ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

На пснпву члана 58. став 1. тачка 3. Статута Демпкратске странке, Надзпрни пдбпр
Демпкратске странке на I редпвнпј седници пдржанпј 09. пктпбра 2014. гпдине, дпнеп је

ППСЛПВНИК П РАДУ
НАДЗПРНПГ ПДБПРА ДЕМПКРАТСКЕ СТРАНКЕ

I
УВПДНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Ппслпвникпм п раду Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке (у даљем тексту: Ппслпвник)
утврђују се питаоа у вези са сазиваоем, припремпм, радпм, пдлучиваоем и друга
питаоа пд значаја за пствариваое надлежнпсти Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке.
Члан 2.
Надзпрни пдбпр ради на седницама.
Седнице Надзпрнпг пдбпра пдржавају се пп пптреби, а пбавезнп пре ппднпшеоа
извештаја п финансијскпм ппслпваоу странке Скупштини странке и Председништву
странке.

II
КПНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА
Члан 3.
Кпнститутивну седницу Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке заказује председник/ца
претхпднпг сазива Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке, предлаже дневни ред и впди
седницу дп избпра председника/це Надзпрнпг пдбпра Демпкратске странке.
У случају не заказиваоа кпнститутивне седнице пд стране председника/це претхпднпг
сазива, кпнститутивну седницу сазива секретар/ка Странке или најстарији/а члан/ица
Надзпрнпг пдбпра у кпјем случају, дп избпра председника/це седницпм председава
најстарији/а члан/ица.
Кпнститутивна седница заказује се најкасније у рпку пд 30 дана пп избпру.
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Члан 4.
На кпнститутивнпј седници се бирају председник/ца и заменик/ца председника/це
Надзпрнпг пдбпра.
Предлпг за председника/це и заменика/це председника/це мпже мпже ппднети сваки/а
члан/ица Надзпрнпг пдбпра.
Председавајући/а ставља на гласаое предлпге према редпследу предлагаоа.
За председника/цу Надзпрнпг пдбпра је изабран/а кандидат/иоа кпји дпбије већину
гласпва укупнпг брпја чланпва/ица Надзпрнпг пдбпра.
Изабрани/а председник/ца прганизује избпр заменика/це председника/це пп истпм
ппступку из става 2., 3. и 4. пвпг члана.

III
САЗИВАОЕ, РАД И ПДЛУЧИВАОЕ
Члан 5.
Седнице сазива и оима рукпвпди председник/ца Надзпрнпг пдбпра, а у пдсуству
председника/це заменик/ца председника/це.
Ппзив за седницу са предлпгпм дневнпг реда и пдгпварајућим материјалпм дпставља се,
пп правилу, најмаое седам дана пре оенпг пдржаваоа.
У хитним и непдлпжним случајевима седница се мпже заказати и у краћем рпку.
Седницама Надзпрнпг пдбпра мпгу присуствпвати и друга лица на ппзив председника/це.
Члан 6.
На ппчетку седнице председавајући/а утврђује квпрум, а затим предлаже дневни ред.
За пунпважнп пдлучиваое пптребнп је да седници присуствује већина чланпва/ица
Надзпрнпг пдбпра.
Пп свакпј тачки дневнпг реда председавајући/а најпре изнпси суштину питаоа, а затим
птвара дискусију. Пп пкпнчанпј дискусији приступа се пдлучиваоу.
Одлука се дпнпси јавним гласаоем акп је за оу гласала већина присутних чланпва/ица.
Акти кпје дпнпси Надзпрни пдбпр су пдлуке, извештаји, предлпзи и преппруке.
Члан 7.
Седница надзпрнпг пдбпра се пдлаже у случају неппстпјаоа квпрума или збпг
наступаоа непредвиђених пкплнпсти.
Одлуку п пдлагаоу дпнпси председавајући/а.
Председавајући/а пдређује време наставка прекинуте седнице.
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Члан 8.
Надзпрни пдбпр кпнтрплише прихпде странке, упптребу финансијских средстава Странке,
управљаое импвинпм кпја је у власништву Странке, впђеое ппслпвних коига и
предузима пстале радое у вези унутрашое кпнтрпле у складу са Статутпм Странке и
Закпнпм.
Члан 9.
Овлашћенп лице Странке дпставља на увид ппслпвну дпкументацију, и даје пптребна
пбјашоеоа на захтев чланпва/ица Надзпрнпг пдбпра.

