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На основу  члана  39.  Статута  Рагби  13  федерације  Србије  (даље:  Р13ФС)  ,  Скупштина
Р13ФС на својој седници одржаној 11. децембра .2011. године усвојила је

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ РАГБИ 13 ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Скупштина  Рагби  13  федерације  Србије  (у  даљем  тексту  Скупштина),  ради  на  основу
одредби Статута Рагби 13 федерације Србије.

Члан 2.

Овим Пословником утврђују  се  правила за  рад  Скупштине,  начин остваривања права  и
дужности  чланова  Скупштине,  начин  рада  Скупштине,  поступак  усаглашавања  ставова,
овлашћења и дужности Председавајућег,  као и друга питања, која су од интереса за рад
Скупштине и њених радних тела.

Члан 3.

За  припремање  седнице  Скупштине  и  спровођење  закључака  и  ставова  Скупштине
непосредно је одговоран Управни одбор Р13ФС.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ

Члан 4.

Члан Скупштине остварује права и дужности у Скупштини утврђене Статутом Р13ФС и
овим Пословником.
Члан Скупштине стиче права и дужности верификацијом мандата.

Члан 5.

Верификацију  мандата  Члан  Скупштине  врши  Скупштина  на  основу  извештаја
Верификационе комисије од 3 члана, коју бира Скупштина.

Члан 6.

За свој рад Члан Скупштине одговара Скупштини.

Члан 7.

Члан Скупштине има права да на седници Скупштине учествује у расправи о питањима која
су  у  надлежности  Скупштине,  да  подноси  предлоге  за  доношење  општих  аката,  као  и
амандмане за предложена документа, да предлаже претресање питања од интереса за развој
рагби 13 спорта.



Члан 8.

Члан Скупштине има права да поставља питања која се односе на рад Р13ФС и његових
органа.
На питања која су постављена на седници, по правилу одговара се на истој седници.

Члан 9.

Члан Скупштине има права да буде информисан о питањима која треба да познаје, ради
вршења функција Члана Скупштине , а објашњења и обавештења да тражи од Председника
или Председавајућег.

Члан 10.

Члан Скупштине је дужан да ради на остваривању ставова и закључака Скупштине.

Члан 11.

У  раду  Скупштине  могу  да  учествују  и  други  позвани  на  седницу,  али  без  права
одлучивања.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Члан 12.

Седница Скупштине се сазива на начин који је утврђен чланом 37. и чланом 38. Статута
Р13ФС.

Позив и  материјал  за  Скупштину,  Председник  Р13ФС, шаље најкасније  седам дана  пре
њеног одржавања. Изузетно, материјал може да се пошаље у краћем року, али не краћем од
пет дана.

Председник је дужан да Скупштину обавести о разлозима закаснеле припреме материјала,
уколико до кашњења дође.

Члан 13.

Дневни ред Скупштине предлаже Предедавајући, а утвђује се већином гласова присутних
Чланова Скупштине.

Члан  Скупштине  може на  седници предложити Скупштини,  да  се  на  дневни ред унесе
одређено питање, али је обавезан да образложи хитност, односно неодложноат предлога.

Члан 14.

Седницу  отвара  и  њеним  радом  руководи  Председник  Р13ФС  који  је  уједно  и
Председавајући  Скупштине.  У  случају  одсутности,  Председавајућег  замењује
Подпредседник Скупштине  или Члан Скупштине кога одреди Скупштина.



Члан 15.

Скупштина Р13ФС:

Доноси, усваја именује и разрешава:

1. Статут, измене и допуне Статута Р13ФС;

2. програм рада Р13ФС;

3. усваја финансијске извештаје Р13ФС;

4. правилник о статусу, регистрацији и праву наступа играча Р13ФС;

5. правилник о одигравању рагби 13 утакмица Р13ФС;

6. Председника Р13ФС;

7. Потпредседника Скупштине Р13ФС, на предлог Председника Р13ФС;

8. чланове УО Р13ФС на предлог Председника Р13ФС;

9. Председника и чланове НО Р13ФС;

10. кодексе и друга правила понашања;

11. годишњи извештај о раду Р13ФС и његових органа;

12. одлуку о годишњем финансијском плану Р13ФС;

13. одлуку о удруживању у друге савезе;

14. одлуку о престанку рада Р13ФС;

15. одлуку о статусним променама Р13ФС;

16. одлуку о правним лековима против одлука других органа Р13ФС;

17. одлуку које су јој стављене у надлежност овим Статутом, као и у другим питањима
утврђеним Законом;

18. може да пренесе одређена овлашћења на УО Р13ФС.

Члан 16.

