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Прилог  4 
 
На основу Закона о удружењима (Службени  гласник РС бр.51/2009 и бр.99/2011) и 
члана 18. Статута Савеза еконимиста Србије, Скупштина Савеза еконимиста Србије 
на седници одржаној дана 02. децембра 2015. године донела је: 
 
 

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К 

О  

РАДУ СКУПШТИНЕ САВЕЗА ЕКОНИМИСТА СРБИЈЕ 
 
 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
 
1.1. Овим пословником уређује се начин рада Скупштине Савеза економиста 

Србије (у даљем тексту СЕС). 
1.2. По поступку утврђеним овим пословником раде и комисије, одбори и друга 

помоћна и радна тела које образује Скупштина. 
 
 

2. НАЧИН РАДА 
 
 

2.1. Седнице 
 
2.1.1. Скупштина врши послове из своје надлежности на седници. 
2.1.2. Изузетно, уколико хитност решавања налаже, послове из надлежности 

Скупштине може да обави Председништво СЕС.  
2.1.3. Верификација одлука донетих на начин предвиђен одредбом 2.1.2. врши се 

на првој наредној седници Скупштине. 
 

2.2. Јавност рада 
 
2.2.1. Седнице Скупштине су јавне. 
2.2.2. Чланство се обавештава о донетим одлукама путем саопштења у  

билтенима, часописима и путем интернет сајта СЕС.  
 
 

3.  САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ 

 

 
3.1. Скупштину СЕС сазива Председник СЕС.  
3.2. Редовна Скупштина се сазива једном годишње. 
3.3. Ванредна Скупштина се сазива према потреби или на захтев најмање једнe 

трећинe чланова Скупштине, на начин регулисан Статутом СЕС. 
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4. РУКОВОЂЕЊЕ СЕДНИЦАМА 

 

 

4.1. Отварање Скупштине  
 
4.1.1. Конститутивну Скупштину отвара Председник СЕС. 
4.1.2. Седницама Конститутивне Скупштине, до избора председника Скупштине, 

руководи Председник СЕС. 

 

4.2. Права и дужности председника Скупштине  
 
4.2.1. Председник Скупштине има следећа права и дужности: 
 - председава седницом, 
 - утврђује и објављује да ли на седници постоји кворум за рад и одлучивање, 
 - стара се да рад на седници тече према утврђеном дневном реду, 
 - даје реч члановима Скупштине и осталим учесницима у дискусији, 
           - изриче мере због нарушавања реда на седници, 
 - одобрава, у оправданим случајевима, напуштање седница, 
 - потписује акта које доноси Скупштина, 
 - врши и друге послове одређене овим пословником и другим општим актима   

СЕС. 

 

4.3. Одржавање реда на седници Скупштине 
 
4.3.1. О раду и реду на Седници стара се председник Скупштине. 
4.3.2. Због повреде реда на седници Скупштине члановима Скупштине и лицима 

која присуствују на седници могу се изрећи следеће мере : 
 - упозорење на ред, 
 - одузимање речи и 
 - удаљавање са седнице. 
4.3.3. Меру упозорења на ред и одузимање речи изриче председник Скупштине, а 

меру удаљавања са седнице доноси Скупшина, на предлог председника 
Скупштине. 

4.3.4. Мера одузимања речи изриче се присутном лицу које својом дискусијом на 
седници нарушава ред и одредбе овог пословника, а већ је на тој седници 
било упозорено да се придржава дневног реда и/или одредаба овог 
пословника. 

4.3.5. Мера удаљења са седнице доноси се због: изношења увреде, клевете и 
слично, употребе речи које нису у складу са правилом понашања у 
Скупштини и достојанством лица, због оглушавања о већ изреченој мери и 
због очигледно грубог ометања рада и реда на седници Скупштине. 

4.3.6. Мера удаљења са седнице изриче се само за седницу на којој је била 
изречена. 

4.3.7. Члан Скупштине или друго присутно лице према коме је изречена мера 
удаљења са седнице, дужно је да се одмах удаљи из просторије у којој се 
седница одржава и не може више присуствовати тој седници. 

4.3.8. Све изречене мере уносе се у записник седнице. 
 
 

5. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
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5.1. Састављање предлога дневног реда 
 
5.1.1. Предлог дневног реда редовне Скупштине саставља Председник СЕС. 
5.1.2. Предлог дневног реда ванредне Скупштине, која се сазива на захтев 

најмање једна трећина чланова Скупштине, саставља Председник СЕС уз 
консултацију са члановима Скупштине који су поднели захтев за сазивање 
ванредне седнице. 

 

5.2. Сазивање седница  
 
5.2.1. Седнице Скупштине се одржавају по потреби, а најмање једном годишње. 
5.2.2. Седнице се сазивају најмање 10 дана пре дана одржавања, оглашавањем у 

пословним просторијама СЕС, писаним позивом који се упућује сваком члану 
Скупштине и/или оглашавањем на wеб сајту СЕС. 

