ПОСЛОВНИК О РАДУ ЗБОРА СЛУЖБЕ ВОДИЧА ПЛАНИНAРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

На основу чл. 34. и 53. Статута Планинарског савеза Србије и Закона о спорту
/"Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11/ Управни одбор Планинарског савеза
Србије је на предлог Службе водича, на редовној седници одржано 11. јуна 2015.
године, усвојио коригован
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Члан 1
Одредбе овог пословника проистичу из правилника Службе водича Планинарског
савеза Србије и из устаљене праксе одржавања Зборова водича (у даљем тексту
Збор).
Члан 2
Чланови Збора
Чланови Збора су сви водичи Службе водича Планинарског савеза Србије, који
имају важећу лиценцу и који су платили чланарину Служби за текућу годину.
Члан 3
Право гласа
Право гласа на Збору имају водичи наведени у члану 2. овог пословника.
Члан 4
Јавност рада
Рад Збора је јаван и на њега се обавезно позивају представници Управног одбора
Планинарског савеза Србије.
Члан 5
Отварање Збора
Збор, у заказано време, отвара начелник Службе водича Планинарског савеза
Србије, а у његовом одсуству лице које га замењује или сазивач Збора и предлаже
избор радних тела.
Радна тела су:
- Радно председништво (најмање 3 члана),
- Записничар,
- Оверивачи записника (2 члана) ,
- Верификациона комисија (3 члана),
- Изборна комисија (3 члана) за изборни Збор.
Оверивачи записника, по завршетку Збора, потписују записник у рукопису на
лицу местa, а коначно га потписују, заједно са Начелником, после прекуцавања,
најкасније 15 дана од датума завршетка Збора.
Члан 6
Верификациона комисија
Верификациона комисија утврђује број присутних водича. Водичи доказују
идентитет својом идентификационом картицом.
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Збор може пуноправно да одлучује ако му присуствује најмање 1/5 водича, са
правом гласа.
Уколико у време предвиђено за почетак рада Збора Верификациона комисија
саопшти да не постоји кворум, Збор се одлаже за 30 дана.
Члан 7
Радно председништво
Радно председништво руководи радом Збора после извештаја Верификационе
комисије, а по усвојеном дневном реду и пословнику о раду.
Радно председништво прима пријаве за дискусију и контролише време
говорницима.
Члан 8
Подношење извештаја
Подношење извештаја из усвојеног дневног реда, ограничава се на највише 10
минута. Уколико је потребно, Радно председништво може да одобри известиоцима
додатно време.
Члан 9
Дискусија
У дискусији по тачкама дневног реда учествују водичи и гости, уз претходну
најаву Радном председништву. Водич или гост може да дискутује пошто му Радно
председништво да реч.
Нико нема право да без претходне најаве, односно одобрења, почне да говори
дискутанту упада у реч и води дијалог са њим, учесницима Збора или са члановима
Радног председништва.
Време дискусије по једној тачки дневног реда ограничено је на 5 минута, с тим
што по једној тачки учесник може да се јави само једанпут и за реплику у трајању до
2 минута, о чему одлучује Радно председништво.
Учесник у дискусији је обавезан да се представи, да каже из ког је друштва и о
којој тачки жели да дискутује. У случају прекорачења времена из става два овог
члана, Радно председништво опомиње говорника, а у случају да настави, одузима му
реч.
Члан 10
Гласање
Збор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Гласање на Збору је, по правилу, јавно и врши се дизањем руку. Приликом
гласања, водичи се изјашњавају са ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАН.
Уколико се током гласања појави већи број уздржаних гласова од оних који су
били ЗА и ПРОТИВ гласање се понавља, највише три пута, а ако се ни тада не донесе
одлука, предлог се скида са дневног реда.
Члан 11
Утврђивање листе кандидата
Листу кандидата, коју је припремило Начелништво, на основу приспелих
кандидатура, Радно председништво даје Збору на усвајање.
У случају недовољног броја предложених кандидата Радно председништво
предлаже Збору да се кандидати одреде из листе присутних водича.
У случају из претходног става, предложени кандидати се усмено изјашњавају да
ли прихватају предлог.
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Члан 12
Избори
Гласање на изборима је тајно. Резултате гласања утврђује Изборна комисија и о
њима извештава Збор.
У случају истог броја гласова за два или више кандидата, гласање за њих ће се
поновити.
Члан 13
Понашање на Збору и санкције
За непридржавање одредаба овог пословника или у случају ремећења – ометања
рада Збора, Радно председништво изриче:
1. Опомену,
2. Опомену пред удаљавање или
3. Удаљавање са Збора.
Члан 14
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.
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