На основу чл. 39 и 40. Статута БСС, Управни одбор Боћарског савеза Србије на седници
одржаној 19.5.2016. године донео је:

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА
1. ОПШТЕ OДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником утвђује се начин рада и одлучивање на седницама Управног одбора, као
и надлежности које нису прописане Статутом Боћарског савеза Србије.
Члан 2.
Управни одбор је највиши орган Боћарског савеза Србије између две Скупштине.
Управни одбор ради на седницама, које сазива председник Управног одбора.
У случају објективне спречености председника, или по овлашћењу председника, седницу
Управног одбора може да сазове потпредседник Управног одбора.
Члан 3.
Потпредседник Управног одбора именује Управни одбор, на предлог председника
Управног одбора.
II. КОНСТИТУИСАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
Члан 4.
Управни одбор бира Супштина Боћарског савеза Србије, на предлог председника, а на
основу личног пристанка сваког појединачно.
Самим избором чланова Управног одбора на Скупштини, Управни одбор је конституисан.
Члан 5.
Права и обавезе Управног одбора формулисане су Статутом Боћарског савеза Србије и
овим Пословником.
III. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
Члан 6.
Седнице Управног одбора одржавају се према потреби.
Седница Управног одбора може бити отворена или затворена, а чему одлучује Управни
одбор.
На седници Управног одбора могу бити позвани појединци, чланова органа и лица која
могу да допринесу у раду Управног одбора, иако нису чланови Управног одбора. Ова лица
не могу да гласају о доношењу одлуке Управног одбора.

Место и време одржавања седнице одређује председник Управног одбора, односно лице
које сазива седницу.
Члан 7.
Одлука Управног одбора је пуноважна када седници присуствује већина чланова, а за
одлуку се изјасни већина присутних чланова.
Изјашњавање чланова Управног одбора је јавно, дизањем руку, за или против предложеног
решења.
У случају једнаког броја гласова „за“ и „против“, одлучује глас председника.
Члан 8.
Седницу Управног одбора отвара председник, односно лице које је сазвало седницу,
предлаже дневни ред, и након усвајања води седницу према усвојеном дневном реду.
Члан Управног одбора, као и лице које је позвано да присуствује седници, има право да
дискутује по свакој тачци дневног реда, да предлаже решења, или промене предложених
решења, али искључиво по добијању речи од председника, односно лица које води седницу.
Председник, односно лице које води седницу Управног одбора, може одузети реч лицу које
је претходно добио право на дискусију.
У случају непоштовања пословника и Статута, председник може изрећи опомену.
У случају тежег кршења Статута и овог Пословника, односно ометања и онемогућавања
рада Управног одбора, председник, односно лице које води седницу, може удаљити лице са
седнице Управног одбора, у ком случају је обавезан да против овог лица поднесе
дисциплинску пријаву Дисциплинској комисији Боћарског савеза Србије.
Члан 9.
Записник са седнице Управног одбора, у принципу, води генерални секретар Боћарског
савеза Србије, и дужан је да достави извод из записника свим члановима Боћарског савеза
Србије, најкасније у року од два дана од завршетка седнице.
Члан 10.
Спровођење одлука Управног одбора је обавеза за све чланове Боћарског савеза Србије.
безусловно.
Члан 11.
Седница Управног одбора, по правилу требало би да се заврши у току једног дана.
Изузетно, седница може да траје и у наставцима, и више дана, уколико тако одлучи
Управни одбор.
Члан 12.
Председник, односно лице које је сазвало седницу, након завршеног рада, расправе и
доношење одлука, по свим тачкама усвојеног дневног реда, закључује седницу.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора.

У Београду, 19. 5. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Милеуснић