5.2.3. Позив за седницу Скупштине упућује се и члановима Председништва, 
Надзорном одбору и главним и одговорним уредницима часописа које издаје 
СЕС. 

5.2.4. У изузетно хитним случајевима, уколико доношење одлуке не трпи одлагање, 
седница Скупштине се може заказати електронски, телефоном, слањем 
телеграма или на други погодан начин. 

5.2.5. Позив мора да садржи предлог дневног реда, време и место где ће се 
седница одржати уз достављање материјала за поједине тачке дневног реда, 
уколико је то могуће. 

5.2.6.  Материјал за седницу Скупштине треба да садржи предлоге одлука, 
закључака и слично, са образложењем за њихово доношење. 

5.2.7. Материјал који представља пословну тајну може се предати члановима 
Скупштине личном доставом, непосредно у канцеларији стручне службе СЕС 
или на самој седници Скупшрине. 

 

5.3. Чланови Скупштине 

 
5.3.1. Чланове СЕС на Скупштини  заступају њихови представници.  
5.3.2.  Скупштину СЕС чини најмање 35 представника, односно највише 40 

представника. 
5.3.3. Број представника за Скупштину СЕС је:   
 - За Савез економиста Војводине  6 представника  
 - За Савез економиста Косова и Метохије 1 представник  
 - Друштво економиста Београда 4 представника 
 - Друштво економиста Ниш 3 представника  
 - Друштво економиста Краљево 1 представник 
 - Друштво економиста Крагујевац 1 представник 
 - Друштво економиста Пирот 1 представник. 
            Председништво СЕС, за свако заседање Скупштин, одређује тачан број 

представника за колективне чланове у зависности од њихове величине и 
активности.   

    
 

6. РАД НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ 
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6.1. Отварање седнице 
 
6.1.1. Председник СЕС отвара седнице Скупштине. 
6.1.2. Председник Скупштине руководи  седницом Скупштине. 
6.1.3. Уколико је председник Скупштине спречен да председава Скупштином, 

Скупштином председава Председник СЕС, са свим правима и обавазама 
председника Скупштине. 

 

6.2. Услови за одржавање седнице 
 
6.2.1. За рад Скупштине и доношење пуноважних одлука непоходно је да седници 

Скупштине присуствује најмање једна половина плус један члан Скупштине.  
6.2.2. Уколико се на седницу Скупштине не одазове потребан број чланова  

Председништво СЕС ће поново сазвати Скупштину у року од 30 дана. 
6.2.3. Уколико се, два пута узастопно, позиву не одазове довољан број чланова 

/представника за одржавање Скупштине, Председништво ће обавестити 
чланове Скупштине чији се представници нису одазвали позиву и тражити да 
изаберу своје нове представнике за Скупштину, у року од 30 дана. 

6.2.4. Након добијања списка нових представника/чланова Скупштине, 
Председништво је дужно да сазове Скупштину у наредном року од 30 дана. 

 

6.3. Ток седнице 
 
6.3.1. После констатације председника Скупштине да Скупштина може пуноважно 

да ради и одлучује, односно да постоји кворум, врши се избор два оверивача 
записника, а затим  председник Скупштине чита предлог дневног реда и 
позива чланове да се о њему изјасне или да ставе своје предлоге за измене 
и допуне. 

6.3.2. По утврђивању дневног реда прелази се на рад према усвојеним тачкама 
дневног реда. 

6.3.3. Ближа објашњења за предлоге из материјала по одређеним тачкама дневног 
реда, на захтев чланова Скупштине, дају известиоци. 

6.3.4. Известилац је по правилу Председни СЕС  или члан Председништва, а може 
бити и друго стручно лице, посебна комисија коју одреди Скупштина или 
Председништво, зависно од питања које је на дневном реду. 

6.3.5. После излагања известиоца, председник Скупштине  даје реч дискутантима 
по реду којим су се пријавили за дискусију. 

6.3.6. На седници нико не може дискутовати пре него што за то добије реч од 
председника Скупштине. 

6.3.7. Председник Скупштине ће дати преко реда реч дискутанту који жели да 
говори о повреди пословника, о повреди законитости и/или дневног реда 
и/или нетачно наведеним подацима који могу довести до неспоразума. 

6.3.8. Учесник у дискусији може да говори само о питањима која су на дневном 
реду. 

6.3.9. Дискусије треба да буду сажете и кратке. 
6.3.10. Ако се дискутант у својој дискусији удаљава од питања о коме се расправља, 

ако је опширан и/или својим излагањем износи увреде или клевете, 
председник Скупштине је обавезан да га позове да се придржава дневног 
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реда, односно да престане са изношењем увреда или клевета и да не 
нарушава ред. 

6.3.11. Ако се дискутант оглуши и о други овакав позив и упозорење, председник 
Скупштине је дужан да му одузме реч. 

