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У складу са одредбама члана 19 став 2 Статута  Савеза удружења васпитача Србије,
Скупштина на својој  XI редовној  седници одржаној дана  17.04.2015.год.  у  Кладову
доноси:

  
ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

члан   1
Пословником о  раду Скупштине  Савеза  удружења  васпитача  Србије  (у  даљем  тексту
Савез) се уређује рад Скупштине Савеза удружења васпитача Србије и друга питања од
значаја за рад Скупштине, у складу са Статутом Савеза.

члан   2
Скупштина  је  највиши  орган  Савеза  и   чине  је  сви  чланови  Окружних   удружења
васпитача Србије.

члан 3
 Рад Скупштине је јаван.  Скупштина ради пленарно. 

члан 4
Скупштина одлучује о свим питањима значајним за рад и развој Савеза:
 -  Доноси измене  и допуне Статута, Пословника  и других општих аката, на предлог
Управног одбора ;
 -  Доноси Пословник  о раду Скупштине , као и измене  и допуне Пословника;
 -  Усваја  програм рада Савеза;
 -   Верификује чланове Управног одбора, Надзорног одбора и Суда части;
 -  На предлог Управног одбора,   именује   и опозива председника Управног одбора и
председника Скупштине,   потпредседнике и секретара Скупштине;
-  Бира  лице за заступање Савеза;
-  Доноси  Програма рада;
-  Усваја  извештај о раду Савеза;
-  Усваја извештај Надзорног одобра и финансијски извештај ;
-  Усваја извештај Суда части; 
-  Усваја извештај о раду представника у НПС;
-   Именује  почасне  чланове на предлог Управног одбора;
-  Одлучује о  приступању и сарадњи са  другим  сродним организацијама  и удружењима;
-  Одлучује о престанку рада Савеза;
-  Доноси и одлуке о другим питањима из своје надлежности у складу са Статутом и
Законом о удружењима.

                                          
члан  5

Скупштину сазива и њом руководи председник . У случају одсутности председника или
његове спречености, то чини потпредседник или други члан кога одреди УО Савеза.

члан  6
Скупштина  се  може  заказати  и  на  иницијативу  Надзорног  одбора  или  једне  трећине
чланова Савеза, писаним путем Управном одбору.



члан  7
Време и место одржавања Скупштине одређује УО, а чланови се  обавештавају и добијају
дневи ред  са прилозима најмање три дана раније.

члан  8
Скупштина се одржава по потреби, а најмање једном годишње.

члан   9
Скупштина на којој се врши верификовање и именовање свих органа и конституише нов
сазив је Изборна,  а остале су редовне.

члан  10
Дневни  ред  седнице  предлаже   Управни  одбор  ,а  утврђује  Скупштина.  Сваки  члан
Скупштине може да предложи допуну или измену дневног реда. Скупштина претходно
одлучује о сваком предлогу за измену или допуну дневног реда.

члан  11
Дискусија се води према утврђеном дневном реду  по унапред пријављеној  дискусији  у
писаној форми секретару  Савеза најкасније сат пре почетка  седнице. Дискусија може да
траје најдуже 2 минута.  По једној тачки Дневног реда члан Скупштине може само једном
да се јави за дискусију.

члан  12
Јављањем за реч члан Скупштине се представља пуним именом и презименом и  називом
Удружења  чији је члан  или институције коју представља. 

члан  13
О свакој тачки дневног реда расправља се и одлучује појединачно.

члан  14
Скупштина  бира  Верификациону  комисију  од  3 члана коју предлаже Управни  одбор. 
Кворум  утврђује Верификациона  комисија  на основу пребројавања евиденционих 
листа.
Скупштина пуноправно одлучује,  ако  је  на  њој  присутно  најмање 50% плус  1    члан
Скупштине  Савеза.

члан  15
Гласање се обавља  гласачким картоном на коме је печат Савеза.Све одлуке Скупштина
доноси јавним гласањем, осим у случајевима када Скупштина  одлучи да гласање буде
тајно. У том случају се бира Комисија за спровођење  гласања  и  одређује једносатна
пауза за припрему материјала .

члан  16
Одлука се сматра донетом ако се за њу изјасни већина присутних чланова, односно 50%
плус 1  присутних-евидентираних. .

члан  17
Председник Скупштине заступа и представља Савез .                                                
Потпредседници и секретар Скупштине истовремено обављају те функције и у УО Савеза
.                                



члан  18
Удружење,   члан Савеза може бити искључено  из Савеза на начин који је предвиђен
Статутом.
Скупштина већином гласова  доноси коначну одлуку о искључењу уружења из чланства у
Савезу.

Члан 19
Члан Скупштине који ремети ред  биће опоменут од стране председавајућег. Уколико се 
понови  непоштовање  реда  на Скупштини, замолиће се да напусти   састанак. Уколико 
се и после опомене настави са непоштовањем  реда , председавајући прекида седницу , а 
додатно се одређује место  и  време продужетка или поновног састанка Скупштине.

члан  20
На Скупштини се одређује лице које води записник. 

члан  21
Записник обухвата главне податке о раду на седници и садржи : датум, место и време
одржавања Скупштине, број присутних чланова, ко води седницу,  утврђени дневни ред,
имена и битне делова излагања учесника у расправи, резултате гласања о свакој тачки
дневног реда и садржину донетих одлука и закључака.
Уз  записник се прилажу  копије материјала који је био разматран на седници.

члан  22
Записник потписује председник Скупштине и  записничар.  Записник са седнице се чува у
документацији Савеза..  

члан  23

Пословник   о  раду  Скупштине  ступа  на  снагу  даном  доношења  и  усвајањем  на
Скупштини Савеза и може се мењати на начин на који је и донет, односно на Скупштини.

члан  23

Овим Пословником   се замењује  Пословник донет    2010.

17.04.2015.                                                                  председник Скупштине
Кладово                                                                   Слободанка Радосављевић
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