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На основу чл. 3. и 12. Закона о удруживањима и фондацијама Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05), 

скупштина  Друштва добровољних давалаца крви „Рудар“ Угљевик на 

сједници одржаној дана 18.04.2019. године у Угљевику, донијела је :  

 

ПОСЛОВНИК 

О раду Скупштине ДДДК  „ РУДАР“ Угљевик 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Скупштина ДДДК „РУДАР“ Угљевик ( у даљем тексту: Скупштина ) као 

највиши орган ДДДК „РУДАР“ Угљевик, организује се и ради по одредбама 

Закона, Статута ДДДК „РУДАР“ Угљевик и Пословника о раду Скупштине 

ДДДК „ РУДАР“ Угљевик ( у даљем тексту: Пословник ). 

Члан 2. 

Скупштина удружења: 

- Доноси статут, његове измјене и допуне и друге акте одређене 

Статутом; 

- Даје сагласност на правне радње предузете у име удружења прије 

његовог уписа у регистар; 

- Одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку и 

другим статусним промјенама удружења; 

- Бира и разрешава органе Друштва: делегате скупштине са правом 
гласа при одлучивању између двије изборне скупштине, управни 
одбор. Предсједника Друштва, надзорни одбор  помоћна тијела-
комисије скупштине (комисија за спровођење избора, 
кандидациону комисију ....); 

- Прегледа и потврђује финансијски извјештај о раду припремљен од 

стране управног одбора или овлашћеног лица; 

- Одлучује о другим питањима која нису у надлежности другог органа; 

Пословником се утврђује начин рада на сједницама, а посебно: 

- Права и дужности чланова Скупштине; 
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- Припрема и сазивање Скупштине; 

- Рад Скупштине; 

- Избори органа управљања; 

- Одлучивање и гласање; 

- Одржавање реда на сједници Скупштине; 

- Прекид рада сједнице Скупштине; 

- Јавност рада; 

- Записник; 

- Завршне одредбе; 

Члан 3. 

Одредбе овог Пословника су обавезне за све чланове Скупштине и друга 

лица која учествују у раду Скупштине или присуствују сједници Скупштине. 

Члан 4. 

Рад Скупштине је јаван, изузетно са Скупштине се може искључити јавност, 

када настану такве околности да предсједник Скупштине затражи од 

делегата искључење јавности. 

Јавност се обавјештава тек након донешене Одлуке о наведеном питању. 

Члан 5. 

О примјени одредаба овог Пословника стара се предсједник Скупштине, 

односно лице које води сједницу Скупштине.  

 

II  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 6. 

Скупштина је највиши орган друштва коју сачињавају сви чланови друштва. 

Скупштину са правом одлучивања између двије изборне супштине чине 25 

делегата са правом гласа при одлучивању, сталнио насељених на 

територији општине Угљевик, запослени у предузећима и установама који 

имају сједишта на територији општине Угљевик, представници Актива који 

су придружени чланови ДДДК Рудар Угљевик из регије коју покрива завод 

за трансфузију Бијељине и Републике Српске. 
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Члан 7. 

У извршавању својих дужности, члан Скупштине има право и обавезу 

учествовати у раду и одлучивању у Скупштини заснивајући своја гледишта 

и увјерења на циљевима и задацима утврђеним Статутом ДДДК „РУДАР“ 

Угљевик. У складу са тим: 

- Има право и обавезу присуствовати сједницама Скупштине 

- Има право покретати расправе о питањима из дјелокруга Скупштине, 

те предлагати рјешења, закључке, одлуке и општа акта 

- Дужан је преузимати обавезе, извршавати повјерене му задатке и 

учествовати у активностима Скупштине и њених комисија 

 

III  ПРИПРЕМА И САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 8. 

Сједнице Скупштине сазива и њима пресједава Предсједник Скупштине, а у 

случају његове одсутности или спријечености Скупштином пресједава 

Потпресједник Скупштине. 

Сједнице скупштине сазивају се у писменом облику. 

Члан 9. 

Скупштина се састаје најмање једном годишње. Скупштина по правилу 

засједа у сједишту Друштва, а Управни одбор може донијети одлуку да се 

сједница Скупштине одржи и ван сједишта Друштва. 

Члан 10. 

