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На основу члана 30. Статута ПланинарскогСавеза Војводине, Скупштина 
ПланинарскогСавеза Војводине на својој седници одржаној 19.3.2022. донела је: 

 
 

П О С Л О В Н И К  О  Р А Д У  С К У П Ш Т И Н Е 

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Пословником утврђују се поступци рада и одлучивања Скупштине 

Планинарског савеза Војводине (у даљем тексту: Скупштина). 
Ако неко питање организације и рада Скупштине није утврђено овим 

Пословником или Статутом, Скупштина уређује то питање посебним актом. 
 

Члан 2. 
 

Скупштина као највиши орган Планинарског савеза Војводине (у даљем тексту: 
Савез) обавља своје послове и задатке у складу са одредбама Статута Савеза и овог 
Пословника. 

Рад Скупштине је на седницама. 
 

Члан 3. 
 

Седница Скупштине је јавна. 
Скупштина може одлучити да расправу и одлучивање у вези са појединим 

тачкама дневног реда одржи без присуства јавности. 
 

Члан 4. 
 

Свака чланица Савеза, одређује одлуком свог надлежног органа представника, 
односно представнике и дужину мандата у Скупштини Савеза. 

 
Члан 5. 

 
Скупштина може пуноважно да ради ако јој присуствује више од половине 

чланица Савеза. 
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута или измене и допуне 

Статута и одлуку о престанку рада Савеза већином од укупног броја чланица Савеза. 
Уколико у заказано време редовне седнице Скупштине нема потребне већине 

чланица, време почетка редовне седнице Скупштине помера се за један сат, и тада 
Скупштина почиње са радом без обзира на број присутних делегата.  

 
Члан 6. 

 
Седнице Скупштине Савеза заказује Председник Савеза, Управни одбор или 

Надзорни одбор Савеза. 
 

Члан 7. 
 

Сазивач седнице Скупштине Савеза уз позив за седницу чланицама Савеза 
доставља и број представника чланице Савеза у Скупштини Савеза, према броју 
купљених маркица за протеклу годину (подаци се добијају од генералног секретара 
Савеза) и члана 22. Статута Савеза и уверење односно уверења које ће одлуком свог 
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надлежног органа чланица Савеза оверити на име свог изабраног представника у 
Скупштини Савеза. 

 
II - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 8. 

 
Радно председништво води рачуна о одвијању седнице у складу са одредбама 

Статута Савеза и овог Пословника, као и одржавању реда на седници. 
У случају грубог нарушавања реда на седници, или понашања које је супротно 

начелима планинарског морала, Радно председништво ће опоменути починиоца који 
нарушава ред на Скупштини, а после треће опомене удаљити са седнице. 

 
Члан 9. 

 
Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду. 
Ако се говорник не придржава дневног реда, председавајући ће га на то 

опоменути и позвати га да се држи дневног реда. Ако се говорник и после позива на 
буде држао дневног реда, председавајући ће му одузети реч. 

 
Члан 10. 

 
Члану Скупштине који жели да говори о повреди овог Пословника или повреди 

утврђеног дневног реда, председавајући даје реч чим овај затражи. Излагање члана 
Скупштине не може трајати дуже од три минута. Ако члан Скупштине не буде 
задовољан објашњењем председавајућег, о питању одлучује Скупштина без 
претреса. 

 
Члан 11. 

 
Ако у току седнице председавајући посумња да постоји кворум, наредиће 

прозивку или пребројавање. Прозивка или пребројавање извршиће се и када то 
затражи неки од чланова Скупштине у циљу утврђивања кворума. 

 
Члан 12. 

 
Председавајући може предложити да се трајање дискусије временски ограничи и 

да сваки учесник у претресу о истим питањима говори само једанпут, када оцени да 
ће претрес појединих питања дуже трајати или када је пријављен већи број 
говорника. Ограничавање трајања говора може предложити и сваки члан Скупштине. 

