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Надзорни одбор Планинарског савеза Србије на основу чл.44. Став 4.Статута 

Планинарског савеза Србије на седници одржаној 18.06.2014.године донео је : 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овим Пословником о раду Надзорног одбора Планинарског савеза Србије (у 

даљем тексту „Пословник“ ) уређује се начин рада Надзорног одбора.  

Скупштина бира Надзорни одбор који се састоји од три члана и два заменика, са 

мандатом од четири године. 

Чланови између себе бирају председника и заменика председника. 

 

Члан 2. 

Седнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једанoм у три 

месеца.  

Заменици чланова учествују у раду Надзорног одбора, када чланови Надзорног 

одбора које они замењују нису присутни седницама.  

 

ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦА  

Члан 3. 

 

За седнице Надзорног одбора, сагласно одредбама Статута, сви органи 

Планинарског савеза Србије, дужни су да одбору доставе на увид потребна 

документа и податке.У случају потребе, припремање материјала може се 

поверити посебној комисији , радној групи или стручној служби ПСС.  



Члан 4. 

Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора писменим 

путем, електронским путем (е mail –ом ) а по потреби , уз пристнак члана 

Надзорног одбора и телефонским путем. У писменом позиву о сазивању 

чланова Надзорног одбора, означава се датум,време одржавања седнице и 

предлог дневног реда седнице.  

 

Позив за седницу Надзорног одбора мора се упутити најкасније на пет дана пре 

одржавања седнице , члановима Надзорног одбора. 

ОДРЖАВАЊЕ, ТОК РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦИ  

Члан 5. 

Седнице Надзорног одбора Планинарског савеза Србије су: 

- Конститутивна седница; 

- редовна седница и 

- Ванредна седница. 

Члан 6. 

Конститутивна седница Надзорног одбора је прва седница заказана после избора 

чланова Надзорног одбора Планинарског савеза Србије и исту заказује 

Председника Планинарског савеза Србије. 

На конститутивној седници се на основу Одлуке Скупштине Планинарског 

савеза Србије о избору чланова Надзорног одбора, врши избор председника и 

заменика председника. 

Избор председника и заменика председника Надзорног одбора врши се јавним 

гласањем. 

Надзорни одбора сматра се конституисаним избором председника и заменика 

председника Надзорног одбора. 

 



Члан 7. 

 

Седнице Надзорног одбора води председник, или заменик председника. 

Ако је редован члан Надзорног одбора спречен да присуствује седници, дужан 

је да о томе балговремено обавести председника како се обезбедило присуство 

заменика , којом приликом заменику се доставља позив и материјал за седницу.  

Седницама Надзорног одбора присуствују председник, секретар ПСС и друга 

позвана стручна лица Планинарског савеза Србије када су на дневним редом 

питања о којима је потребно извештавање и образложење.  

Члан 8. 

Дневни ред седнице утврђује се на основу предлога дневног реда који је 

назначен у позиву за седницу Надзорног одбора.  

О прихватању и евентуалним допунама предложеног дневног реда одлучују 

гласањем присутни чланови Надзорног одбора.  

Члан 9. 

По појединој тачки дневног реда даје се краће образложење о питању о коме 

треба прасправљати и донети одлуку.Образложење или краћи извештај о 

појединој тачки дневног реда подноси известилац – члан Надзорног одбора, који 

је имао задужење да изучи одређено питање. 

По потреби известилац може бити и лице које није члан Надзорног одбора.  

Излагање треба да буде кратко и јасно и да садржи предлоге за решавање 

питања односно доношења закључака.  

Члан 10. 

После завршене расправе по појединој тачки дневног реда, Надзорни одбор 

доноси одлуке или закључке.  

Чланови Надзорног одбора гласају јавно и изјашњавају се ,,за,, или ,,против,, 

предлога одлуке или закључка.  



Прихваћена одлука(закључак) се доноси већином гласова присутних чланова и 

уноси у записник.  

 

Члан 11. 

О својим одлукама и закључцима донетим на појединачним седницама 

Надзорног одбора током године, Надзорни одбор редовно извештава Управни 

одбор, а о својим целокупним налазима о раду Планинарског савеза Србије 

током године, подноси извештај на годишњојСкупштини Планинарског савеза 

Србије . 

У случају хитности, седница се може заказати и електронским или телефонским 

путем и у краћем року. О хитности одлучује председник или лице које је 

овлашћено за заказивање по овом Пословнику. 

Изузетно, ако се за тим укаже потреба, седница Надзорног одбора се може 

одржати и електронски или телефонски. Председник Надзорног одбора је дужан 

да на следећој редовној седници образложи разлоге одржавања телефонске 

седнице.  

Члан 12. 

На свакој седници Надзорног одбора води се записник о раду.  

У записник о седници уносе се основни подаци о раду Надзорног одбора, а 

нарочито:  

- дан и место одржавање седнице,  

- време почетка седнице,  

- имена присутних и одсутних чланова и заменика чланова Надзорног одбора,  

- констатација о усвајању записника са предходне седнице, усвојени дневни ред,  

- ток рада седнице,  

-одлуке донете по појединим тачкама дневног реда,  

- време завршетка седнице.  



У записник се обавезно уноси да је седница заказана телефонским путем ако је 

иста заказана или одржана на тај начин. 

 

 

Члан 13. 

Записник о седници Надзорног одбора потписује председник Надзорног одбора 

или члан Надзорног одбора којег је он овластио за вођење седница и 

записничар.  

Примерак се записника се доставља стручној служби односно Кнацеларији 

Планинарског савеза Србије.  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања интернет 

страници или на огласној табли Планинарског савеза Србије. 

Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи Пословник Надзорног 

одбора Планинарског савеза Србије од 15.09.2009.године. 

 

                                                                                    Председник  

                                                                           Надзорног одбора ПСС 

 

                                                                            Драган Павловић, с.р 

 
 