Уколико 1/3 (једна трећина) чланова Скупштине захтијева одржавање 

ванредне Скупштине, Управни одбор је обавезан ванредну Скупштину 

одржати у року од 30 (тридесет)  дана од дана пријема писменог захтјева. 

Захтјев се доставља писменим путем и мора садржати разлог због којег се 

тражи одржавање ванредне Скупштине.  

Ванредна Скупштина расправља само о питањима због којих је сазвана. 

Дискусије и одлуке ванредне Скупштине имају једнаку важност и 

одговарају истим условима као и одлуке редовне Скупштине. 
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Члан 11. 

Приједлог Дневног реда сједнице Скупштине утврђује Управни одбор 

Друштва у сарадњи са Предсједником Скупштине најмање 30 (тридесет)  

дана прије дана одржавања Скупштине. Предсједник Управног одбора 

Друштва ће позвати представнике Актива да у писаној форми доставе 

питања која желе да буду уврштена у Дневни ред Скупштине. Приликом 

утврђивања Дневног реда Управни одбор је дужан да води рачуна да у 

Дневном реду буду уврштена само питања која су у надлежности 

Скупштине, као и о томе да буду испоштовани рокови. 

Члан 12. 

Најмање 10 (десет) дана прије датума који је одређен за одржавање 

Скупштине Предсједник Управног одбора ће члановима Скупштине 

доставити приједлог Дневног реда и материјале за Скупштину. Све 

материјале за Скупштину претходно одобрава Предсједник Друштва. 

Позив са Дневним редом се упућује средствима информисања и другим 

организацијама и лицима за које Управни одбор сматра да треба да 

присуствују Скупштини. 

Члан 13. 

Скупштина може разматрати само питања која су на Дневном реду. 

Изузетно ако о томе одлуче присутни већином гласова, Скупштина може у 

Дневни ред уврстити и питање које није предвиђено Дневним редом, 

уколико се ради о хитности, уз услов да предлагач има писани материјал 

или конкретне приједлоге. 

 

IV  ИЗБОРИ ОРГАНА ДРУШТВА 
 

Члан 14. 

Скупштина бира, у складу са усвојеним Статутом, органе Друштва простом, 

натполовичном већином присутних делегата. 

Члан 15. 

Избор за органе и функције Друштва, проводи комисија за провођење 

избора именована од стране Скупштине путем јавног гласања акламацијом, 
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дизањем руке. Комисија за провођење избора процес избора проводи у 

складу са Законом, Статутом и донешеним интерним актима друштва. 

Члан 16. 

Предсједавајући предлаже скупштинске Органе. Верификациону комисију 

која има три члана и која подноси извјештај Скупштини о присутности 

чланова. Предсједавајући предлаже и комисију за провођење избора која 

такође има три члана и на основу приједлога, утврђује списак кандидата за 

чланове органа, а потом и приједлоге за чланове Статутарне комисије чији 

је задатак да размотри, да своје мишљење или усагласи са предлагачем 

амандмане за Нацрт Статута.  

 

V  РАД СКУПШТИНЕ 
 

Члан 17. 

Предсједавајући се стара да рад на Скупштини тече по утврђеном Дневном 

реду и у складу са Статутом и овим Пословником. Чланови Скупштине и  

остали присутни могу говорити само по одобрењу предсједавајућег 

Скупштине. Уколико дискусија делегата или другог лица није у складу са 

Дневним редом, предсједавајући је дужан да му одузме ријеч. 

Предсједавајући је овлаштен да са сједнице удаљи сва лица која ометају 

нормалан рад Скупштине или да прекине Скупштину, док се не успоставе 

услови за даљи рад. 

Члан 18. 

Скупштина, на приједлог Предсједавајућег, може донијети одлуку да се 

дискусија временски ограничи. Нико нема право да дискутанта прекида у 

дискусији, да му упада у ријеч или на било који други начин омета слободно 

излагање. Изузетно, када се дискутант удаљи од питања које се расправља, 

улази у непотребну опширност или својим излагањем вријеђа или кјлевеће, 

предсједавајући је дужан да га опомене и позове да се придржава Дневног 

реда. Уколико се дискутант оглуши о упозорење предсједавајући је дужан 

да му одузме ријеч. 
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Члан 19. 

Сваки дискутант треба  у својој дискусији да изнесе конкретан приједлог за 

рјешење питања које се рјешава и да образложење изнијетог приједлога. 

