 
електронске седнице, тако што одговарају на електронску поруку којом им је достављен 
позиву за електронску седницу и гласају „за”, „против” или „уздржан” за предлог из сваке тачке 
дневног реда електронске седнице.  

Чланови Скупштине се изјашњавају о тачкама дневног реда електронске седнице у 
року, односно времену у коме је сазвана електронске седнице, које може бити и више дана.  

У случају електронске седнице, кворум за њено одржавање се утврђује на основу броја 
чланова Скупштине који су гласали електронским путем, без обзира на то како су гласали и да 
ли су били уздржани.  

Одлука на електронској седници је донета ако је „за” гласала већина од присутних 
чланова Скупштине, ако за доношење одређене одлуке није у складу са Статутом Савеза 
потребна друга већина.  



Након истека рока у којем је требало да се чланови Скупштине изјасне о тачкама 
дневног реда електронске седнице,  

Председник Савеза сачињава преглед гласања по свим тачкама дневног реда 
електронске седнице и доставља га свим члановима Скупштине електронским путем, 
узимајући у обзир само благовремено примљене одговоре чланова Скупштине.  

Електронска седница сматра се завршеном часом достављања прегледа гласања из 
претходног става овог члана.  

О електронској седници сачињава се записник, у којем се констатује који су чланови 
Скупштине благовремено одговорили на електронску поруку којом им је достављен позив за 
електронску седницу, као и резултат гласања по свакој тачки дневног реда електронске 
седнице, при чему се у обзир узимају само благовремено примљени одговори.  

Записник електронске седнице усваја се на првој наредној седници Скупштине. Уз 
записник, као његов саставни део, чувају се сви одговори чланова Скупштине, као и порука 
којом је члановима Скупштине достављен преглед гласања на седници.  

О сачињавању и чувању записника електронске седнице стара се Генерални секретар 
Савеза. На електронској седници није могуће одлучивати о питањима за које је у складу са 
Статутом Савеза потребно тајно гласање.  

Електронска седница се може одржати и коришћењем аудио/видео комуникацијске 
опрема, тако да сва лица која учествују у раду седнице могу да међусобно истовремено 
комуницирају, уколико за то постоје технички услови у Савезу и код чланова Савеза, о чему 
одлучује председник Савеза.  

Сматра се да су лица која на овај начину учествују у раду седнице лично присутна. 
Обавештење о одржавању електронске седнице Скупштине објављује се на интернет страници 
Савеза.  

На питања у вези одржавања електронске седнице која нису уређена овим чланом 
сходно се примењују одредбе које се односе на ванредне седнице Скупштине.  
 

 
V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан  33 

Измене и допуне овог пословника врше се на начин и поступком како је и донет. 
Ако неко питање организације и рада Скупштине није уређено овим Пословником или 

Статутом, Скупштина то питање уређује посебним актом. 
 

Члан  34 
Овај Пословник ступа на снагу даном његовог усвајања на Ванредној електронској 

седници Скупштине КСС одржане 18. 12. 2020. Године. 
  
  
 СКУПШТИНА КСС 
 


