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На основу члана 40. Статута Савеза Србије за дизање тегова, Скупштина Савеза 
Србије за дизање тегова, на својој седници одржаној 19.02.2012. године у Београду, 
доноси 

 
ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ 

САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА 

 
I Уводне одредбе 

Члан 1. 
Овим пословником уређују се: 

Општа начела рада Скупштине Савеза Србије за дизање тегова 

Врсте Скупштина 

Начин избора делегата за Скупштину 

Начин гласања на Скупштини 

Начин избора носиоца функција и  

Друга питања од значаја за рад Скупштине 

 
II Општа начела рада Скупштине 

 
Члан 2. 

Скупштину сазива Председник Скупштине ССДТ, или у случају његове одсутности 
Потпредседник. 
Пуноважном доставом материјала са дневним редом Скупштине сматра се достава 
поштом, куриром и електронским путем - електронска пошта, факс, најкасније 8 дана 
пре одржавања Скупштине Савеза. 
Седнице Скупштине су јавне и њима, поред представника клубова – чланова Савеза, 
по позиву присуствују представници друштвених, спортских и привредних 
организација, као и представници јавних гласила, без права одлучивања. 
Седнице Скупштине могу бити и затворене за јавност. Одлуку о томе, на предлог 
председавајућег доноси се већином гласова присутних чланова скупштине. У случају 
да је седница затворена за јавност, сваки члан Скупштине дужан је да јавно не 
износи чињенице везане за ток и закључке седнице. О раду седнице Скупштине која 
је затворена за јавност, може да се изда саопштење за средства јавног 
информисања. Саопштење износи председавајући. 
 

Члан 3. 
Председник Скупштине руководи радом седнице Скупштине и стара се да је њен ток 
у складу са усвојеним дневним редом.. 
У одсуству Председника Скупштине, њеним радом руководи Потпредседник Савеза. 
Дневни ред се не може проширивати на седници Скупштине, осим у изузетним 
случајевима о чему одлучује Скупштина.  
Тачка дневног реда се може скинути са текуће седнице, о чему одлучује Скупштина. 
 

Члан 4. 
Скупштина бира радно председништво од три члана и друге органе неопходне за 
рад Скупштине. Председник Скупштине је и председник радног председништва. 
Предлог за чланове радног председништва даје Председник и делегати Скупштине. 
Радно председништво бирају делегати јавним гласањем. 
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Члан 5. 
Право на дискусију имају делегати Скупштине. Уколико време дозвољава, 
Председник Скупштине може дати реч и осталим присутнима. 
Скупштина може ограничити дискусију по свакој тачки дневног реда. Говорник може 
говорити само по питању које је на дневном реду. 
Говорник по свакој тачки дневног реда може дискутовати само једном. Говорник има 
право на реплику у трајању од једног минута, ако је споменут у говору после њега. 

 
Члан 6. 

Скупштина ССДТ: 
А) Доноси и усваја: 

1. Статут, измене и допуне Статута ССДТ; 
2. Пословник о раду Скупштине ССДТ 
3. Програм рада ССДТ; 
4. Годишњи извештај о раду и финансијске извештаје ССДТ; 
5. Одлуку о удруживању у Савезе; 
6. Одлуку о статусним променама; 
7. Одлуку о престанку рада ССДТ; 
8. Коначну одлуку по жалби на друге органе Савеза; 
9. Одлуке о дугим питањима утврђене законом и Статутом Савеза. 

Б) Утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза 

В) Бира: Лице овлашћено за заступање, Председника Савеза, Потпредседника, 
Генералног секретара, чланове УО, чланове НО Савеза. 
 
О раду Скупштине води се записник. У записник се уноси: постојање кворума, имена 
присутних и одсутних чланова и осталих присутних по позиву, име и презиме 
дискутаната, одлуке и закључци са резултатима гласања и избора. 
Записник када је коначно урађен оверавају га два оверивача записника, записничар 
и Председник Скупштине. 
 
III Врсте Скупштина  

Члан 7. 
Скупштина Савеза може бити: изборна, редовна и ванредна. 
Изборна Скупштина се одржава сваке четири године. На изборној Скупштини се 
бирају органи и носиоци одређених функција ССДТ предвиђени Статутом Савеза на 
период од 4  године. Мандат органа и носиоца одређених функција може престати 
оставком или опозивом пре истека од четири године. 
Чланови Скупштине Савеза, на предлог чланова ССДТ, бирају: 

 Председника ССДТ - 1 

 Потпредседника ССДТ - 1 

 Генералног секретара ССДТ - 1 

 чланове Управног одбора ССДТ – 4 * 

 чланове Надзорног одбора ССДТ – 3 ** 

 
* Управни одбор ССДТ има 7 чланова: Председник, Потпредседник, Генерални 
секретар и четири члана. 