IV
ИЗВЕШТАЈ
Члан 10.
О извршенпј кпнтрпли финансијскпг ппслпваоа Странке, Надзпрни пдбпр саставља
извештај.
Извештај садржи ппдатке п предмету кпнтрпле, начину кпнтрпле, и правилнпсти рада у
управљаоу финансијскпм импвинпм Странке.
Садржај извештаја је усвпјен акп се сагласи већина чланпва/ица Надзпрнпг пдбпра.
Извештаји п кпнтрпли ппслпваоа странке, кап и извештај п раду Надзпрни пдбпр ппднпси
на начин и у рпкпвима предвиђеним Статутпм и Закпнпм.

V
ЧУВАОЕ ДПКУМЕНАТА
Члан 11.
Чланпви/ице пдбпра дужни су у ппступку унутрашое кпнтрпле материјалнпг ппслпваоа
да:
1. чувају дпкумента дпбијена на увид,
2. кпнтрплу врше искључивп у ппслпвним прпстпријама Странке,
3. пнемпгуће дпступнпст ппслпвне дпкументације непвлашћенпм лицу и
4. чувају ппслпвну тајну у складу и на начин пдређен Закпнпм.
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VI
ППСЕБНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 12.
У хитним случајевима Надзпрни пдбпр мпже дпнети пдлуку на пснпву пбављених
телефпнских кпнсултација.
Председник/ца Надзпрнпг пдбпра фпрмулише предлпг пдлуке, а чланпви/ице Надзпрнпг
пдбпра се изјашоавају ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАН/А.
На пвај начин пдлука је дпнета акп је већина чланпва/ица Надзпрнпг пдбпра гласала ЗА
пдлуку.
О телефпнскпј седници се впди записник.
Сем телефпнпм, кпнсултације мпгу бити пбављене и другим средствима електрпнске
кпмуникације.
Члан 13.
У случају престанка мандата председника/це и заменика/це председника/це Надзпрнпг
пдбпра, избпр нпвпг председника/це и заменика/це председника/це врши се пп
прпцедури дефинисанпј у члану 4. ставпви 2., 3., 4. и 5. пвпг Ппслпвника, а седницпм
председава заменик/ца председника/це.

VII
ЗАПИСНИК
Члан 14.
На седници Надзпрнпг пдбпра впди се записник.
У записник се унпсе време и местп пдржаваоа седнице, квпрум, битан тпк седнице,
пдлуке, закључци, резултати гласаоа, имена гпстију, име председавајућег, време
завршетка седнице и други ппдаци пд значаја за пдржану седницу.
Записник впди технички секретар Надзпрнпг пдбпра, а пверава га председавајући/а.
Записник се сачиоава пдмах накпн пдржаваоа седнице.
Записник се дпставља чланпвима/ицама Надзпрнпг пдбпра уз ппзив за наредну седницу.
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VIII
ПТПРАВАК ПДЛУКЕ
Члан 15.
Отправак пдлуке се дпставља чланпвима/ицама Надзпрнпг пдбпра, секретаријату, пднпснп
прганима и лицима кпји пп пдлукама треба да ппступе или се на оих пднпсе.
Отправак се дпставља најкасније један дан пд дана дпнпшеоа пдлуке.

IX
ТЕХНИЧКА ППДРШКА
Члан 16.
Пријем ппште, дпстављаое, ппзиваое, прикупљаое извештаја п финансијскпм ппслпваоу
пдбпра, впђеое записника и пстале административне радое врши технички секретар
Надзпрнпг пдбпра.
Техничкпг секретара пдређује секретар Странке пдлукпм, а на предлпг председника/це
Надзпрнпг пдбпра.

X
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 17.
Ппслпвник Надзпрнпг пдбпра ступа на снагу данпм дпнпшеоа.

У Бепграду,
09. пктпбар 2014. гпдине
Дејан Пандурпв, с.р.
председник Надзпрнпг пдбпра
Демпкратске странке
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