
 

На основу члана 13. став 6 тачка 11.  Статута Удружења „Народна слога“, Извршни 

одбор Удружења на седници одржаној 30. 03. 2019. године доноси 

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ 

ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Пословником утврђује се начин рада Извршног одбора Удружења „Народна 

слога“ ( у даљем тексту: Удружење), начин доношења одлука, припремање и сазивање 

седница, рад на седницама Извршног одбора,  начин гласања, израде извештаја и начин  

достављања Скупштини Удружења,  као и друга питања од значаја за рад Извршног 

одбора. 

 

Припремање Седнице Извршног одбора 

 

Члан 2. 

Извршни одбор ради у седницама. 

Кворум чини половина укупног броја чланова Извршног одбора плус један члан. 

Предлог дневног реда припрема и саставља председник Извршног одбора. 

У поступку припреме дневног реда предлоге могу да дају и други органи и тела 

Удружења, огранка, као и појединци - чланови Удружења. 

 

Члан 3. 

Председник Извршног одбора  руководи припремама и организовањем активности 

којима се обезбеђују сви потребни услови за нормалан рад седнице Извршног одбора. 

Седницу Извршног одбора  сазива и њоме руководи председник Извршног одбора, а у 

његовом одсуству члан Извршног одбора кога он одреди. 

 

Члан 4. 

За обезбеђење писаног материјала стара се секретар Извршног одбора. 

 

Члан 5. 

Позив за седницу члановима Извршног одбора доставља се електронском поштом 

најмање седам дана до почетка седнице. 

Позив за Седницу који се шаље члановима Извршног одбора садржи: место, датум и 

време одржавање седнице, предлог дневног реда и, по потреби, писани материјал. 

Када постоје оправдани разлози ( смањење трошкова функционисања, повећање брзине 

оперативности, благовременог реаговања тј. обавештавања јавности, бржег и 

ефикаснијег ширења инфраструктуре и др.), што процењује председник, седница се 

може сазвати и одржати електронским путем ( свим видовима тада могуће аудио, 

видео или електронске комуникације). О току електронске седнице секретар води 

записник у виду службене белешке коју  потписује и заводи у деловоднику, који се на 

наредној садници усваја, одлуке потписује председник.    

 

Рад на Седници Извршног одбора 

 

Члан 6. 

Седница Извршног одбора може почети са радом ако има кворум. 

Кворим постоји ако је седници присусно 50% плус један члан Извршног одбора. 

 

Члан 7. 



Седница Извршног одбора почиње са радом у заказано време. 

Седницу отвара председник Извршног одбора који  истовремено и руководи њеним 

радом. 

 

Члан 8. 

Седница Извршног одбора, по правилу, почиње предлагањем дневног реда. 

Члан Извршног одбора  има право на самој седници да захтева допуну дневног реда. 

Извршни одбор  простом већином присутних одлучује о предлогу дневног реда, као и о 

евентуалним изменама и допунама. 

 

Члан 9. 

Одлуке на седницама се доносе простом већином гласова присутних чланова.  

Гласање је јавно, уколико се на седници не одлучи другачије. 

 

Члан 10. 

После завршене расправе у оквиру једне тачке дневног реда, председник Извршног 

одбора  формулише предлог садржаја  одлуке, а потом се Извршни одбор изјашњава о 

предлогу. 

Текст одлуке и резултат изјашњавања уносе се  у записник.  

 

Члан 11. 

О раду седница Извршног одбора се води записник који садржи: место, датум и време 

одржавање седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних чланова ИО, као и имена 

позваних лица која присуствују седници, одлуке и закључке који су усвојени и 

резултате изјашњавања - гласање чланова. 

 

Члан 12. 

Сваки члан Извршног одбора има право да изнесе примедбе на записник, о којима се 

одмах одлучује, без расправе. Ако се примедба прихвати, извршиће се одговарајућа 

измена у записнику. 

Записник на који није било примедби или у који су унете прихваћене примедбе, сматра 

се усвојеним. 

Записник потписују председник Извршог одбора  и записничар. 

 

Члан 13. 

Записник се сматра поверљивим документом, заводи се у деловодни протокол и чува у 

архиви Удружења. 

 

Члан 14. 

Када се заврши разматрање и последње тачке дневног реда, председник Извршног 

одбора  ће јавно објавити да је седница завршена и закључена. 

Закључена седница се не може настављати. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 16. 

Измене и допуне овог Пословника доносе се по истом поступку као и овај Пословник. 

Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Извршног одбора. 

 

У Београду, 30. 03. 2019. год.                                      Председник Извршог одбора 

                                                                                                     Боро Антељ 

 

                                                                                           ___________________ 