Када се трајање говора ограничи, председавајући ће у случају прекорачења 
одређеног времена опоменути говорника да је време истекло, а ако овај за наредни 
минут не заврши говор, председавајући ће му одузети реч. 

 
Члан 13. 

 
Ако члан Скупштине затражи реч да би исправио навод који се на њега односи 

или се односи на чланицу Савеза коју представља и који је по његовом мишљењу 
нетачан, председавајући ће му дати реч чим заврши говор лице које је изазвало 
потребну исправку. Члан се у свом говору мора ограничити на исправку и његов 
говор не може трајати мање од три минута. 

 
Члан 14. 

 
Одлуке се доносе јавним гласањем, дизањем руке чланова Скупштине. 
За време одлучива, нико не може добити реч пре него што се саопште резултати 

одлучивања. 



П002- ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Страна 3 од 12 

 
III - ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ 

 
Члан 15. 

 
Изборне седнице Скупштине Савеза одржавају се сваке четврте године. 

 
Члан 16. 

 
Управни одбор Савеза досадашњег мандата сазива изборну седницу Скупштине 

Савеза. 
Седницу Скупштине отвара председник Савеза досадашњег мандата и њеним 

радом руководи до избора новог председника Савеза (у даљем тексту 
председавајући). У случају спречености председника, Скупштину отвара и њеним 
радом руководи потпредседник Савеза. Уколико седници не присуствују ни 
дотадашњи председник ни потпредседник Савеза, Скупштину отвара најстарији члан 
по годинама. 

Председавајући има овлашћења која су овим Пословником дата председнику 
Савеза у руковођењу седницама Скупштине. 

 
Члан 17. 

 
Управни одбор Савеза, као сазивач седнице, одлучује коме се поред чланова 

Скупштине, упућује позив да присуствује седници. 
 

Члан 18. 
 

 Након отварања седнице Скупштине на предлог досадашњег председника 
Савеза, бира се Радно председништво Скупштине од два члана које ће уз 
председника Савеза водити изборну седницу Скупштине. 

 
Члан 19. 

 
Након избора и конституисања Радног председништва, председавајући предлаже, 

а Скупштина бира: 

- Записничара и 

- два оверивача записника. 
 

Члан 20. 
 

Изборна седница Скупштине има следећи дневни ред: 

- избор чланова верификационе комисије, 

- -подношење и разматрање извештаја верификационе комисије и верификација 
мандата, 

- доношење Пословника о раду Скупштине, 

- Избор: - Председника Савеза, 

- Потпредседника Савеза, 

- Генералног секретара Савеза, 

- избор чланова: - Управног одбора, 
- Надзорног одбора, 
- Већа части. 

На дневни ред ове седнице могу се ставити и друга питања. 
 

Члан 21 
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Верификациона комисија врши увид у уверења о избору чланова Скупштине 
издатих од стране чланица Савеза, примедбе на изборе, утврђује да ли је избор 
чланова Скупштине извршен у складу са одредбама Статута Савеза и одлукама 
Скупштине, и подноси предлог Скупштини у вези са верификацијом њихових 
мандата. 

У Верификациону комисију бирају се три члана Скупштине. 
 

Члан 22. 
 

Након избора чланова Верификационе комисије, чланови Скупштине предају 
комисији своја уверења о изборима. 

На основу уверења о избору и евентуалних примедби на избор, Верификациона 
комисија испитује избор сваког појединачног члана Скупштине и саставља извештај 
Скупштини да се мандат члана потврди, или да се избор поништи. 

Верификациона комисија доноси свој закључак већином гласова. 
Члан Верификационе комисије чији је мандат Скупштина оспорила, не може 

учествовати у доношењу закључака о исправности или неисправности свог избора. 
 

Члан 23. 
 

Верификациона комисија обавештава Скупштину да ли су, с обзиром на број 
присутних чланова, испуњени услови да би Скупштина могла пуноважно да одлучује. 

Скупштина прво решава о верификацији мандата чланова Скупштине чији избор 
није оспорен, па се прелази на појединачно претресање и решавање о мандатима 
чланова чији је избор оспорен. 

