ПОСЛОВНИК
О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА
САВАТЕ САВЕЗА СРБИЈЕ

Рума, 16. фебруар 2020.

На основу члана 40. Закона о спорту, Србије и члана 38. Статута Савате савеза
Србије, Управни одбор Савате савеза Србије на седници одржаној 16.02.2020. године у
Руми, усвојила је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА САВАТЕ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.
Овим Пословником утврђују се питања од значаја за рад Управног одбора, начин
одлучивања и доношења одлука, доношење општих аката, права и дужности чланова и
јавност у раду.
Члан 2.
Управни одбор се састоји из:
1) председника;
2) једног потпредседника;
3) 3 члана.
Председник Савеза је уједно по функцији и председник Управног одбора.
Генерални секретар Савеза учествује у раду Управног одбора без права гласа.
ЧлановеУправног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог Председника
Савеза, на период од четири године, тако да структура чланова Управног одбора
обезбеђује заступљеног свих области спорта у Савезу и одговара структури чланства
Савеза.
Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор
Савеза. Најмање једна петина чланова Управног одбора морају
бити жене. Чланови Управног одбора не могу бити из истог клуба.
Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и
престанком чланства у Савезу члана Савеза чијом надлежношћу је био обухваћен у
тренутку избора. Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у
Управном одбору.
Председник Савеза одређује сваком члану Управног одбора конкретно
задужење. Уколико превремено престане мандат више од трећине чланова
Управног одбора,
услед смрти, оставке или престанка чланства у Савезу, обавезно се сазива без
одлагања ванредна седница Скупштине.
Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на
његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје
колико и мандат осталих раније изабраних чланова.
Председник може између две седнице Скупштине Савеза извршити привремену
замену појединог члана Управног одбора који не врши и/или није у стању да врши своје
дужности, највише до 1/3 чланова и то оних које сам предлаже као свој тим при
сопственом избору, а коначну одлуку доноси Скупштина на првој наредној седници.
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Члан 3.
Управни одбор:
1) води текуће послове Савеза;
2) предлаже Скупштини финансијске извештаје;
3) разматра поднете годишњи извештаје о раду Савеза и његових органа;
4) усваја финансијски план;
5) усваја општа акта Савеза потребна за остваривање циљева Савеза, која нису
у изричитој надлежности Скупштине;
6) утврђује предлог промена Статута;
7) утврђује предлог одлуке о статусним променама;
8) управља имовином Савеза;
9) утврђује висину чланарине;
10) извршава одлуке и закључке Скупштине;
11) утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Савезу, на
предлог Генералног секретара;
12) утврђује зараде запослених у Савезу, на предлог Генералног секретара;
13) бира потпредседника Управног одбора, на предлог Председника Савеза;
14) обезбеђује средства за рад Савеза;
15) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности
Скупштине Савеза;
16) именује представнике Савеза у другим организацијама;
17) утврђује награде и признања Савеза организацијама и појединцима за
заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели
награда и признања;
18) одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту
обављања активности и делатности и заступнику;
19) утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима;
20) одобрава правне послове у случају сукоба интереса;
21) одлучује о покретању спора или одустајању од њега;
22) одлучује формирању кампа за све узрасне категорије и класе, плану, начину
рада и обезбеђивању средстава;
23) на предлог Селектора националног тима предлаже министарству надлежном
за послове спорта Републике Србије програме којима се утврђује
међународна спортска такмичења за чију организацију се обезбеђују
средства из буџета Републике Србије;
24) именује Генералног секретара Савеза на предлог Председника;
25) доноси одлуку о пријему у чланство и престанку чланства у Савезу;
26) обавља све друге активности везане за остваривање циљева Савеза које су
на основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог
Статута, у изричитој надлежности других органа Савеза.
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбора може
образовати комисије и радна тела или именовати поједина лица. Одлуком о образовању
комисије или радног тела, односно именовању лица утврђује се њихов делокруг рада,
односно састав.
Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Одбор за хитна
питања и из свог састава именовати чланове тог одбора. Одбор за хитна питања решавања
хитна питања из надлежности Управног одбора између две седнице, с тим да се одлуке
подносе првој наредној седници Управног одбора на потврду.
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Рад Управног одбора и Одбора за хитна питања ближе се регулише
Пословником о раду.

Члан 4.
Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник , а у случају
његове спречености седницу сазива председник.
Седнице Управног одбора одржавају се, по правилу, најмање једном у четири
месеца.
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја
чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник,
односно потпредседник ће, у хитним случајевима , сазвати најкасније у року од три дана
нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на поновљеној седници може да
одлучује већином гласова присутних чланова.
Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако овим
Статутом није другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника.
Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Савеза пуноважна је само
уз сагласност Скупштине Савеза.
Чланови Управног одбора приликом одлучивања нису везани обавезама према
својим организацијама нити могу примати од њих упутства, и дужни су да штите интересе
Савеза као целине и заступају одлуке Скупштине и Управног одбора Савеза.
Управни одбор може, у складу са пословником да одлучује у хитним питањима,
осим усвајања општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских
средстава комуникација (тзв. електронска седница).
Управни одбор може, у складу са пословником, на писмени предлог Председника
да одлучује и писменим изјашњењем чланова ван седнице, осим усвајања општих аката.
Уколико члан Управног одбора не одговори на предлог одлуке Председника у остављеном
року, сматраће се да је дао сагласност.
Члан 5.
Овај Пословник о раду Управног одбора ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, које се врши објављивањем на огласној табли Савеза или на интернет
презентацији Савеза.

Рума, 16. 02. 2020.

Савате Савез Србије
председник
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