
КУГЛАШКИСАВЕЗРС
ИЗВРШНИОДБОР

Број:2-04-13/08
дана:22.05.2008године.

На основу члана 24.Статута Куглашког Савеза Републике
Српске,ИзвршниодборКуглашкогСавезаРепубликеСрпскејена
својојсједнициодржанојдана22.05.2008године,донио:

ПОСЛОВНИК
орадуИзвршногодбораКуглашкогСавезаРС.

Члан1.
Овим Пословником регулишесеначинрадаИзвршногодбора,

избор комесара и радних тијела,начин разматрања и усвајања
докуменататедоношењеопштихаката

Члан2.
РадИзвршногодборајејаваниодржавасепремапотребиа

најмање4(четири)путагодишње-квартално.

Члан3.
ИзвршниодборрадипоПословникукојиседоносинапочетку

мандата. Пословник се усваја јавним изјашњавањем већином
гласовачлановаИзвршногодбора.

Члан4.
Сједницу заказује, отвара и њоме руководи предсједник

Извршногодбораауодсутностипредсједникасједницом руководи
замјеникпредсједникаИзвршногодбора.

Члан5.
МатеријалзасједницуИзвршногодборапремапредложеном

дневномредукојиутврђујепредсједник,припремасекретарСавеза

Члан6.
Извршниодборвршиследећепословеизадатке:

- водипословнуполитику,
- утврђујепредлогСтатута,
- доносисвеосталеопштеакте,
- доноси одлуку о систему сталних такмичења на нивоу
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Републике,
- предлажепрограмеиплановерада,
- проводиОдлукеизакључкеСкупштине,старасеоњиховој

реализацијииподносиСкупштиниизвјештајосвомраду,
- старасеопредузимањумјеразаразвојаматерскогкуглања,
- усвајафинанцијскипланизавршнирачун,
- усвајапериодичнеобрачуне,
- бира из својих редова предсједника и подпредсједника

Извршногодборауслучајукадабиподнијелиоставкуилиби
дефинитивно били спријечени даобављајуовудужностдо
крајасвогмандата,

- бира из својих редова предсједника и чланове Надзорног
одборауслучајевимадајенекоодњихподниооставкуилије
дефинитивно спријечен да обавља ову дужност до краја
мандата,

- бираиразрјешавадужностисекретараСавеза,
- бираиразрјешавадужностипредсједникеичлановесвојих

органаираднихтијела,
- усваја извјештајо раду Стручног одбора,и Селектора

репрезентација.
- усвајаизвјештајорадусвојихорганаираднихтијела,
- доноси пропозиције сталних такмичења на Републичком

нивоу,
- руководисасталнимтакмичењиманаРепубличкомнивоу,
- доносикалендартакмичењанапредлогСтручногодбора,
- закључујеутакмицерепрезентацијаиодређујемјестоњиховог

одржавања,
- доносисвојпрограмипланрада,
- врши надзор и контролу рада судијске организације,а у

случају нарушавања принципа куглашког спорта у овој
организацији,доносиодлукедозасједањаСкупштинесудијске
организације,

- обављаидругепословезакојегаовластиСкупштинаилису
предвиђениопштимактима.

Члан7.
Извршни одбор можеставити надневни ред својесједнице

свакопитањеизсвојенадлежностиинадлежностиорганакојеје
бираоиоњимаодлучиватиускладусаСтатутомСавеза.

Члан8.
О одржавањусједнице,члановиИзвршногодбораморајубити

писмено обавјештени најмање 3 (три) дана прије одржавања
сједнице,а уколико се припремајуматеријали по предложеним
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тачкама дневногреда,исти морају бити достављени члановима
најмање5(пет)данапријесједнице

Члан9.
ПуноважнеодлукеИзвршниодборможедоноситиакосједници

присуствујевећинаизабранихчланова.
Кад Извршни одбор доноси одлуке о систему такмичења,

усвајањуправилника,финанцијскипланизавршнирачунСавезаи
одлукеокадровским питањима,заодлукуморајугласати већина
изабранихчлановаИзвршногодбора.

Члан10.
ОрадусједницеИзвршногодбораводисезаписниккојитреба

дасадржи:
- реднибројсједнице,
- мјестоивријемеодржавањасједнице,
- податкеоприсутнимчлановима,
- предложенииусвојенидневниред,
- одлукуоусвајањуизводаиззаписникаиодлукасапредходне

сједнице,
- именадискутанатаикратакисажетисадржајдискусијаијасних

приједлога,
- закључцииодлукепопојединимпитањимаузназнакуподатака

огласањупопојединимпитањимаиздневногреда,
- вријемекадајесједницазакљученаилипрекинутатеименаи

презименапредсједникаизаписничара.

Члан11.
Поштосеутврдикворумнасједници,утврђујеседневниредна

основуприједлогакојијеузпозивдостављенчлановимаИзвршног
одбора.

Надневном редусједницеобавезно семорајуразматрати и
усвајатиизводииззаписникаиодлукесапредходнесједнице.

Чланови Извршног одбора могу ставити примједбе на
формулације одлука и закључака са предходне сједнице и
захтијеватикориговањеистих.

Члан12.
Утврђенидневниредсеморапоштовати.Дискусијауоквиру

једнетачкедневногредаможедатраједо 5 минута.Уоквируједне
тачкеможесеузетиучешћеудискусијинајвише2пута.

Члан13.
У случају спора у погледу тумачења појединих питања или
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чињеницакојесемогупојавитиутокусједницеИзвршногодбора,
одлуку доноси предсједник Извршногодбора уз консултацију са
секретаромСавеза.

Члан14.
Записниксасједницесерадинаконодржанесједницеисви

материјали са сједнице Извршног одбора се чувају као трајни
документи.

Члан15.
Све појединачне и опште акте Извршног одбора потписује

предсједникИзвршногодбора.

Члан16.
ИзмјенеидопунеовогПословникавршесенаначинњеговог

усвајања.

Члан17.
ОвајПословникступанаснагуданомдоношења.

Број:2-04-13/08 Предсједник
БањаЛука,22.05.2008године

мр.ИлијаПријић


