
На основу члана 9. става 11. тачке 12. Статута Удружења  „Народна слога“ (у 

даљем тексту: Удружење), на својој седници од 30. 03. 2019. године, Скупштина 

Удружења „Народна слога“ доноси 

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА 

 

I 

Седнице Скупштине Удружења 

 

Члан 1. 

Седнице Скупштине могу бити редовне, ванредне и изборне а сазива их 

председник Управног одбора Удружења. 

Редовне седнице Скупштине Удружења одржавају се по потреби а најмање 

једном годишње. 

Ванредне седнице Скупштине сазивају се по потреби. 

Изборне Скупштине одржавају сваке друге године. 

Седнице Скупштине Удружења сазива председник Управног одбора.   

Радом седнице Скупштине Удружења председава председник Управног 

одбора, а у случају спречености члан Управног одбора кога он одреди. 

Изборну Скупштину отвара председник Управног одбора, а њом руководи 

радно председништво од три члана које бирају чланови Скупштине. 

 

Члан 2. 

Писмену иницијативу за ванредну седницу Скупштине Удружења могу дати 

чланови Управног одбора или најмање 1/3 чланова Скупштине. 

Образложена иницијатива се доставља председнику Управног одбора, а 

коначну одлуку доноси Управни одбор. 

Уколико на захтев већине чланова Управног одбора или 1/3 чланова 

Удружења председник Управног одбора не сазове седницу, онда подносиоци 

иницијативе могу сазвати ванредну седницу Скупштине и припремити материјал за 

исту. 

Седницу Скупштине отвара најстарији члан подносилаца иницијативе и 

утврђује кворум. 

Уколико је присутно више од половине чланова Удружења најстарији члан 

подносилаца иницијативе отвара седницу и позива чланове да дају своје предлоге за 

избор председавајућег седницом Скупштине. 

 

Члан 3. 

Позиви за седнице Скупштине Удружења упућују се писмено на последњу 

пријављену адресу становања, е-маил адресу чланова Удружења и јавним позивом на 

веб сајту Удружења. 

Позив на седницу Скупштине Удружења треба да садржи: место и време 

одржавања седнице и дневни ред седнице. 

Материјал потребан за седницу, уколико треба да се о истим одлучи, упућује 

се е – поштом  и објављује на веб сајту Удружења. 

Позив за седницу упућује се најкасније осам дана пре дана одржавања 

седнице. 

Рок за сазивање Изборне скупштине износи најмање петнаест, а највише 

тридесет дана. 

 



II  

Рад Скупштине 

 

Члан 4. 

Припрему за седницу Скупштине спроводе секретар Управног одбора и 

секретар Извршног одбора. 

Обавезе секретара су да: 

1. синхронизују рад и међусобну сарадњу, 

2. упућују позиве члановима Удружења, 

3. припремају и достављају потребан материјал за седницу Скупштине члановима 

Удружења, 

4. обезбеђују техничку организацију седнице 

5. утврђују број пристуних и одсутних чланова Удружења на седници 

Скупштине током целог трајања седнице, 

6. достављају оверен извод записника у року од 7 дана лицу задуженом за 

одржавање сајта Удружења, како би се исти објавио, 

7. обављају и друге послове по налогу председника Управног и Извршног одбора. 

 

Члан 5. 

О раду Скупштине води се записник. 

Записничара предлаже председник Управног одбора, а овериваче записника 

председник Извршног одбора.  

У записник се уносе следећи подаци: редни број седнице, време, место и 

датум одржавања седнице, констатацију о присутности чланова, сажети садржај 

обраћања известилаца, садржаје дискусија, као и закључке донете на седници. 

По потреби се  органе удружења ради и извод из записника.  

Записник оверавају два оверивача. 

 

Ток седнице 

 

Члан 6. 

Седницу Скупштине отвара председник Управног одбора тако што утврђује 

постојање кворума за рад. 

Скупштина има кворум уколико је присутно више од половине чланова 

Скупштине са правом гласа. 

Председник Управног одбора,  након отварања седнице,  предлаже записни-

чара који се бира већином гласова присутних чланова Скупштине.  

Председник Извршног одбора даје предлог за избор два оверивача записника. 

Седница се одвија у складу са дневним редом. 

За Изборну скупштину,  након утврђеног кворума председник Управног 

одбора отвара седницу и позива чланове да дају своје предлоге за избор 

председавајућег седницом Скупштине. 

Председавајући седницом Скупштине је изабран уколико је за истог гласало 

више од половине присутних чланова. 

Уколико су за председавајућег предложена два или више кандидата изабран је 

кандидат који је добио највећи број гласова. 

 

Члан 6. 

Седницом руководи председавајући. 

Председавајући позива присутне чланове да изнесу своје предлоге за измену 

или допуну дневног реда. 



Уколико нема предлога за измену или допуну дневног реда ставља исти на 

гласање. 

На постављено питање председавајућег чланови се изјашњавају: ”За”, 

”Против”, ”Уздржан”. 

 

Одржавање реда 

 

Члан7. 

Председавајући је дужан да се брине о реду на седници. 

Председавајући може да удаљи лице које ремети рад седнице а није члан 

Удружења. 

Уколико члан Удружења ремети рад седнице о његовом удаљењу изјасниће се 

Скупштина. 

 

Доношење одлука 

 

Члан 8. 

Одлуке Скупштина доноси већином гласова присутних чланова са правом 

гласа. 

Члан Удружења има један глас. 

Право гласа се не може преносити на друге чланове Удружења. 

Двотрећинска већина гласова присутних чланова неопходна је за одлуке 

Скупштине које се односе на: 

–    усвајање Статута, 

–    измене и допуне Статута, 

–    Статусне промене и 

–    престанак рада Удружења. 

 

Члан 9. 

Члан удружења на кога се односи Одлука нема право гласа на седници органа 

Удружења када се одлучује о: 

 покретању спора против њега, 

 закључивању послова између њега и Удружења, у случају сукоба интереса, 

односно постојања личног интереса при одлучивању, 

 његовој одговорности или разрешењу. 

 

Члан 10. 

Одлуке на седници Скупштине се доносе јавним гласањем, изузев ако 

Скупштина не одлучи другачије. 

 

 

Избор органа Удружења 

 

Члан 11. 

Председник и чланови Управног одбора, председник Извршног одбора, 

председник и чланови Надзорног одбора Удружења именују се јавним гласањем на 

седници Скупштине, уколико Скупштина није донела другачију одлуку. 

Уколико се избор или разрешење врше тајниом гласањем за припрему и 

спровођење избора Управни одбор образује бирачки одбор у саставу од три члана.  

Чланови бирачког одбора не могу бити чланови Удружења који су кандидати 

за избор у органе Удружења. 



 

Члан 12. 

Одлуке донете на седници Скупштине обавезујуће су за све чланове 

Удружења. 

 

Члан 13. 

Пословник о раду Скупштине ступа на снагу даном усвајања. 

                                                                     

 

 

У Београду, 

30. 03. 2019. године 

                                                                                     Председник Управног одбора 

                                                                                       ______________________ 

                                                                                           Миодраг Вукмировић 
 


