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 На основу члана 12. Статута Удружења геодетских и грађевинских школа Србије, Управни 
одбор Удружења је на седници одржаној дана ___________ године  усвојио  је:  

  
  

П О С Л О В Н И К     
О  РАДУ  УПРАВНОГ ОДБОРА 

Удружења геодетских и грађевинских школа Србије 
 

  
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

члан 1. 
Овим Пословником уређује се начин рада, сазивање и припремање седница, доношење 

одлука и гласање, вођење записника и сва друга питања од значаја за рад  Управног одбора 
Удружења.   

Одредбе овог Пословника обавезне су за све чланове Управног одбора  и сва друга 
лица која присуствују седницама овог органа.  

члан 2. 
Управни одбор је орган Скупштине који управља Удружењем између две Скупштине.  
Чланове Управног одбора предлаже председник Удружења, а по правилу Управни 

 одбор чине директори школа односно  лице које директор школе овласти са 12 и више 
одељења у подручју рада геодезија и грађевинарство.  

У Управни  одбор могу да уђу и школе чланице Удружења које имају мање од 12 
одељења у подручју рада, и то је по правилу директор школе, односно лице које он овласти, 
и то највише две школе, о чему одлучује Скупштина а на предлог председника Удружења.   

Придружени чланови Удружења могу делегирати преставника у Управни одбор 
Удружења, без права одлучивања. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на 
исту функцију.  

 Председник, потпредседник и секретар Удружења  су чланови Управног одбора по  
функцији.  

 
члан 3. 

Управни одбор    представља и заступа председник Удружења , а у његовом одсуству 
или спречености потпредседник Удружења по његовом овлашћењу .  

члан 4. 
У правном саобраћају са трећим лицима Управни одбор користи печат и штамбиљ 

Удружења.  
    
II – РАД  УПРАВНОГ ОДБОРА  

члан 5. 
Седница  Управног  одбора  одржавају  се по потреби у складу са Планом и програмом 

рада Удружења. Ванредна  седница Управног  одбора одржава се на захтев већине чланова 
Управног одбора, а може се одржати и на захтев придружених чланова Удружења,  Завода, 
Министарства или високошколских организација. 
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О појединим питањима чланови Управног одбора се могу изјаснити и електронским 
путем, на начин који то одреди председник Удружења. 

Седницама председава председник или потпредседник Удружења по његовом 
овлашћењу.  

 
члан 6. 

Управни одбор  заказују председник или потпредседник   Удружења  најмање седам 
дана пре њеног одржавања.  

Изузетно од става 1. овог члана може се заказати хитна седница најмање 24 сата пре 
њеног одржавања. О хитности седнице одлучује председник или потпредседник  Удружења 
по његовом овлашћењу.  

члан 7. 
Седнице се заказују  телефоном, телеграмом, факсом или е-маилом, односно на начин 

који обезбеђује сигурно достављање позива за седницу.  
О благовременом достављању позива стара се председник или стручна служба школе 

из које је председник Удружења.  
члан 8. 

Право и дужност члана Управног одбора  је да присуствује седницама и активно 
учествује у раду. У случају спречености дужан је да обавести председника, најкасније један 
дан пре одржавања седнице.  

Оправданост одсуства утврђује председник, након консултација, о чему обавештава 
Управни одбор  пре преласка на дневни ред седнице. 

члан 9. 
Председник отвара седницу, када утврди  да седници присуствује надполовична 

већина чланова Управног одбора.  
У колико утврди да није обезбеђен кворум из претходног члана одложиће седницу за 

48 сати, са истим дневни редом.  
члан 10. 

Председник отвара седницу и предлаже усвајање дневног реда.  
Пре преласка на дневни ред предлаже усвајање записника са претходне седнице.  
Допуну дневног реда пре почетка седнице може предложити сваки од чланова 

Управног одбора у писменој форми са образложењем.  
члан 11. 

Управни одбор  одлуке доноси јавним гласањем. Управни одбор  доноси одлуке  
већином гласова присутних чланова.  

У колико се за доношење одлуке изјасни једнак број ``за`` или ``против`` гласање се 
понавља.  У колико се и након поновљеног гласања не добије потребна већина одложиће се 
њено усвајање.  

члан 12. 
Све предлоге за које се тражи изјашњавање образлаже предлагач или известилац 

испред радног тела Управног  одбора.  
Време за дискусију је ограничено на пет (5) минута изузев за предлагача или  

известиоца.  
        члан  13. 

Право на реплику има члан Управног одбора који је у дискусији поменут у увредљивом 
тону.  
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Време за реплику је ограничено на три (3) минута.  
У случају недоличног понашања председник може изрећи следеће мере: опомену или 

искључење.  Одлука о искључењу из рада Управног одбора доноси се већином гласова 
присутних чланова. 

члан 14. 
У току рада на захтев присутних чланова, а обавезно након једног сата непрекидног 

рада председник даје паузу од  15 минута.  
 

члан 15. 
О раду седнице води се записник. Записник садржи основне податке о току седнице и  

податке о донетим закључцима и одлукама.  
На захтев члана Управног одбора у записник се уноси његово излагање или издвојено 

мишљење.  
Записник води секретар  Удружења или лице по одлуци председника Удружења. Ради   

праћења тока и садржаја седнице, седнице се могу снимати у складу са могућностима   
домаћина састанка.   

члан 16. 
Ниједан члан Управног  одбора не може узети реч без претходног одобрења  

председника.  
Уколико Управном   одбору  присуствује представник Министарства , Завода  или 

вискошколске организације председник му може дати реч пре него свим осталим присутним.  
  

III - СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА ТЕЛА   
члан 17. 

Управни одбор именује чланове Стручног одбора, Одбора за такмичење, председника и чланове 
комисија према указаним потребама за остваривање својих функција. 

Комисије и одбори могу имати од 3-5 чланова. Комисије и одбори раде у пуном саставу, а своје 
одлуке доносе већином гласовa. 

 
IV -  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

члан 19. 
Рад Управног  одбора доступан је јавности. Одлуку о искључењу јавности доноси  

председник.  
  

члан 20. 
Пословник ступа на снагу даном доношења.  

  
                 
Председник  

Удружења геодетских и грађевинских школа   
                  Србије 
                        Исо Планић 

                                        


