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 На основу члана 40. став 3. тачка 4. Закона о спорту („Сл гласник РС“, бр. 10/2016) и 

члана 42. став 1. тачка 18. Статута Стручног спортског удружења „Српска асоцијација за 

спортски менаџмент“ (у даљем тексту: Спортско удружење), Управни одбор Спортског 

удружења, на првој седници одржаној дана 12.02.2022. године, доноси 

 

 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 
 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овај Пословник примењује се у раду Управног одбора Спортског удружења. Управни 

одбор Спортског удружења ради у седницама, које се одржавају по потреби а најмање једанпут 

месечно. 

 

Члан 2. 

 Управни одбор Спортског удружења сачињава до 3 (три) изабраних чланова од стране 

Скупштине Спортског удружења. 

 Седницом Управни одбор Спортског удружења, сазива и руководи њеним радом 

Председник, кога у случају спречености за рад, замењује друго лице, кога он овласти. 

 

II. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

Члан 3. 

 Седнице Управног одбора одржавају се, по правилу, најмање једном у 4 (четири) месеца. 

 Позив за редовну седницу уз Дневни ред и писани материјал доставља се члановима 

Управног одбора Спортског удружења, најкасније 3 дана пре рока одређеног за седницу. 

 Управни одбор Спортског удружења одлучује пуноважно ако седници присуствуjе 

већина чланова, а Закључке и Одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

 У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник Управни 

одбор, односно Генерални секретар ће, у хитним случајевима, сазвати најкасније у року од 3 

(три) дана нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на поновљеној седници може 

да одлучује већином гласова присутних чланова. 

 У случају поделе гласова одлучује глас Председника. 

 У нарочито оправданим и хитним случајевима, када је потребно донети поједине одлуке 

које не трпе одлагање и када Председник Управног одбора Спортског удружења оцени да није 

нужно, неопходно и економично да се заказује седница, Управног одбора Спортског удружења 

може да одлучи да, Управног одбора Спортског удружења пуноважно ради и одлучује и ван 

седница (тзв. „електронска седница“). 

 У случају из ст. 3 овог члана, Управног одбора Спортског удружења може да доноси 

пуноважне одлуке, с тим да је обавезно да се претходно и благовремено свим члановима 

Управног одбора Спортског удружења доставе предлози одлука у писменом облику или путем 

телефакса или е-mail-а. 

 У случају из става 3. овог члана, чланови Управни одбор Спортског удружења гласају 

путем телефона, телефакса или е-mail-а, или на други погодан и поуздан начин, а одлука је 
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пуноважна ако је за њу гласала већина од укупног броја чланова Управног одбора Спортског 

удружења. 

 

III. ЗАДАЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

Члан 4. 

 Управни одбор: 

1. руководи радом Спортског удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради 

остваривања циљева Спортског удружења; 

2. утврђује предлог статута и предлог општих аката Спортског удружења које доноси 

Скупштина; 

3. утврђује унутрашњу организацију Спортског удружења и даје сагласност на Правилник о 

систематизацији радних места запослених у Спортском удружењу; 

4. утврђује висину зараде радника који су стално запослени у Спортском удружењу; 

5. утврђује висину чланарине, у зависности од категорије чланства; 

6. утврђује програм спортске сарадње; 

7. утврђује награде и признања Спортског удружења организацијама и појединцима за заслуге и 

резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања; 

8. утврђује предлог одлуке о статусним променама; 

9. одлучује о покретању cпoрa или одустајању од њега; 

10. одлучује о оснивању предузећа, агенције и др. од значаја за Спортско удружење; 

11. одлучује о оснивању и гашењу привредних друштава у којима Спортско удружење има 

акције или уделе и о стицању, залагању и отуђењу акција или удела Спортског удружења у 

другим правним лицима; 

12. одлучује о образовању огранака, њиховом седишту обављања активности и именује 

њиховог заступника; 

13. одлучује о закључивању уговора о раду са Заступником Спортског удружења; 

14. одлучује о ангажовању спортских стручњака и стручњака у спорту, начинима и условима 

њиховог ангажовања; 

15. одлучује о стицању и престанку чланства у Спортском удружењу; 

16. одлучује о жалбама на одлуке Заступника Спортског удружења, именованих лица и радних 

тела Спортског удружења; 

17. одлучује о удруживању Спортског удружења у друштва и савезе; 

18. доноси Пословник о раду УО Спортског удружења; 

19. доноси Правилник о раду Генералног секретара Спортског удружења; 

