
Нацрт Пословника 

 

Оснивачка Скупштина Коморе извршитеља Републике Србије (у даљем тексту: 

Скупштина), на седници одржаној 14. маја 2012. године, доноси 

 

ПОСЛОВНИК 

о раду Оснивачке  скупштине коморе извршитеља 

 

Члан 1. 

            Овим Пословником уређује се поступак усвајања Статута на Скупштини . 

 

Члан 2. 

 

 Радом Скупштине по правилу председава најстарији присутни члан 

скупштине или друго лице које скупштина предложи . 

            Председник Скупштине предлаже    записничара и  верификациону 

комисију,састављену од 3 члана,  за поступак одлучивања о  усвајање Статута 

Коморе извршитеља( у даљем тексту:  Коморе) . 

           Председник руководи радом Скупштине и предлаже дневни ред Скупштине:  

. :        1.   Усвајање Пословника о раду Скупштине(у даљм тексту:Пословник) и  

2. Усавајање Статута Коморе ( у даљем тексту : Статут) . 

3.  Разно 

           Верификациона комисија утврђује број присутних именованих извршитеља 

на Скупштини и утврђује резултате гласања о Статуту .  

          Одлука о усвајању Статута и друге одлуке на Скупштини доносе се већином 

гласова присутних чланова Скупштине. 

           Гласање о Пословнику и Статуту је јавно и обавља се  након јавне расправе о 

предлогу  Статута и предлозима чланова Скупштине за измену и допуну , 

подизањем руке или другом радњом из које се јасно може утврдити одлука гласача.  

 

 

Члан 3. 

 

            Председник Скупштине утврђује дневни ред и отвара расправу о предлогу 

Статута који су припремили чланови Скупштине. 

            Ако постоји више текстова предлога Статута,најпре се гласа о предлогу о 

којем ће се отворити расправа. 

           Расправа се отвара о предлогу за који је гласао највећи број присутних 

чланова Скупштине . 

           Расправа се води начелно о тексту Статута,као и о појединачним 

предлозима. 

           Предлог  за који је гласала већина чланова Скупштине увршћује се у текст 

Статута. 

           Председник може затражити правно мишњење о појединим предлозима од 

стручне службе  Министарства правде  



           Након гласања о појединачним предлозима гласа се о усвајању јединственог  

текста Статута. 

 

Члан 4. 

           Председник Скупштине ће након усвајања Статута на Скупштини од 

Министара правде ,писаним путем, затражити сагласност на  Статут. 

          Ако министар да сагласност ,Статут се објављује на интернет страници 

Министарства правде и  ступа на правну снагу наредног дана по објављивању.  

          Ако министар стави  примедбе на Статут, Скупштина ће их одмах 

размотрити, отклонити недостатке и поновити процедуру гласања о Статуту и 

прибављања мишљења министарства. 

 

Члан 5. 

 

Скупштина Коморе ,након ступања  Статута на снагу : 

1) усваја Пословник о раду Скупштине,по правилима овог Пословника и   

бира органе Коморе у скалду са Статутом,  

2) усваја друге акте из надлежности Коморе предвиђене Законом и 

Статутом; 

3) одлучује о другим питањима предвиђеним Законом и Статутом. 

 

Члан 6. 

           Овај Пословник ступа на снагу одмах по његовом усвајању на Скупштини. 

 

Председник Оснивачке скупштине 

 

 

 

 
 

 


