ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1
Скупштина пуноправно одлучује у складу са чланом 33 Статута ПСС.
Члан 2
Скупштину отвара Председник Савеза, (а у његовом одсуству лице које именује
Управни одбор или сазивач Скупштине) и предлаже избор радних тела.
Радна тела су:
-

Радно председништво (3 члана);
Записничар;
Оверивачи записника (2 члана);
Верификациона комисија (3 члана);
Изборна комисија (3 члана).
Члан 3

Задаци радних тела су:
Радно председништво (у чијем је саставу и Председник Савеза) руководи радом
Скупштине. Радно председништво руководи радом Скупштине,
прима пријаве за дискусију и контролише време говорницима.
Записничар води записник о току рада Скупштине.
Оверивачи записника, по завршетку Скупштине, потписују записник у рукопису,на лицу
местa, и накнадно га потписују после прекуцавања, а најкасније 15
дана од датума одржавања Скупштине.
Верификациона комисија преузима и упоређује оверена пуномоћја представника
клубова/друштава са евиденцијом канцеларије ПСС.Представници
доказују идентитет личним документом.
Изборна комисија руководи изборним процесом у складу са овим Пословником.
Члан 4
Чланови Скупштине су представници организација/клубова и представник заслужних
спортиста са овереним пуномоћјем, а према члану 31 Статута ПСС.
Члан 5.
Скупштина почиње са радом након извештаја Верификационе комисије, да постоји
кворум за доношење пуноправних одлука.
Верификациона комисија у току рада Скупштине контролише број присутних
представника Скупштине и пред свако гласање констатује да ли постоји кворум за
пуноправно одлучивање.
Члан 6
Право гласа имају само представници организација/клубова и представник заслужних
спортиста са овереним пуномоћјем према члану 9 Статута).
Председник савеза, чланови УО, НО и ВЧ који немају пуномоћје својих клубова или
удружења заслужних спортиста немају право гласа.
Члан 7
Време дискусије ограничава се на 5 (пет) минута. У случају прекорачења времена из
овог члана, Радно председништво опомиње дискутанта, а у случају да настави одузима
му реч.
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По једној тачци Дневног реда, члан Скупштине може се јавити за реч само једанпут.
Представник или гост може да дискутује пошто му Радно председништво да реч.
Пре започете дискусије дискутант је обавезан да се представи, да каже из ког је
клуба и о којој тачци жели да дискутује.
Нико нема право да без претходне најаве, односно одобрења почне да говори, а
исто тако нико нема право да дискутанту упада у реч и води дијалог са истим,
представницима скупштине, или са члановима радног председништва.
Члан 8
По једној тачци Дневног реда, члан Скупштине може се јавити само једанпут за
реплику у трајању од 2 (два) минута.
Гласање на Скупштини
Члан 9
Гласање по свим тачкама Дневног реда је јавно.
Приликом доношења одлука, представници 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.
Члан 10
У случају непридржавања одредби овог Пословника или ремећења рада Скупштине
на други начин, Радно председништво може да изрекне:
-

Опомену,
Последњу опомену,
Удаљавање са седнице Скупштине.

Изречена одлука је коначна.
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