POSLOVNIK O RADU PREDSEDNIŠTVA BIATLON SAVEZA SRBIJE

2014.g.

Na osnovu člana 20. stava 14. Statuta Biatlon saveza Srbije, Predsedništvo Biatlon saveza Srbije, na
svojoj sednici održanoj 14. juna 2014.godine, donosi POSLOVNIK O RADU PREDSEDNIŠTVA BIATLON
SAVEZA SRBIJE
Član 1.
Ovim Poslovnikom se bliže utvrđuje:
I

način rada Predsedništva Biatlon saveza Srbije (u daljem tekstu «Predsedništva»)

II

način i procedura sazivanja Predsedništva,

III pravo prisustvovanja sednicama Predsedništva,
IV punovažno odlučivanje na sednicama Predsedništva,
V dužnosti i obaveze Predsednika i članova Predsedništva koje nisu regulisane Statutom BSS,
VI način i procedura izbora koji su u domenu Predsedništva Biatlon saveza Srbije

I Način rada Predsedništva Biatlon saveza Srbije
Član 2.
Po pravilu Predsedništvo radi na sednicama.
U hitnim slučajevima odluke se mogu doneti i na drugi način kako je to regulisano Poslovnikom.
Predsednik Saveza vodi sednicu Predsedništva. Na početku svake sednice Predsednik saveza utvrđuje
koji su članovi Predsedništva prisutni i koji su odsutni. Nakon toga konstatuje da li postoji kvorum za
donošenje potrebnih odluka. Predsednik saveza konstatuje i ostale prisutne na sednici što se unosi u
zapisnik.
Članovi Predsedništva imaju pravo da učestvuju u diskusiji po pojedinim pitanjima onoliko puta koliko
im to odobri Predsednik Saveza, ili član Predsedništva Saveza, ako zamenjuje Predsednika Saveza.
Ostali prisutni na sednicama Predsedništva, mogu učestvovati u raspravi, samo ako im da odobrenje
predsedavajudi sednice Predsedništva.
Članovi Predsedništva Saveza koji tri (3) puta u godini dana (računa se vreme od poslednje održane
sednice unazad 365 dana) iz neopravdanih razloga ne prisustvuju sednici Predsedništva, nemaju više
pravo glasa na sednicama Predsedništva Saveza.

-2Na osnovu odluke Predsedništva o oduzimanju prava glasa na Predsedništvu upuduje se zahtev Skupštini
za verifikaciju novih članova Predsedništva, u skladu sa Statutom Biatlon saveza Srbije (u daljem tekstu –
Savez).
II Način i procedura sazivanja Predsedništva
Član 3.
Sednice Predsedništva saziva Predsednik Saveza. U slučaju sprečenosti Predsednika Saveza, sednicu
može zakazati član Predsedništva Saveza kojeg ovlasti Predsednik Saveza, ili Generalni Sekretar Saveza.
Sednice Predsedništva se održavaju prema potrebi.
Materijali sa dnevnim redom za sednicu Predsedništva moraju se dostaviti najkasnije 3 dana pre
održavanja sednice Predsedništva.
Materijali za sednice Predsedništva se dotavljaju običnom ili elektronskom poštom.
III Pravo prisustvovanja sednicama Izvršnog odbora
Član 4.
Na sednice Predsedništva osim članova Izvršnog odbora, pozivaju se prema potrebi, i zavisno od
dnevnog reda, i predsednici stalnih komisija ili sportski stručnajci, koji vode nacionalne selekcije, koji
učestvuju u radu Predsedništva, ali bez prava odlučivanja.
Sednicama Predsedništva obavezno prisustvuje, ali bez prava odlučivanja, Generalni sekretar Saveza.
Poziv za sednicu Predsedništva obavezno se dostavlja i Predsedniku Skupštine Saveza i Predsedniku
Nadzornog odbora.
IV Punovažno odlučivanje na sednicama Predsedništva
Član 5.
Odluka Predsedništva je punovažna ako za nju glasa više od 50% prisutnih članova Predsedništva.
Predsedništvo može da radi ako sednici prisustvuje najmanje 4 člana.
U slučaju hitnosti donošenja određenih operativnih odluka, koje su u nadležnosti Predsedništva,
Predsednik Saveza može tražiti od članova Predsedništva, da se odluke donesu e-mejlom ili faksom, od
strane članova Predsedništva – elektronska sednica (u prilogu ovih odluka moraju se nalaziti faksovi ili emejlovi).
Za donošenje ovih odluka potrebno je najmanje 4(četiri) glasa članova Predsedništva .

-3V Dužnosti i obaveze Predsednika i članova Predsedništva koje nisu regulisane Statutom BSS
Član 6.
Dužnosti i obaveze Predsednika i članova Predsedništva koje nisu regulisane Statutom BSS, regulišu se
posebnom odlukom Predsedništva sa tačno navedenim delokrugom ovlašdenja i rokom važenja odluke.

VI Način i procedura izbora koji su u domenu Predsedništva Saveza
Član 7.
Način i procedura izbora koji su u domenu Predsedništva Saveza, regulisani su posebnim Pravilnikom o
izboru u Biatlon savezu Srbije nosilaca određenih funkcija.
Član 8.
Ovaj Poslovnik je usklađen sa Statutom Saveza i ne može biti u suprotnosti sa njim, kao ni sa
Poslovnikom o radu Skupštine.
U slučaju određenih nejasnoda i suprotnosti Statuta i Poslovnika o radu Predsedništva Saveza, obavezno
se primenjuju odredbe Statuta Biatlon saveza Srbije .
Član 9.
Izmene i dopune Poslovnika o radu Predsedništva vrši Predsedništvo Baitlon saveza Srbije na svojim
sednicama.
Član 10.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja na sednici Predsedništva Saveza i objavljuje se na
zvaničnom internet sajtu Saveza (www.biathlon-serbia.org.rs).

U Beogradu, 14. juna 2014. g.

PREDSEDNIK BSS:
____________________________
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