Члан Скупштине чији је избор оспорен не може учествовати у гласању о 
верификацији свог мандата. 

 
Члан 24. 

 
На основу извештаја Верификационе комисије и претреса у Скупштини, 

Скупштина решава да се избор чланова Скупштине потврди, или да се потврда 
мандата одбије. 

Члан 25. 
 

За председника Савеза може бити кандидовано лице кога предложи Управни 
одбор досадашњег сазива или најмање пет чланица Савеза. 

Чланица Савеза може да учествује у предлогу само једног кандидата. 
Предлози кандидата за председника Савеза подносе се председавајућем у 

писменом облику са писменом изјавом предложеног кандидата да прихвата 
кандидатуру. 

Представник предлагача има право да образложи предлог. 
О предложеним кандидатима отвара се претрес на којем сваки члан Скупштине 

има право да изнесе мишљење о њима. 
Кандидат за председника може да изнесе свој програмски говор и да одговор на 

питања чланова Скупштине. 
 

Члан 26. 
 

Након завршеног претреса Скупштина јавним гласањем утврђује листу кандидата 
за председника Савеза. Прва два кандидата која су добила највећи број гласова се 
уврштавају на кандидациону листу према азбучном реду почетних слова њихових 
презимена. 

Делегат у Скупштини може само једном да гласа без обзира на број кандидата. 
 

Члан 27. 
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Скупштина се јавним гласањем изјашњава понаособ за сваког предложеног 
кандидата са кандидационе листе. 

Поступак избора председника Савеза је окончан по гласању за предложене 
кандидате, а предложени кандидат који је добио највећи број гласова је ново 
изабрани председник Савеза. 

У случају да постоји само један кандидат на кандидационој листи, онда је његов 
избор пуноважан ако је добио већину од укупног броја присутних делегата на 
седници Скупштине.  

 
Члан 28. 

 
Председник Савеза преузима дужност по објављивању резултата избора за 

председника Савеза. 
Након избора председник Савеза преузима руковођење седницом Скупштине. 
Ако изабрани председник Савеза није присутан на изборној седници, 

председавајући ће наставити руковођење седницом Скупштине. 
 

Члан 29. 
 

Председник Савеза предлаже кандидате за потпредседника Савеза, генералног 
секретара Савеза и чланове Управног одбора. 

О предлогу председника Савеза за избор потпредседника, генералног секретара 
и чланова Управног одбора Скупштина гласа у целости. Ако предлог буде одбијен, у 
поновљеном поступку не може се предложити најмање половина истих кандидата. 
Уколико и други предлог председника Савеза Скупштина не усвоји, сматра се да је 
председник Савеза разрешен функције и приступиће се избору новог председника 
Савеза. 

 
Члан 30. 

 
За чланове Надзорног одбора могу бити кандидована лица која предложе 

делегати на седници Скупштине уз писмену изјаву предложеног кандидата да 
прихвата кандидатуру. 

Делегат на Скупштини Савеза може да предложи само једног кандидата и има 
право да образложи предлог. 

О предложеним кандидатима отвара се претрес на којем сваки члан Скупштине 
има право да изнесе мишљење о предложеним кандидатима. 

 
Члан 31. 

 
Након завршеног претреса Скупштина јавним гласањем утврђује листу кандидата 

за чланове Надзорног одбора. Првих пет кандидата који су добили највећи број 
гласова се уврштавају на кандидациону листу према азбучном реду почетних слова 
њихових презимена. 

Делегат у Скупштини може само једном да гласа без обзира на број кандидата. 
 

Члан 32. 
 

Скупштина се јавним гласањем изјашњава понаособ за сваког предложеног 
кандидата са кандидационе листе. 

Делегат у Скупштини може само једном да гласа без обзира на број кандидата. 
Поступак избора чланова Надзорног одбора је окончан по гласању за предложене 

кандидате, а прва три предложена кандидата који су добила највећи број гласова су 
чланови Надзорног одбора 

 
Члан 33. 
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Избор чланова Већа части је идентичан избору чланова Надзорног одбора.  
 