** Надзорни одбор ССДТ има Председника и два члана. 

Чланови Надзорног одбора на првој седници бирају из свог састава председника 
Надзорног одбора и о тој одлуци обавештавају Управни одбор и Скупштину Савеза. 

 
Редовна Скупштина се мора одржати у року од годину од дана од када је одржана 
последња редовна Скупштина ССДТ, а најкасније до истека 14 месеци од последње 
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редовне Скупштине. На редовној Скупштини се усвајају потребни планови и 
извештају предвиђени Статутом ССДТ. 
Ванредна Скупштина се одржава по потреби, а на основу захтева најмање 1/3 
чланова Скупштине ССДТ, Управног одбора ССДТ или Надзорног одбора ССДТ. 
Ванредна Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана пријема 
захтева. Уколико председник Скупштине Савеза не сазове Скупштину у року од 30 
дана, Скупштину може сазвати Управни одбор ССДТ. Ову Скупштину води сазивач. 
Чланови Савеза који траже сазивање ванредне Скупштине дужни су да доставе 
предлог дневног реда са одговарајућим материјалима. 

 
Члан 8. 

На свакој Скупштини Савеза се бира Верификациона комисија. Задатак 
Верификационе комисије је да провери пуномоћја делегата у Скупштини и да упозна 
Скупштину Савеза са тачним бројем делегата и њиховим именима који имају право 
гласа у складу са Статутом Савеза и овим пословником. 
 
IV Начин избора делегата за Скупштину 
 

Члан 9. 
Клубови за сваку Скупштину Савеза имају обавезу да делегирају свог члана који има 
право гласа на Скупштини Савеза. Сваки делегат мора имати за сваку Скупштину 
Савеза оверено пуномоћје са печатом клуба и потписом лица овлашћеног за 
заступање и представљање клуба. 

 
Члан 10. 

Члановима ССДТ који у најмање две узрасне категорије не наступе на званичном 
такмичењу у организацији ССДТ у периоду од две такмичарске сезоне, аутоматски 
се замрзава чланство у Савезу. Дејство ове одлуке може трајати највише годину 
дана. По истеку дејства одлуке, односно по поступању тј. непоступању по опомени, 
члан се аутоматски трајно искључује, или му се враћају сва права и обавезе. 
Клубови којима је замрзнуто чланство, или су искључени из Савеза, имају право 
жалбе Скупштини Савеза на заказаној седници. Жалба се подноси у писаној форми. 
Скупштина на својој седници доноси Одлуку по питању упућене жалбе. 

 
Члан 11. 

Управни одбор ССДТ на својој седници пре одржавања Скупштине, на основу 
извештаја Спортског директора, усваја листу клубова - чланова ССДТ који у најмање 
две узрасне категорије не наступају на званичним такмичењиму у организацији 
ССДТ у периоду од две такмичарске сезоне и клубова којима је замрзнуто чланство 
са констатацијом да ли су наступали или не на такмичењима ССДТ у текућој 
сезони.Та листа се формира на основу записника са такмичења у организацији 
ССДТ. Листа се предаје Верификационој комисији након њеног формирања на 
Скупштини. Та листа је саставни део записника и у себи садржи опомену клубовима 
везану за члан 23. Статута Савеза. 
Клуб коме је замрзнуто чланство у Савезу, учествује у раду Скупштине, али без 
права одлучивања. 
Верификациона комисија подноси свој извештај пре усвајања Дневног реда 
Скупштине Савеза. 
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V НАЧИН ГЛАСАЊА НА СКУПШТИНИ 

 
Члан 12. 

Скупштина доноси закључке и одлуке јавно, ако Скупштина не одлучи да се гласа 
тајно. 
Јавно гласање спроводи се подизањем руке или унапред припремљених гласачких 
картона различите боје за изјашњавање “ЗА”, “ПРОТИВ” и “УЗДРЖАН”. 

 
Члан 13. 

Закључак односно одлука је усвојена ако се за њу изјаснила већина присутних 
чланова Скупштине осим када се гласа о питањима за која је Статутом Савеза 
одређен већи број гласова. 
 

Члан 14. 
Уколико су на дневном реду седнице избори, именовања или разрешења, у раду по 
тим тачкама дневног реда примењује се процедура избора прописана у члану 23 
овог Пословника. 
 

Члан 15. 
Ако Скупштина одлучи да се гласа тајно, тајно гласање врши се гласачким 
листићима, а спроводи га Изборна комисија од три члана које именује Скупштина. 
  