20. доноси и усваја општа акта Спортског удружења потребна за остваривање циљева 

Спортског удружења, која нису у изричитој надлежности Скупштине; 

21. доноси Правилник о чланству, условима и изгледу чланских картица; 

22. усваја финансијски план и завршни рачун Спортског удружења; 

23. усваја планове и програме стручног рада у Спортском удружењу, утврђује мере за њихово 

спровођење и разматра извештаје о стручном раду и резултатима свих селекција Спортског 

удружења; 

24. усваја и разматра периодичне извештаје Заступника Спортског удружења; 

25. стара се о спровођењу програма и планова рада и развоја Спортског удружења, донетим од 

стране Скупштине Спортског удружења; 

26. стара се обезбеђивању средстава за рад Спортског удружења; 

27. бира представника Спортског удружења у удружењима, организацијама и савезима чији је 

Спортско удружење члан; 

28. предлаже програм рада и финансијски план Спортског удружења; 
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29. предлаже престанак рада Спортског удружења; 

30. припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине Спортског 

удружења; 

31. извршава одлуке и закључке Скупштине; 

32. ближе уређује остваривање права и обавеза чланова Спортског удружења; 

33. дефинише краткорочну стратегију рада и развоја Спортског удружења; 

34. подноси Скупштини финансијски извештај; 

35. управља имовином Спортског удружења; 

36. формира своја повремена радна тела - комисије, одборе, секције; 

37. одобрава правне послове у случају сукоба интереса; 

38. даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Спортско удружење; 

39. разматра поднете месечне и годишње извештаје о раду Спортског удружења; 

40. обавља све друге активности везане за остваривање циљева Спортског удружења које су на 

основу овог Статута у његовој надлежности или које нису у делокругу Скупштине 

Спортског удружења, или су Статутом пренете у надлежност других органа Спортског 

удружења. 

 

Члан 5. 
 За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати 

комисије, савете и радна тела или именовати саветнике и ангажовати стручна лица за одређене 

области рада. Одлуком о образовању комисије, савета или радног тела, односно именовању лица 

утврђује се њихов делокруг рада, односно састав. 

 Управни одбор може образовати Дисциплинску комисију као повремено радно тело 

Спортског удружења. 

 

Члан 6. 

 Чланови Управног одбора Спортског удружења имају право и обавезу да равноправно 

учествују у Пленарним састанцима Управног одбора и дају свој допринос у решавању питања 

постављених на Дневном реду. 

 Чланови Управног одбора Спортског удружења имају право предлагања измена и допуна 

Дневног реда седница, до његовог усвајања. 

 

Члан 7. 

 Седницама Управног одбора Спортског удружења председава Председник Управног 

одбора Спортског удружења. 

 Председавајући на седницама утврђује предлог закључака и одлука по тачкама Дневног 

реда, које по редоследу ставља на гласање. 

 Приликом стављања амандмана на предлог, увек се на гласање ставља прво амандман, а 

затим предлог. 

 Одлуке се доносе већином присутних чланова Управног одбора Спортског удружења. 

 Пуноважне одлуке се могу донети уколико је на седници присутна већина изабраних 

чланова Управног одбора Спортског удружења. 

 Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Спортског удружења пуноважна 

је само уз сагласност Скупштине Спортског удружења. 

 Чланови Управног одбора приликом одлучивања дужни су да штите интересе Спортског 

удружења као целине. 

 

Члан 8. 

 Рад Управног одбора Спортског удружења је јаван. 
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 У раду Управног одбора Спортског удружења могу учествовати сви присутни на 

седници, а у одлучивању и доношењу одлуке учествују само чланови Управног одбора 

Спортског удружења. 

 

Члан 9. 

 Сви чланови присутни на седницама Управног одбора Спортског удружења имају прво 

да поставе питање и на исто добију одговор председавајућег, а у немогућности због прибављања 

доказа да се на самој седници да одговор, Управни одбор Спортског удружења је дужан да 

одговор у писаној форми достави у року од 8 (осам) дана. 

 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 10. 

 На писани захтев члана Спортског удружења, који се упућује преко матичног Спортског 

удружења, тумачење овог Пословника даје Управни одбор Спортског удружења. 

 

Члан 11. 

 Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, од стране Управног одбора Спортског 

удружења. 

 

 

У Београду, 

дана: 12.02.2022. године 

        Председник Управног одбора „САСМ“ 

 

Бојан Ђорђевић, с.р.    


