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У  складу  са  одредбама  члана  14, Статута, Надзорни  одбор Савеза  удружења  
васпитача  Србије ,   на  својој  седници    12. маја, 2014. доноси

П O С Л О В  Н И К
О

РАДУ  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА

У  складу  са одредбама  Статута  Савеза  удружења  васпитача Србије, Надзорнии  одбор
на својој  конститутивној  седници  одржаној    12. Маја  2014. у Смедереву, доноси

Пословник о раду
Надзорног  одбора  Савеза  удружења  васпитача  Србије

Члан  1

Овим  Пословником  регулише  се  рад  Надзорног  одбора  Савеза  удружења  васпитача
Србије.

Члан  2

Надзорни  одбор  прати  пословање и  рад  Управног  одбора Савеза  удружења  васпитача 
Србије, има   (три)  3 члана , који  међу  собом  бирају председника Надзорног  одбора.

Члан  3

Чланови  Надзорног  одбора заједно  припремају састанке  и  о свом  раду  извештавају  
Управни  одбор и Скупштину  Савеза  удружења  васпитача  Србије.

Члан  4

Чланове  Надзорног  одбора  бира  Управни  одбор , а верификује   Скупштина   Савеза  
удружења  васпитача  Србије на предлог удружења који их кандидују  на 4 године .  Према  
Статуту , Скупштина  Савеза  удружења  васпитача  Србије  може  и  пре  истека  мандата 
да разреши   цео  Надзорни  одбор  или  поједине  чланове,  а  на  предлог  Суда  части у 
случају :

1. Ако  члан  Надзорног  одбора  неоправдано   одсуствује  више  од    једног пута,  
2. Ако  не извршава  послове  и  задатке  који  су  му  поверени,
3. Ако  својим   деловањем  шири   дезинформације о  пословању  Савеза  удружења  

васпитача  Србије.



Члан 5

Надлежност  Надзорног  одбора
Надзорни  одбор: - разматра  и  доноси  Пословник  о  раду  Надзорног  одбора,
- Прати  реализацију  програма,
- Врши  надзор  над  финансијама, евиденцији, документацији Управног одбора,
- Контролише  Управни  одбор Савеза  удружења  васпитача  Србије.
- О  свом раду  подноси  извештај  Управном  одбору и Скупштини Савеза  

удружења  васпитача  Србије,
- Чланови   Надзорног  одбора  равноправно  учествују  у  раду  Скупштине Савеза  

удружења  васпитача  Србије  у оквиру  2% делегата  удружења.
-
Члан  6

Одлучивање

Надзорни   одбор  своје  одлуке  доноси  консензусом. Надзорни  одбор  увек  
заседа  у  пуном  саставу , осим  у случајевима  оправдане  одсутности  једног  
члана, а уз телефонске консултације.

Члан  7

Седницама    Надзорног  одбора по  потреби  присуствују:
- Чланови  Савеза  удружења васпитача Србије,
- Члан  Суда  части,  
- Овлашћени  рачуновођа, 
- И нека  друга  лица  за  која  Надзорни  одбор  сматра  да је  њихово  учешће  

потребно  у  раду  (  без права  одлучивања)

члан  8 

За  обављање  послова  из  своје  надлежности Надзорни  одбор  је одговоран 
Управном одбору и Скупштини Савеза.

Члан 9

Седнице Надзорног  одбора одржаваће  се  у  седишту  Савеза  удружења  
васпитача Србије, а по потреби  и  на другим местима  по  договору  свих  чланова
Надзорног  одбора, а да о истом благовремено обавесте председника Савеза.

Члан  10
Овај  правилник  ступа  на  снагу  даном  доношења, а престаје да важи  стари од 
13. маја 2013. 

12. мај, 2014.                                                     Председник Надзорног  одбора
                                                                  __________________________

                                                                Председник Управног одбора
                                                                  _________________________


