
1 
 

 
 

УДРУЖЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К 
 

О РАДУ СКУПШТИНЕ 
УДРУЖЕЊА ГЕОДЕТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усвојено на Скупштини Удружења геодетских и грађевинских школа дана ____________ године 

улица:        Максима Горког 38,  24000 Суботица 
тел/факс:   024/ 663 – 100; 
е-маил:      udruzenje.gradj@gmail.com 
ПИБ: 107261273;            МАТИЧНИ БРОЈ: 28061480 
Текући рачун: 325-9500600025520-23  Војвођанска банка-ОТП 

mailto:udruzenje.gradj@gmail.com


2 
 

На основу члана 12. Статута Удружења  геодетских и грађевинских школа Србије, Скупштина Удружења  
је на седници одржаној дана______________. године усвојила  
 
 

П О С Л О В Н И К  
    О  РАДУ  СКУПШТИНЕ 

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 , Скупштинe Удружења.  
Одредбе овог Пословника обавезне су за све чланове Скупштине Удружења  и сва друга лица 

која присуствују седницама овог органа. 
члан 2. 

Скупштину Удружења чине  директори школа чланица Удружења или лица који они овласте, по један 
представник сваког од придружених чланова Удружења, чланови Управног и Надзорног одбора, као и 
потпредседник и секретар Удружења. 

Школе чланице Удружења из чијих редова су изабрани председник, потпредседник и секретар 
Удружења могу у Скупштину делегирати по још једног члана. 

Чланови Скупштине Удружења бирају се на четири године, с тим што им мандат може престати и 
раније о чему одлучује школа која их делегира. 

члан 3. 
Скупштину Удружења  представља и заступа председник Удружења, а у његовом одсуству или 

спречености потпредседник Удружења. 
члан 4. 

У правном саобраћају са трећим лицима Скупштина користи печат и штамбиљ Удружења. 
 

 
II – РАД СКУПШТИНЕ 

члан 5. 
Редовна седница Скупштине одржава се најмање два пута годишње, обавезно једанпут 

годишње. 
Ванредне седнице Скупштине заказују се на предлог председника Удружења, 

 образложени  предлог Управног или  Надзорног одбора и на иницијативу најмање једне трећине 
чланова Удружења. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају 
навести  питања чије  се разматрање предлаже. 

Уколико у року од 14 дана од подношења захтева у писаном облику председник не сазове 
Скупштину, Скупштину сазива подносилац захтева. Ванредна седница Скупштине мора се одржати 
најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање. 

Ванредна Скупштина расправља и одлучује само о оним питањима ради којих је сазвана. 
 

члан 6. 
Скупштину заказује председник, најмање седам дана пре њеног одржавања. 
Изузетно од става 1. овог члана може се заказати хитна седница најмање 48 сати пре њеног 

одржавања.  О хитности седнице одлучују председник и Управни одбор Удружења. 
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члан 7. 
Седнице се заказују писменим путем, а хитне седнице телефоном, телеграмом, факсом или e-

mailom, односно на начин који обезбеђује сигурно достављање позива за седницу. 
О благовременом достављању позива стара се председник, секретар или стручна служба школе 

из које је председник. 
члан 8. 

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

Оправданост одсуства утврђује председник Удружења, након консултација са школом одакле је 
члан Скупштине, о чему обавештава Скупштину пре преласка на дневни ред седнице. 
 

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

већина чланова Скупштине ( једна школа -  један глас). 
У колико утврди да није обезбеђен кворум из претходног члана одложиће седницу за 48 сати, са 

истим дневни редом. 
члан 10. 

Председник ће покренути поступак за разрешење дужности представника – члана Скупштине 
када утврди да овај нередовно и неоправдано (најмање два пута узастопно) не присуствује седницама 
или не испуњава права и обавезе утврђене Статутом  и овим Пословником. 
 

члан 11. 
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 Скупштине у 

писаној форми са образложењем. 
члан 12. 

Скупштина одлуке доноси по правилу јавним гласањем. 
О начину одлучивања (јавно или тајно) Скупштина се изјашава пре почетка гласања.  
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Скупштине (jедна школа-један 

глас), осим када се гласа о избору органа Удружења, за које је неопходна већина од укупног броја 
чланова Скупштине. 

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. 
Одлуке Скупштине су обавезујуће за све чланице Удружења. 
О спровођењу одлука старају се председник и Управни одбор 
 

члан 13. 
Све предлоге за које се тражи изјашњавање Скупштине образлаже предлагач или известилац 

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

 
члан 14. 

Право на реплику има члан Скупштине који је у дискусији поменут у увредљивом тону. 
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 Скупштине доноси се већином гласова присутних чланова Скупштине. 
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члан 15. 
У току рада на захтев присутних чланова, а обавезно након једног сата непрекидног рада 

председник даје паузу од  15 минута. 
 

члан 16. 
О раду седнице води се записник. 
Записник садржи основне податке о току седнице и податке о донетим закључцима и одлукама. 
На захтев члана Скупштине у записник се уноси његово излагање или издвојено мишљење. 
Записник води секретар Удружења. 

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

члан 17. 
Ни један члан Скупштине не може узети реч без претходног одобрења председника . 
У колико Скупштини присуствује представник Министарства, Завода, високошколских иституција, 

Привредне коморе или представник социјалних партнера председник му може дати реч пре него свим 
осталим присутним. 

 
 

 
III– ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

члан 18. 
Рад Скупштине доступан је јавности. 
Одлуку о искључењу јавности доноси председник Удружења. 

 
члан 19. 

Пословник ступа на снагу даном доношења. 
                                                                                                                                                    

Председник  
Удружења геодетских и грађевинских школа   

                  Србије 
 
                        Исо Планић 

 
           
  


