На својој седници, одржаној 12. јуна 2016. године, у складу са чланом 17.
Статута Шаховског савеза Београда, Скупштина Шаховског савеза Београда
донела је

ПОСЛОВНИК О РАДУ
СКУПШТИНЕ ШАХОВСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања на седници Скупштине
Шаховског савеза Београда.
Члан 2.
Састав Скупштине Шаховског савеза Београда, врсте заседања, начин
председавања седницама, дужина трајања мандата изабраних лица, као и
начини и рокови сазивања Скупштине, дефинисани су Статутом Шаховског
савеза Београда.
Члан 3.
Начини сазивања Скупштине ШСБ од стране чланства путем сопствене
иницијативе, регулисан је чланом 55. Закона о спорту.

II ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ,
УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА И ДНЕВНОГ РЕДА
Члан 4.
Радна тела Скупштине ШСБ су:
- Радно председништво (председавајући и два члана)
- Записничар
- Два оверивача записника
- Верификациона комисија (три члана)
Орган који је сазвао Скупштину предлаже кандидате за радна тела Скупштини,
која одлуку о томе доноси већином гласова присутних делегата.
Уколико Скупштина не прихвати предлог кандидата за радна тела, тада право
предлога имају сви чланови Скупштине.
Члан 5.
Шаховске клубове на изборној Скупштини представљају њихови законски
заступници, регистровани у АПР, или лица која донесу уредно потписано и
оверено овлашћење (у даљем тексту: делегати).
Члан 6.
Одмах после формирања Верификационе комисије, њени чланови одржавају
састанак на коме утврђују број присутних делегата и о томе подносе извештај
скупштини.
Извештај Верификационе комисије Скупштина усваја већином гласова
присутних делегата.

Члан 7.
Позив за седницу Скупштине садржи: место и време одржавања седнице,
предлог Дневног реда и материјале по појединим тачкама.
Приликом усвајања Дневног реда, у изузетним случајевима, већина присутних
чланова Скупштине може уз образложење одлучити да се на Дневни ред
седнице уврсти и друго питање које није на Дневном реду седнице Скупштине.
Члан 8.
Скупштина већином гласова присутних делегата може донети одлуку о скидању
неке тачке са Дневног реда, спајању више тачака Дневног реда у једну, или о
промени назива неке тачке Дневног реда.
Одлука из става 1. овог члана мора бити донета пре почетка расправе о тој
тачки (тачкама) Дневног реда.

III РАСПРАВА О ДНЕВНОМ РЕДУ И ОДЛУЧИВАЊЕ НА СКУПШТИНИ
Члан 9.
О свакој тачки дневног реда отвара се дискусија.
У дискусији може учествовати сваки члан Скупштине који се пријави
председавајућем. Делегат на скупштини може једном учествовати у дискусији
по једној тачки дневног реда. Изузетно, председавајући може дозволити
предлагачу односно овлашћеном представнику да по једној тачки дискутује
више пута.
Када сви пријављени делегати заврше расправу о тачки Дневног реда, радно
председништво може, уколико процени да то не умањује ефикасност рада
Скупштине, дозволити и гостима да узму реч.
Члан 10.
Ако радно председништво оцени да је потребно, може предложити
ограничавање трајања излагања, односно дискусије на одређено време.
Одлуку о ограничењу у смислу става 1. овог члана доноси Скупштина.
Члан 11.
Када председавајући оцени да је расправа по одређеном питању исцрпљена,
приступа се изјашњавању о тој тачки дневног реда.
Након завршене расправе, делегати у Скупштини, на предлог председавајућег
се изјашњавају са: "За", "Против" или "Уздржан".
Резултате гласања објављује председавајући Скупштине.
Члан 12.
Начин гласања на седници Скупштине дефинисан је Статутом Шаховског
савеза Београда. Скупштина може, у случају потребе, већином гласова
присутних делегата, донети одлуку да јавно гласање буде обављено
појединачном прозивком свих представника клубова.
Изборна процедура дефинисана је посебним поглављем овог пословника.