Предлагач има право да, прије гласања, одустане од свог приједлога. 

Дискутант који жели да упозори на повреду акта Статута, Пословника или 

Дневног реда или жели да упозори на нетачно изнијете податке, може 

затражити и приоритетно добити ријеч од Предсједавајућег. 

 

Члан 20. 

Дискусија по одређеном питању траје све док сви који желе дискутовати не 

заврше са својим излагањем. Изузетно, ако Предсједавајући сматра да је у 

току дискусије све појашњено може предложити да се даље дискусија 

прекине и да се приступи доношењу закључака односно одлука. 

Члан 21. 

За реплику се дискутант може јавити највише два путапрема ономе коме 

реплицира. 

Члан 22. 

У току сједнице Скупштине могу учествовати и друга лица која могу својим 

радом на сједници допринијети квалитету рада, али без права одлучивања. 

Члан 23. 

Скупштином пресједава и њеним радом руководи Предсједник Скупштине. 

У случају одсуства или спријечености скупштином пресједава један од 

подпресједника скупштине. 

Прије почетка рада Скупштине, Верификациона комисија утврђује број 

присутних чланова и сједница се може одржати само ако јој присуствује 2/3 

+ 1 од укупног броја чланова Скупштине. Сваки члан  је дужан попунити 

пријавни лист о присуству који се предаје Верификационој комисији. 
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Члан 24. 

Педсједавајући предлаже Дневни ред Скупштине. Дневни ред је усвојен 

ако је за њега гласала натполовична већина од укупног броја присутних 

чланова Скупштине. 

 

VI  ОДЛУЧИВАЊЕ И ГЛАСАЊЕ 
 

Члан 25. 

По завршеној дискусији или прихваћеном приједлогу без дискусије, 

Скупштина доноси одлуку, закључак, препоруку и сл., а у складу са Законом, 

Статутом, овим Пословником и другим нормативним актима Друштва. 

О питању које је на Дневном реду Скупштине, прво се гласа по редослиједу 

приједлога за измјене и допуне материјала, а затим о приједлогу у цјелини. 

Члан 26. 

Одлуке се доносе простом већином у јавном гласању, изузев усвајања 

Нацрта Статута, за који је потребно 2/3 гласова делегата. 

Број чланова Скупштине утврђује се на основу Сатута Друштва, одлуком о 

сазивању Скупштине. 

Члан 27. 

Предсједавајући прецизно формулише одлуку или закључак о којем су се 

усагласили чланови Скупштине, диктира је у записник након чега се 

приступа гласању. 

Члан 28. 

Гласање је јавно и врши се дизањем руке или прозивком. Предсједавајући 

прво пита ко је „за“, затим ко је „против“ приједлога, након тога поставља 

питање ко је „уздржан“. 

Члан 29. 

Предсједавајући објављује резултате гласања наводећи тачан број гласова 

„за“, „против“ и „уздржан“ и саопштава да ли је приједлог, одлука или 

документ о коме се гласало усвојен или одбијен. 
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У случају када се не може утврдити   укупан број гласова, гласа се 

поименично. Одлука је пуноважна ако се за њу изјаснила проста већина 

присутних чланова. У случају једнаког броја гласова, одлучујући глас даје 

Предсједавајући, глас предсједавајућег у овом случају вриједи 2 (два). 

Усвојене одлуке, закључци или општи акти саставни су дио записника 

сједнице Скупштине. 

Члан 30. 

На нацрт Статута и свих аката које доноси Скупштина друштва води се 

дискусија и дају се амандмани од стране делегата. При окончању давања 

амандмана на нацрт Статута, статутарна комисија може затражити паузу, 

након чега износи мишљење који се амандмани могу прихватити у 

цјелости, дјелимично или се не могу прихватити, те се у том случају од 

предлагача амандмана тражи мишљење. Предлагач може да прихвати став 

комисије или да затражи да се о амандману гласа. Статут се усваја гласањем 

у цјелости са претходно усвојеним амандманима. 

Члан 31. 

За реализацију сваког донијетог закључка или одлуке одређује се носилац 

активности и рок извршења и то се уноси у записник. 

Члан 32. 

Записник са Скупштине се израђује у року од 8 (осам) дана од дана 

завршетка Скупштине, а члановима се доставља уз материјал за наредну 

сједницу најкасније 10 (десет) дана прије  њеног одржавања. 