IV - РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

 
Члан 34. 

 
Седнице Скупштине Савеза одржавају се најмање једном годишње. 
Председник Савеза или Управни одбор сазивају редовну седницу Скупштине 

Савеза.  
Седницу Скупштине отвара председник Савеза и руководи њеним радом (у даљем 

тексту председавајући). У случају спречености председника Савеза, Скупштину 
отвара и њеним радом руководи потпредседник Савеза, а уколико седници не 
присуствује ни председник ни потпредседник Савеза, Скупштину отвара и њеним 
радом руководи најстарији члан Скупштине. 

 
Члан 35. 

 
О припремању седнице стара се председник Савеза уз помоћ генералног 

секретара Савеза. 
Председник Савеза уноси у предлог дневног реда предлоге од чланица Савеза и 

од органа Савеза, комисија и лица овлашћених за подношење предлога. 
Председник Савеза се стара да сва питања која су унета у предлог дневног реда 

буду обавезно размотрена и на седницама Управног одбора Савеза. 
 

Члан 36. 
 

Председник Савеза је обавезан да закаже седницу Скупштине Савеза на захтев 
одлуке Управног одбора, Надзорног одбора или једне трећине чланица Савеза. 

Председник Савеза без одлуке Управног одбора може да закаже редовну седницу 
Скупштине. 

 
Члан 37. 

 
Седнице Скупштине сазивају се писмено електронским путем са знаничне мејл 

адресе Савеза. 
Позив за седницу садржи: место, време одржавања и предлог дневног реда 

седнице. 
Позив за седницу се мора доставити члановима Скупштине најкасније десет дана 

пре одржавања седнице.  
 

Члан 38. 
 

Уз позив за седницу Скупштине се обавезно достављају у целости предлози 
општих аката, извештаја и анализа које се разматрају на седници. 

У случају да Савез издаје свој информативни Билтен и ако су материјали који су 
предвиђени за седницу Скупштине објављени у њему, уз позив за седницу 
Скупштине не морају се посебно достављати, али информативни Билтен мора бити 
достављен свим чланицама Савеза. 

 
Члан 39. 

 
Након отварања седнице Скупштине на предлог председавајућег бира се Радно 

председништво Скупштине од два члана које ће уз председника Савеза водити 
седницу Скупштине. 

Члан 40. 
 

Након избора и конституисања Радног председништва, председавајући предлаже, 
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а Скупштина бира: 

- записничара, 

- два оверивача записника. 
 

Члан 41. 
 

Пре утврђивања дневног реда председавајући, утврђује да ли постоји кворум за 
одржавање седнице Скупштине. 

Преставници друштава дају генералном секретару уверења којима они потврђују 
да су званични представници чланица Савеза у Скупштини Савеза. 

У случају неприсуствовања генералног секретара седници Скупштине, 
председавајући може одредити и друго лице за пријем уверења. 

Генерални секретар или друго лице извештава председавајућег о броју присутних 
представника на седници Скупштине. 

Ако се утврди да кворум не постоји, председник одлаже седницу Скупштине за 
један сат, и после истека тог времена Скупштина почиње са радом без обзира на број 
присутних делегата чланица Савеза. 

 
Члан 42. 

 
У случају да пет представника чланица Савеза на седници Скупштине стави 

примедбу и изразе сумњу на достављена уверења о избору за представнике на 
седници Скупштине, председавајући предлаже Скупштини да се: 

- изабере Верификациона комисија и спроведе поступак верификације мандата 
изабраних представника чланица Савеза истоветно као на изборној седници 
Скупштине, или  

- да се примедба одбије и Скупштина настави даље са радом 
Скупштина приступа одлучивању без претреса. 

 
Члан 43. 

