
                                

На основу чланa 10. и  члана 11. Статута Удружења „Народна слога“,  Управни одбор 

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

 

 

ПОСЛОВНИК  

О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА „НАРОДНА СЛОГА“  
 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Пословником се утврђује начин рада и одлучивања на седницама Управног одбора 

Удружења „Народна слога“ (у даљем тексту Удружење).  

 

Члан 2. 

Састав Управног одбора и делокруг рада су утврђени Статутом Удружења. 

 

Члан 3. 

Чланови Управног одбора дужни су да присуствују седницама Управног одбора и могу 

изостати само из оправданих разлога, о чему обавештавају председника Управног одбора.   

 

Технички секретар је дужан да присуствује седницама Управног одбора и може изостати 

само из оправданих разлога, о чему обавештава председника.  

 

Лица која нису чланови Управног одбора могу присуствовати седницама по позиву или по 

одобрењу председника. 

 

Лица која нису чланови Управног одбора у његовом раду учествују без права гласа. 

 

 
 

САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ 

 

Члан 4. 

Управни одбор ради и одлучује на седницама.  

 

Седнице се одржавају по потреби, а најмање једном месечно. 

 

Члан 5. 

Седнице сазива председник Управног одбора  по сопственој иницијативи, на иницијативу 

председника Извршног одбора или на иницијативу најмање три члана Управног одбора.  

 

Изузетно, прву седницу сазива најстарији члан, ради конституисања Управног одбора.   

 

Члан 6. 

Седнице се сазивају писменим путем (електронска пошта). 

 

Позив за седницу, са предлогом дневног реда и материјалом, доставља се члановима 

Управног одбора најкасније пет дана пре одржавања седнице.  

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.    

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

Члан 7. 

Предлог дневног реда за седницу утврђује председник Управног одбора.  

 

На самој седници се могу вршити измене и допуне дневног реда. 

 

Дневни ред је усвојен када се за њега изјасни већина присутних чланова Управног одбора.  

 
 

РАД НА СЕДНИЦИ 

 

Члан 8. 

Седницама председава председник Управног одбора, а у његовом одсуству лице које он 

овласти.   

 

Председник отвара седницу, руководи радом, стара се о одржавању реда на седници и у 

том смислу чини следеће:  

 Констатује кворум 

 Стара се да рад тече по одређеном реду, у складу са Пословником 

 Даје реч учесницима у дискусији 

 Одобрава одсуствовање са седнице 

 Потписује акта које доноси Управни одбор 

 

Члан 9. 

По утврђивању дневног реда, прелази се на рад по усвојеним тачкама. 

 

Сваки члан Управног одбора може учествовати у дискусији, тражењем објашњења, 

постављањем питања, изношењем личног става, препоруке и сл. 

 

По завршеној дискусији приступа се гласању. 

 

Члан 10. 

Управни одбор може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује најмање три 

члана. 

 

Одлуке се доносе јавним гласањем. Изузетно, о појединим питањима може се и тајно 

одлучивати, уколико се Управни одбор изјасни за тајно гласање. 

 

Одсутни члан Управног одбора може гласати и писмено, под условом да његов глас 

стигне до почетка седнице (електронским путем) и исти се рачуна у кворум потребан за 

заседање и одлучивање, с тим што не може бити више од 1/5 писмених гласова у односу 

на број чланова Управног одбора.  

 

Члан 11. 

Предлог одлуке је прихваћен и одлука је донета ако се за њу изјасни већина чланова.  

 
 

 

ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД СЕДНИЦЕ 



 

Члан 12. 

Управни одбор може одлучити да се седница прекине, ако се у току дана не могу решити 

сва питања по утврђеном дневном реду, или када то захтева већина чланова Управног 

одбора. 

 

Члан 13. 

Седница се прекида: 

 Када у току рада седницу напусти одређени број чланова, те више не постоји 

кворум за одлучивање  

 Када дође до тежег нарушавања реда на седници  

 

Прекинута седница се наставља најкасније у року од 3 дана од дана прекида. 

 

Наставак седнице заказује председник Управног одбора.   

 

Члан 14. 

Заказана седница се може одложити када наступе разлози који онемогућавају да се иста 

одржи у  заказано време. Седницу одлаже лице које је заказало исту.  

 

О поновном заказивању седнице, чланови Управног одбора се поново обавештавају, у 

складу са Пословником.  

 

 

СЕКРЕТАР  УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

Члан 15. 

Секретара Управног одбора именује председник Управног одбора и он врши 

административно-техничке послове за потребе Управног одбора. 

 

Секретар Управног одбора, са председником Управног одбора учествује у организовању  

и благовременом обављању послова из надлежности Управног одбора. 

 

Секретар Управног одбора присуствује седницама Управног одбора и одговоран је за  

уредно вођење записника и других аката Управног одбора и Удружења у делокругу 

надлежности Управног одбора.  

 

 

ЗАПИСНИК 

 

Члан 16. 

О раду Управног одбора се на свакој седници води записник. Записник води технички 

секретар или лице које одреди председник Управног одбора. 

 

Записник садржи: редни број седнице, датум, време, број присутних и одсутних чланова, 

са именом и презименом, имена осталих присутних, констатацију председника о 

постојању кворума, предложени и усвојени дневни ред, одлуке донете по дневном реду 

(исход гласања), електронски гласови, време завршетка седнице, потпис записничара и 

председника Управног одбора. 

 

Члан 17. 

Писмени извод из записника се доставља члановима Управног одбора уз позив за наредну 

седницу и исти се усваја пре утврђивања дневног реда на новој седници.  

 
 



ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан18. 

О евиденцији и чувању одлука Управног одбора стара се технички секретар. 

 

Тумачење овог Пословника даје Управни одбор. 

 

О правилној примени Пословника стара се председник Управног одбора. 

 

Члан 19. 

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења. 

 

У Београду 

30. 03. 2019. г. 

Предсеедник Управног одбора 

                                                                                       Миодраг Вукмировић 

 

                                                                                          _____________________ 