Члан 16. 
Председник објављује резултат гласања, и констатује да ли је предложена одлука 
донета. Одлуке које нису донете, а биле су на дневном реду, по одлуци Управног 
одбора ССДТ могу се поново ставити на дневни ред неке од наредних седница. 
 

VI НАЧИН ИЗБОРА НОСИОЦА ФУНКЦИЈА И ДРУГА ВАЖНА ПИТАЊА 

 
1. Изборна комисија 

Члан 17. 
На Изборној Скупштини се бира трочлана Изборна комисија. Задатак Изборне 
комисије је да спроведе процедуру гласања делегата за носиоце појединих 
функција. 
Након што делегати изврше потребно гласање, Изборна комисија саопштава 
резултате гласања. 
  
2. Начин предлагања кандидата 

Члан 18. 
Чланови Скупштине Савеза, на предлог чланова ССДТ, на Изборној Скупштини 
Савеза, бирају: 

 Председника ССДТ - 1 

 Потпредседника ССДТ - 1 

 Генералног секретара ССДТ - 1 

 Чланове Управног одбора ССДТ – 4 

 Чланове Надзорног одбора ССДТ – 3 

  
Члан 19. 

Пре одржавања Изборне Скупштине Савеза, чланови савеза достављају писмени 
предлог за кандидате, са писменим образложењем (довољан је предлог једног 
клуба), у временском року који одреди Управни одбор Савеза. 
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Програм рада и биографију кандидати могу доставити непосредно пре одржавања 
Изборне Скупштине. 
У случају да нема довољно предлога од стране клубова, Управни одбор Савеза и 
делегати на Скупштини предлажу потребан број кандидата. 
У случају када је заказана Ванредна Скупштина Савеза и кад се тражи смена 
одређеног функционера у Савезу којег је изабрала Скупштина Савеза, предлагање 
за избор нових функционера обавља се на самој седници. Право предлагања имају 
само чланови Скупштине са правом гласа. 
  
3. Услови које морају испуњавати кандидати 

Члан 20. 

Приликом избора и именовања на функције у Савез, као и приликом избора и 
именовања свих органа и тела ССДТ, мора се водити рачуна да кандидат има: 

 искуства у спорту и спортским организацијама, 

 потребна стручна знања за дужност која му се поверава, 

 високе етичке и моралне критеријуме. 

 

4. Трајање мандата 

Члан 21. 
На изборној Скупштини се бирају органи и носиоци одређених функција ССДТ 
предвиђени Статутом Савеза на период од 4  године. Мандат органа и носиоца 
одређених функција може престати пре истека од четири године у случајевима 
предвиђеним Статутом. 
  
5. Процедура избора 

Члан 22. 
На изборној Скупштини се бирају органи и носиоци одређених функција ССДТ 
предвиђени Статутом Савеза: Лице овлашћено за заступање, Председник Савеза, 
Потпредседник, Генерални секретар, чланови УО, чланови НО Савеза. 
  

Члан 23 

Гласање се врши на следећи начин: 

Ако је само један каднидат – акламацијом 

Ако је више кандидата - да би био изабран на одређену функцију, кандидат мора 
добити најмање 51% гласова од присутних чланова Скупштине Савеза. У случају да 
у првом кругу гласања ниједан кандидат не освоји најмање 51% гласова присутних 
делегата, одржава се други круг гласања у који улазе два кандидата са највећим 
бројем гласова. Након другог круга гласања изабран је онај кандидат који добије 
већи број гласова присутних чланова Скупштине. Ако и након другог круга гласања 
два кандидата имају исти број гласова, понавља се целокупан кандидациони 
поступак. 
  
6. Право приговора 

Члан 24. 
Незадовољни клубови који су предложили кандидата за избор на одређену функцију, 
могу упутити приговор Скупштини Савеза на самој Изборној Скупштини, који је везан 
за неправилности код гласања. 
Скупштина разматра приговор на Изборној Скупштини и доноси Одлуку по том 
питању. Ова Одлука Скупштине је коначна. 
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 
Овај Пословник је усклађен са Статутом Савеза и не може бити у супротности са 
њим. У случају одређених нејасноћа и супротности Статута и Пословника о раду 
Скупштине Савеза по појединим питањима, обавезно се примењују одредбе Статута 
Савеза. 
Сва питања која се тичу рада Скупштине ССДТ, а нису регулисана Статутом ССДТ, 
или овим Пословником, регулисаће Скупштина посебном одлуком. 
 

Члан 26. 
Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања, а примењује се почевши од прве 
наредне седнице Скупштине 
 

Члан 27. 
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине 
ССДТ од 21.11.2009. године. 
 

У Београду, 19.02.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ САВЕЗА 

_____________________________ 

Проф.др Милан В. Михајловић 
 

 

 