 
По извршењу одлуке Скупштине из предходног члана, приступа се утврђивању 

дневног реда. 
Сваки члан Скупштине уз образложење може захтевати да се изврши измена и 

допуна предлога дневног реда достављеног у позиву за седницу Скупштине. 
Председавајући по својој оцени одлучује да ли ће се о том захтеву или предлогу 

отворити претрес. 
Дневни ред се утврђује већином гласова присутних чланова Скупштине. 
Једном утврђени дневни ред седнице Скупштине може се изменити само 

закључком. 
 

Члан 44. 
 

Председавајући у вези са сваком тачком дневног реда, пре него што отвори 
расправу, даје реч известиоцу, односно подносиоцу одређеног предлога или 
извештаја. 

 
Члан 45. 

 
На седници Скупштине сваки члан има право да говори. 
Када се разматрају питања из делокруга комисија Савеза, право на говор имају и 

њихови чланови који нису чланови Скупштине. 
 

Члан 46. 
 

Члан Скупштине се за дискусију јавља дизањем руке, а председавајући даје реч 
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по редоследу којим су је заинтересовани затражили. 
Нико не може добити реч пре него што су дискутовали сви који су се пријавили, 

изузев ако председавајући не оцени да је то неопходно ради давања одређених 
објашњења. 

Ни један члан не може о истој тачци дневног реда говорити више од два пута. 
 

Члан 47. 
 

Одлучивању се приступа после претреса, осим у случајевима у којима је овим 
Пословником одређено да се одлучује без претреса. 

Председавајући може предложити да Скупштина закључи расправу и пре него 
што је исцрпљена дискусија пријављених говорника, ако сматра да је питање 
довољно размотрено. О овом предлогу гласа се без расправе. 

 
Члан 48. 

 
Након обављене расправе, председавајући утврђује један или више предлога о 

којима ће се одлучити гласањем. 
Пре или после расправе, Скупштина може одлучити да се поједино питање скине 

са дневног реда. 
 

Члан 49. 
 

Одлуке се доносе већином присутних чланова Скупштине, осим ако је Статутом 
Савеза утврђена друга већина. 

 
Члан 50. 

 
Предлог за измену и допуну предлога општих аката подноси се у облику 

амадмана. 
Амандман се подноси најкасније један сат пре заседања седнице Скупштине 

Управном одбору. На предлог Статута, амандман се подноси најкасније два дана пре 
дана одређеног за одржавање седнице Скупштине Управном одбору. 

Амандман се, по правилу, подноси у писменом облику и мора бити образложен. 
Пре гласања о амадману ће се изјаснити Управни одбор Савеза. 
Амадман са којим се сагласи предлагач општих аката постаје саставни део тог 

акта. 
 

Члан 51. 
 

О амандману се гласа према редоследу чланова општег акта на које се односе. 
Ако је на исту одредбу општег акта поднето више амандмана, о амандманима се 

гласа оним редом којим су поднети. 
Прихваћени амандмани постају саставни део предлога. 

 
Члан 52. 

 
Претрес предлога општег акта, односно одлуке Скупштине почиње извештајем 

известиоца, па се затим о предлогу расправља у начелу и затим у појединостима, ако 
се предлог прихвати у начелу. 

Предлог општег акта, односно одлуке усвојен је када га Скупштина изгласа у 
целини. 

 
Члан 53. 

 
По хитном поступку може се донети само акт којим се регулишу питања и односи 

за чије уређење постоји неодложна потреба или ако би доношење таквог акта у 
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редовном поступку могло да изазове штетне последице. 
Сваки овлашћени предлагач може поднети образложење предлога да се о 

одређеном питању одлучи по хитном поступку. О предлогу за доношење акта по 
хитном поступку одлучује се без расправе. Ако Скупштина усвоји предлог да се акт 
донесе по хитном поступку, предлог акта се уноси у дневни ред исте седнице. 

Предлог акта који би се донео по хитном поступку мора се доставити члановима 
најкасније до почетка седнице. 

 
V - ВАНРЕДНА СКУПШТИНА 

 

Члан 54. 
 