IV ИЗБОРНА ПРОЦЕДУРА
а) Избор председника Шаховског савеза Београда
Члан 13.
Статут Шаховског савеза Београда дефинише начин предлагања кандидата за
председника ШСБ, а позив за Изборну скупштину дефинише процедуру и
рокове предлагања.
Члан 14.
Уколико за избор председника ШСБ постоји два или више кандидата, приступа
се тајном гласању.
У случају тајног гласања, Верификациона комисија има улогу Изборне комисије,
а сваки кандидат за председника може, уколико жели, именовати свог
представника за праћење рада Изборне комисије.
Члан 15.
Изборна комисија припрема листић за тајно гласање. Листић садржи: редни
број, име и презиме кандидата. Редослед кандидата на листићу одређује се
према термину предаје кандидатуре (кандидат који је први предао кандидатуру
уписан је под бројем 1).
Члан 16.
Сходно Статуту Шаховског савеза Београда, за председника Савеза изабран је
кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова Скупштине.
Уколико у изборима учествује три или више кандидата, и ни један не добије
потребан број гласова у првом кругу, у други круг пласирају се два кандидата са
највећим бројем гласова.
Члан 17.
Уколико Скупштина ШСБ тајним гласањем одлучује између два кандидата и ни
један не добије потребан број гласова, у завршни круг пласираће се кандидат
који је добио већи број гласова.
У завршном кругу делегати Скупштине о једном кандидату изјашњавају се јавно.
Уколико приликом изјашњавања делегата у завршном кругу, кандидат за
председника ШСБ не добије потребан број гласова, проглашава се пауза, после
које се гласање понавља још једном.
Уколико ни после поновљеног гласања кандидат за председника ШСБ не добије
потребан број гласова, председавајући Скупштине проглашава изборе
неуспешним.
У том случају, делегати Изборне скупштине одлуком расписују нову Изборну
скупштину, које не може бити одржана у року краћем од 30 ни дужем од 45 дана
од дана одржавања Изборне скупштине.

б) Избор осталих органа Шаховског савеза Београда
Члан 18.
Када се на Дневном реду Скупштине ШСБ налази избог осталих органа,
Скупштина се о сваком кандидату изјашњава појединачно, јавним гласањем.
Изабран је онај кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова
Скупштине.
Приликом редоследа гласања о неком кандидату, водиће се рачуна о томе да
се прво гласа о кандидату кога предложи већи број чланова скупштине.
Члан 19.
Када изабрани председник ШСБ предлаже пет чланова Управног одбора, он то
чини кроз један предлог и Скупштина се о овом предлогу изјашњава јавним
гласањем.
Уколико предлог не добије потребну већину гласова, Скупштина се о сваком
предложеном кандидату изјашњава појединачно. Председник ШСБ нема
обавезу да предложи свих пет чланова Управног одбора, на које има право. У
том случају, кворум за рад Управног одбора одређује се у односу на број
изабраних чланова Извршног одбора

V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
Члан 20.
О одржавању реда на седници стара се председавајући Скупштине.
Делегати и гости на седници дужни су да се придржавају дневног реда и да у
случају учешћа у расправи односно дискусији и приликом изјашњавања то чине
на начин утврђен овом Пословником.
Приликом обраћања, делегати су дужни да поштују достојанство Скупштине и
осталих присутних делегата, као и да се придржавају Дневног реда, односно
тачке Дневног реда о којој дискутују.
Члан 21.
У случају повреде овог Пословника, председавајући може уз сагласност радног
председништва да предузме и изриче следеће мере: упозорење, опомену и
одузимање речи.
Меру удаљења са седнице доносе делегати Скупштине јавним гласањем.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Седнице Скупштине су јавне.
Одлуке и закључке које доноси
Скупштине.

Скупштина

потписује

председавајући

Члан 23.
На седници Скупштине обавезно се води записник, а по могућству стенографске
белешке.
Записник потписују председавајући Скупштине, записничар и два оверивача
записника.

Члан 24.
У случају да одређена питања нису регулисана овим Пословником, примењују
се непосредно одредбе Статута Шаховског савеза Београда и Закона о спорту.
Члан 25.
Овај Пословник ступа на снагу усвајањем од стране Скупштине, а Скупштина га
примењује од тренутка усвајања.