У  раду  седнице  Скупштине  могу  да  учествују,  без  права  одлучивања,  предтавници
спортских,  дручтвено-политичких  и  друштвених  организација,  спортисти,  спортски
радници, као и друга заинтересована лица.

Члан 17.

Скупштина Р13ФС одлучује о питањима из своје надлежности на седницама Скупштине. 



Скупштина Р13ФС може доносити одлуке када је на седници присутно више од половине
укупног броја чланова Скупштине Р13ФС.

Скупштина   све   одлуке  доноси  са више  од половине гласова укупног броја чланова
Скупштине.     

Ако  на  седници  Скупштине није присутно  више од половине  њених  чланова, седница
се одлаже и заказује нова у року од 15 (петнаест) дана. 

Ако  и  у   поновљеном  сазиву  Скупштине Р13ФС  не  буде  присутно  више  од  половине
укупног броја чланова Скупштине Р13ФС, седница Скупштине се одлаже за 1 (један) сат.
Ако  и  након  одлагања  почетка  рада  Скупштине  Р13ФС  у  времену  од  једног  сата  на
Скупштини Р13ФС не буде присутно више од половине укупног броја чланова Скупштине
Р13ФС, Скупштина Р13ФС се одлаже до даљњег или се заказује ванредна Скупштина. 

Члан 18.

Нико не може да говори на седници пре него што затражи и добије реч од Председавајућег.

Председавајући  даје  реч  према  редоследу  достављених  писмених,  а  затим  и  усмених
пријава за дискусију.

Дужина  излагања  на  седници  није  ограничена,  уколико  Скупштина  о  томе  не  доносе
посебну одлуку.

Члан 19.

Када  се  на  седници  расправља  о  предлозима  докумената  који  су  раније  достављени,
делегати су по правилу дужни, уколико имају предлоге, да их предају у писменој форми.

Члан 20.

На седници се претреса свако питање дневног реда пре него што се одлучује.

Свако питање се претреса док има говорника.

Претрес закључује Председавајући.

Члан 21.

Приликом сваког излагања учесници у претресу не могу да излазе из оквира питања које је
постављено на дневни ред.

Уколико  се  говорник,  после  поновљеног  упозорења  Председавајућег  удаљава  од  теме,
Председавајући ће му одузети реч.

Члан 22.

Одлуке се доносе јавним гласањем, дизањем руке или поименично, пуноправних чланова
Скупштине.

Приликом одлучивања пуноправни члан Скупштине се изјашњава са ”ЗА“, ”ПРОТИВ“ или
”УЗДРЖАН“.



Члан 23.

На основу поднетог предлога, Скупштина може донети одлуку о тајном гласању, које се
изводи истобразним, овереним гласачким листићима.

Члан 24.

Тајним  гласањем  руководи  председавајући,  с  тим  што  сваки  заинтересовани  члан
Скупштине може да контролише поступак поделе гласачких листића и њиховог прегледа
после обављеног гласања.

Члан 25.

Када се одлучује тајним гласањем, гласачки листићи на којима је заокружен само један од
датих избора је важећи, док су сви остали неважећи.

Члан 26.

При тајном гласању о избору председника Р13ФС, ако има више кандидата утврђених од
стране  Скупштине,  њихов  редослед  на  гласачком  листићу  ставља  се  по  азбучном  реду
почетног слова презимена.

Члан 27.

Уколико је број листића који су сакупљени после обављеног гласања већи од броја који је
подељен члановима Скупштине, гласање се поништава и понавља.

Члан 28.

О тајном гласању сачињава се посебан записник који представља саставни део записника са
седнице.

Члан 29.

За време одлучивања, јавног или тајног, нико не може добити реч пре него што се саопште
резултати одлучивања.

Члан 30.

После гласања, председавајући утврђује резултате гласања и објављује да ли је предлог о
коме се гласало прихваћен или одбијен.

Члан 31.

О раду Скупштине Р13ФС води се записник. 

Изворни текст записника трајно се чува у архиви Р13ФС. 

Одлуке и закључке донете на седници Скупштине Р13ФС који су од посебног значаја за
чланове Р13ФС, морају се јавно објавити.



Члан 32.

Седнице Скупштине су јавне.

О раду Скупштине јавност се обавештава путем јавних средстава информисања и на друге
начине.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Питања која се тичу рада Скупштине, а нису регулисана Статутом или овим Правилником,
регулишу се посебним одлукама Скупштине.

Члан 34.

Овај пословник је донет на седници Скупштине, 11. децембра. 2011. године, ступа на снагу
и примењује се одмах.

За Рагби 13 федерацију Србије
Председник

Предраг Пантић