Ванредна седница Скупштине се заказује изузетно, када предмет због којег се 
заказује ванредна седница Скупштине, због своје важности не може да чека до првог 
редовног заседања седнице Скупштине Савеза. 

 
Члан 55. 

 
Када Председник Савеза на писмени захтев Управног одбора, Надзорног одбора 

или једне трећине чланица Савеза не закаже седницу Скупштине Савеза подносилац 
захтева за заказивање ванредне седнице Скупштине Савеза може заказати сам 
седницу Скупштине Савеза. 

 
Члан 56. 

 
Уз позив за седницу Скупштине који мора бити достављен тридесет дана пре 

заказивања седнице Скупштине, доставља се и образложење заказивања седнице 
Скупштине. 

У дневни ред може бити само уврштена тачка дневног реда због које се заказује 
седница Скупштине. 

 
Члан 57. 

 
Број представника чланица Савеза на ванредној седници Скупштине је истоветан 

као на редовном заседању Скупштине Савеза. 
 

Члан 58. 
 

Скупштину отвара и води до избора радног председништва сазивач ванредне 
седнице Скупштине Савеза, који има истоветна овлашћења као и председник Савеза 
при вођењу седнице Скупштине Савеза. 

 
Члан 59. 

 
Ток седнице Скупштине је истоветан као кад седницу заказује председник 

Савеза. 
 

VI –ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

 
Члан 60. 

 
Изузетно, председник ПСВ или друго овлашћено лице које сазива Скупштину, 

може одлучити да се седница Скупштине Савеза одржи електронским путем 
(електронска седница), када објективне околности то захтевају, као што су ванредно 
стање, ванредне ситације или сличне околности, чиме се, такође, омогућава 
члановима Скупштине да расправљају и гласају по свим питањима о којима 
Скупштина на тој седници одлучује. 
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Електронска седница одржава се путем одговарајуће електронске (интернет) 
платформе, која подржава присуство и омогућава учешће у раду (комуникацију) 
оноликог броја учесника, колики је број представника-чланова Скупштине заједно са 
чланови УО, НО, ВЧ и гостима. 

Електронска седница сазива се електронским путем, слањем писаног позива свим 
лицима са правом учешћа у раду Скупштине, на пријављене адресе за пријем 
електронске поште, у ком се наводи време и начин одржавања седнице, са предлогом 
дневног реда и неопходним материјалом (о ком се одлучује), најкасније 15 дана пре 
дана одређеног за одржавање седнице, заједно са упутством како приступити 
интернет платформи, одређеној за ту седницу. У позиву се морају образложити који 
су то изузетни разлози за одржавање електронске седнице. 

У позиву се наводе и рокови за упућивање предлога за измену и допуну дневног 
реда или акта, о којима се гласа на седници Скупштине.  

На електронској седници се одлучује по тачкама дневног реда, који је утврђен у 
позиву за електронску седницу. 

На електронској седници Скупштине, чланови Скупштине се изјашњавају, тако 
што одговарају на електронску поруку, која им је достављена-приказана непосредно 
пре гласања или уопштено пре елктронске седнице, на тај начин што гласају „за“, 
„против“ или „уздржан“ за сваки предлог, у року који одреди председавајући 
Скупштине. Како се за одржавање електронске седнице користи интернет платформа 
која омогућава аудио и видео комуникацију свих учесника, сматра се да су исти 
лично присутни. 

Неопходан кворум за рад електронске скупштине и неопходна већина за 
доношење одлука Скупштине су исти као и за рад и одлучивање скупштине у 
редовним условима, а што је прописано Статутом ПСВ. 

Електронска седница се снима и о њој се води записник, који се усваја на првој 
наредној седници Скупштине. 
  

Члан 61. 
 

Представници који имају право учешћа и/или право гласа на Скупштини Савеза, 
ће најкасније до 48 сати пре почетка електронске седнице на мејл адрсу ПСВ 
(одређену за то) доставити скенирана оверена пуномоћја. 
 

Члан 62. 
 