6.3.12. Чланови Скупштине, чланови Председништва, Надзорног одбора, и главни 
уредници часописа које издаје СЕС могу на седници износити своја 
мишљења и давати објашњења у вези са дневним редом. 

6.3.13.  Остала лица која присуствују седници, могу да износе своје мишљење по 
питањима о којима се расправља само по одобрењу председника Скупштине. 

6.3.14. Кад председник Скупштине утврди да више нема дискутаната и/или уколико 
сматра да у току дискусије питање довољно расветљено, предложиће да се 
приступи доношењу одлуке, односно закључка. 

 

6.4. Одлучивање и гласање 
 
6.4.1. Скупштина доноси одлуке у складу са одредбама Статута и овог пословника. 
6.4.2. Прво се гласа о предлогу у материјалу, па онда по редоследу предлога ако 

их има, а потом у целини о питању које је на дневном реду седнице. 
6.4.3. Скупштина доноси одлуке о питањима из свог делокруга већином гласова 

присутних представника чланова СЕС, изузев за одлуке о престанку рада и 
статусним променама СЕС, као и за измену и допуну Статута којом се битно 
умањују права чланова СЕС, када је потребна сагласност две трећине 
представника чланова СЕС.  

6.4.4. Гласање је јавно. 
6.4.5. Чланови Скупштине гласају на тај начин што се изјашњавају за или против 

предлога. 
6.4.6. Гласање се врши истовремено дизањем руку или на други поуздан начин или 

поименичним изјашњавањем. 
6.4.7. Гласање дизањем руке или на други начин врши се на основу питања 

председника Скупштине "ко је за", затим "ко је против", и на крају "ко се 
уздржава". 

6.4.8. Ако гласање извршено на начин из претходног става не даје сигуран 
резултат, гласање ће се поновити путем прозивке и  уписивањем гласова у 
списак чланова Скупштине. 

6.4.9. Уколико гласањем чланова за усвајање предлога није постигнута неопходна 
већина за прихватање предлога, сматра се да предлог није прихваћен. 

6.4.10. По завршеном гласању председник Скупштине утврђује резултат гласања и 
на основу резултата објављује да ли је предлог о коме се гласало прихваћен 
или је одбијен. 

6.4.11 Закључци и одлуке се достављају органима, службама и лицима која су 
одговорне за њихово извршење. 

 

6.5. Вођење записника 
 
6.5.1. О раду сваке седнице води се записник. 
6.5.2. Записник води лице распоређено на административне послове СЕС или 

друго лице које се за то одреди на самој седници Скупштине. 
6.5.3. Записник са седнице Скупштине обавезно садржи : 
 - редни број седнице, 
 - време и место одржавања седнице, 
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 - време почетка седнице, 
 - консатацију у погледу постојања кворума, 
 - дневни ред седнице, 
 - ток расправе по тачкама дневног реда, 
 - имена дискутаната, 
 - ток одлучивања и донете одлуке, 
 - ознаке да ли су одлуке донете једногласно или већином гласова, у ком 

случају се  
              наводи  колико је гласовате било "за", "против" или "уздржано", 
 - назначење часа када је седница закључена или прекинута, 
 - потпис записничара и председника Скупштине и оверача записника.. 
6.5.4. Извод из записника са донетим одлукама и закључцима Скупштине се 

објављује након седнице на огласној табли СЕС. 
6.5.5. Записници седница са свим материјалима сређују се по реду одржавања 

седница у једном мандатном периоду. 
6.5.6. Записници  са седнице и сав материјал са седница сређују се и одлажу у 

архиву где се чувају на начин како је то регулисано законом. 
6.5.7. Записници седница Скупштине,  усвајају се на следећој седници Скупштине. 
 
 

7. КОМИСИЈЕ И ДРУГА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
 
 
7.1.1. У складу са одредбама закона, Статута и других општих аката, Скупштина 

може за одлучивање о појединим питањима из своје надлежности и свог 
делокруга образовати сталне и/или повремене комисије или их поверити 
Председништву СЕС.  

7.1.2. Задаци комисија, њихов избор и именовање и друга битна питања у вези 
њиховог рада утврђују се одлуком Скупштине којом се комисија образује. 

 
 

8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

8.1. Прелазне одредбе 
 
8.1.1. Сва акта која доноси Скупштина потписује председник Скупштине.  
8.1.2. У одсутности председника замењује  председник СЕС. 
8.1.3. За предмете и преписку коју води Скупштина испред броја протокола ставља 

се ознака "С". 
 

8.2. Завршне одредбе 
 
8.2.1. Измене и допуне овог пословника врши  Скупштина по поступку одређеним 

Статутом.  
8.2.2. Овај пословник ступа на снагу даном доношења. 
8.2.3. Аутентична тумачења одредби овог правилника даје Скупштина. 
 
 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 