 

VII  ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦИ 
 

Члан 33. 

Због повреда реда на сједници Скупштине према учесницима се могу 

изрећи слиједеће мјере: 

1) Опомена  

2) Одузимање ријечи 

3) Удаљење са сједнице 
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Мјере под 1 и 2 изриче Предсједавајући, а под 3 се изјашњава Скупштина 

на приједлог Предсједавајућег. 

Члан 34. 

Опомена се изриче за понашање којим се нарушава ред на сједници 

(добацивање, гласне упадице и сл.) или лакше кршење одредаба овог 

Пословника. 

Одлука о одузимању ријечи за теже прекршаје одредаба овог Пословника. 

Удаљење са сједнице изриче се због увреда, клевете, непоштовања већ 

изречених мјера, због очигледног грубог ометања рада на сједници. 

Изречене мјере важе само за сједницу на којој су изречене. Све изречене 

мјере, осим мјере опомена, уносе се у записник. 

Члан 35. 

Лице према којем су изречене мјере удаљења са сједнице, дужно је одмах 

напустити просторију у којој се сједница оржава или се у противном 

сједница прекида до извршења изречене мјере. 

 

VIII  ПРЕКИД РАДА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 36. 

Предсједавајући може одлучити да се сједница прекине, ако се у току 

сједнице не могу ријешити сва питања Дневног реда, ако то захтијева 

већина чланова или из других оправданих разлога. У том случају, одмах се 

заказује нова сједница Скупштине и утврђује термин одржавања, који не 

може бити дужи од 15 (петнаест) дана. 

Сједница се прекида и због одмора у току сједнице (пауза), када у току 

сједнице одређени број присутних чланова Скупштине напусти сједницу и 

настане могућност пуноважног одлучивања (недостатак кворума), или када 

због дужег трајања сједнице иста не може да се заврши у планирано 

вријеме. 
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IX  ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 37. 

Сједница Скупштине је јавна. Изузетно када то захтијева садржај Дневног 

реда, сједнице Скупштине могу бити затворене за јавност. 

 

 

Члан 38. 

Јавност Скупштине остварује се: 

-  Обавјештавањем јавности о одржавању сједнице и дневног реда 

путем средстава јавног информисања 

- Обавјештавањем јавности о одлукама и закључцима сједнице путем 

изјава, конференција за штампу, писаних саопштења и на друге 

начине 

Члан 39. 

Јавност рада Скупштине обезбјеђује Предсједник Скупштине. 

 

X  ЗАПИСНИК 
 

Члан 40. 

О раду сједнице води се записник који треба да садржи: редни број 

сједнице, мјесто и датум одржавања, име предсједавајућег, број присутних 

чланова, број и име делегата који су своје одсуство оправдали усмено или 

писмено, имена гостију, предложени и усвојени Дневни ред, извјештаје 

комисија, све донесене одлуке и закључке, имена учесника дискусије, дио 

дискусије чије уношење дискутант захтијева, усвојене одлуке, закључке, 

предложени и усвојени амандмани и сл., вријеме почетка и завршетка 

сједнице и име и потпис записничара и два овјеривача записника. 

Сви писмени акти, кориштени на Скупштини, су саставни дио записника. 

Записник о раду са сједнице Скупштине чува се трајно у архиви канцеларије 

Друштва. 
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Извод из записника сједнице Скупштине верификује се на првој следећој 

сједници Скупштине. Записник и све акте донесене на сједници Скупштине 

потписује Предсједник Скупштине тј. Предсједавајући. 

 

XI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 

Пословник о раду Скупштине усваја Скупштина. 

 

Члан 42. 

Сва питања која нису регулисана овим Пословником, Скупштина може 

регулисати посебном одлуком или закључком. 

Члан 43. 

Одлуку о измјенама и допунама овог Пословника доноси Скупштина на 

начин и по поступку његовог доношења. 

Члан 44. 

Овај Пословник сматра се усвојеним када се за њега изјасни више од 

половине присутних чланова Скупштине са правом гласа, а ступа на снагу и 

примјењује се даном доношења. 

 

 

Број:__________/19                                                       Предсједник Скупштине  

Угљевик:____:____/ 2019. год.                                   ДДДК „РУДАР“ Угљевик 

                                                                                     _______________________ 

                                                                                                Дарко Зекић                                                                                                                                                            