Изузетно, електронска седница се може одржати и без електронске платформе, 
на тај начин што ће се одредити време трајања електронске седнице и доставити 
тачно одређене одлуке о којима се гласа у тачно одређеном временском периоду, а 
на пријављене електронске адресе учесника Скупштине. Када истекне тај временски 
период, који може бити и више дана, приступа се пребројавању гласова, при чему се 
у обзир узимају само благовремено примљени, који су у прилогу имали скенирано 
потписано пуномоћје. Електронска седница ће се сматрати окончаном када се свим 
учесницима Скупштине доставе резултати гласања. О оваквој електронској седници, 
такође, се сачињава записник, који се усваја на првој наредној седници. 

 
VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 63. 

 
Након завршетка расправе и одлучивања у вези са свим питањима која су била 

на дневном реду, председавајући закључује седницу. 
Кад услед обимности дневног реда или из других разлога није могуће завршити 

расправа по свим тачкама дневног реда у заказани дан, Скупштина може одлучити да 
се седница прекине и да се закаже наставак у одређени дан, о чему се писмено 
обавештавају само одсутни чланови Скупштине. 

Прекид седнице може предложити Скупштини председавајући или пет чланица 
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Савеза. 
 

Члан 64. 
 

Записничар сачињава писмени записник са седнице, у складу са одредбама 
Статута Савеза. 

Интегрални текстови одлука дају се у прилогу записника. 
Два оверивача записника оверавају записник најкасније петнаест дана од 

завршетка седнице Скупштине. 
Оверивачи записника дужни су прочитати у целости текст записника и својим 

потписом гарантовати тачност његове садржине. 
Оригинални текст записника сачињава се у два примерка. 

 
Члан 65. 

 
Председнику, потпредседнику, генералном секретару и члановима органа Савеза 

(Управни одбор, Надзорни одбор и Веће части) престаје функција пре истека времена 
на које су изабрани оставком и разрешењем. 

 
Члан 66. 

 
Председник, потпредседник, генерали секретар и чланови органа Савеза 

(Управни одбор, Надзорни одбор и Веће части) могу поднети предлог за сопствено 
разрешење /оставку/. Оставка се подноси у писменој форми. Оставка мора бити 
достављена Управном одбору Савеза, који ће то питање уврстити у прву наредну 
редовну седницу Скупштине Савеза. 

 
Члан 67. 

 
Предлог за разрешење председника, потпредседника, генералног секретара и 

чланова органа Савеза (Управни одбор, Надзорни одбор и Веће части) се подноси 
Управном одбору тридесет дана пре седнице Скупштине Савеза или један сат пре 
заказане седнице Скупштине Савеза Скупштини Савеза у писменој форми и мора 
бити образложен. Управни одбор прослеђује Скупштини Савеза на наредној редовној 
седници Скупштине Савеза. 

 
Члан 68. 

 
Скупштина може на свакој својој седници разрешити председника, 

потпредседника, генералног секретара, Управни одбор, Надзорни одбор и Веће части 
или поједине чланове тих органа Савеза пре истека времена на које су изабрани. 

 
Члан 69. 

 
Предлог за разрешење председника Савеза може поднети Управни одбор, 

Надзорни одбор и најмање пет чланица Савеза. 
Предлог за разрешење потпредседника, генералног секретара и чланова органа 

Савеза (Управни одбор, Надзорни одбор и Веће части) може поднети председник 
Савеза, органи Савеза или пет чланица Савеза. 

 
Члан 70. 

 
Седницом на којој се одлучује о разрешењу не може председавати лице о чијем 

се разрешењу решава. 
 

Члан 71. 
 



П002- ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Страна 12 од 12 

У случају оставке или разрешења чланова органа Савеза новоизабраним 
члановима мандат траје до краја мандата који би имали чланови којима је функција 
престала.  

 
Члан 72. 

 
Измене и допуне пословника врше се на начин и по поступку који важе за његово 

доношење. 
 

Члан 73. 
 

Овај Пословник ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини и одмах се 
примењује. 
 

 

 

 
 

 


