ЗАПИСНИК
са Прве ванредне седнице Главног одбора Удружења грађана „ПМН“
одржане 16. фебруара 2018. године
Прва ванредна седница Главног одбора Удружења грађана „ПМН“ одржана је у седишту
Удружења грађана „ПМН“ у Београду, општина Стари град, Цара Душана 78/3.
Седници Главног одбора Удружења грађана „ПМН“, присуствовали су: Петар Несторовић, Петар
Грујић, Миљана Коцић, Јелена Томић, Никола Милуновић, Милош Киломовић и Милош Тричкоић
Првом ванредном седницом Главног одбора Удружења грађана „ПМ
„ПМН“
Н“ председавао је Петар
Несторовић.
***
Пре почетка рада Председавајући је утврдио да од седам чланова који имају право учешћа гласа на
седницама Главног одбора, Првој ванредној седници Главног одбора присуствуј сви чланови који имају
право учешћа и гласаа на седницама Главог одбора и да према Пословнику Главног одбора постоји
кворум за нормалан рад и одлучивање по свим тачкама предложеног дневног реда за Прву ванредну
седницу Главног одбора. Председавајући је утврдио да ће записник водити Миљана Коцић.
Након
акон утврђивања да постоји кворум за нормалан рад и одлучивање на Првој ванредној седници
Главног одбора, Председавајући је предложио следећи дневни ред:
ДНЕВНИ РЕД
1) Разматрање и усвајање предлога Дневног реда;
2) Разматрање и усвајање Записника за Друге ред
редовне седнице Главног одбора;
3) Разматрање и усвајање Правилника о изменама и допуни Правилника о чланству Удружења грађана
„ПМН“;
4) Разматрање и усвајање образаца из Правилника о чланству;
5) Разматрање и усвајање Правилника о престанку важења Правилника о формирању
формир
и раду Центра
„Службени лист“;
6) Разматрање и усвајање Правилника о престанку важења Правилника о објављивању правилника и других
прописа и аката;
7) Разматрање тренутне ситуације, планирање и доношење одлука;
8) Разно.
***

1.
Разматрање и усвајање предлога Дневног реда
Није било предлога измена/допуна предлога дневног реда.
Главни одбор је једногласно донео:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ДНЕВНОГ РЕДА
ПРВЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“

1) Усваја се Дневни ред Прве ванредне седнице Главног одбора Удружења грађана „ПМН“, у предложеном
тексту.
2) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
2.
Разматрање и усвајање Записника за Друге редовне седнице Главног одбора
Није било поднетих примедби на Записник са Друге редовне седнице Главног одбора.
Главни одбор је једногласно донео:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА
ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“

1) Усваја се Записник Друге редовне седнице Главног одбора Удружења грађана „ПМН“ одржане дана 24.
децембра 2017. године, у предложеном тексту.
2) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3.
Разматрање и усвајање Правилника о изменама и допуни Правилника о чланству Удружења грађана „ПМН“
Разматрање по овој тачки Дневног реда изнео је предлагач Петар Несторовић и том приликом присутне чланове је
упознао са одредбама предложеног прописа и са правним дејствима која произилазе усвајањем истог.
Након излагања Председавајући је отворио расправу, по овој тачки дневног реда. Пошто се нико није јавио за реч,
Председавајући је закључио расправу и кренуло се на одлучивање.
Главни одбор је једногласно донео:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ
ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О ЧЛАНСТВУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“

1) Усваја се Правилник о изменама и допуни Правилника о чланству Удружења грађана „ПМН“, донет на
Првој ванредној седници Главног одбора, одржаној дана 16. фебруара 2018. године.
2) Задужује се Председник Удружења грађана „ПМН“ да утврди пречишћени текст Правилника о чланству
Удружења грађана „ПМН“ са усвојеним изменама и допуном.
3) Овај правилник ступа на снагу даном усвјања.
4) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4.
Разматрање и усвајање образаца из Правилника о чланству
Разматрање по овој тачки Дневног реда изнео је предлагач Петар Несторовић и том приликом присутне чланове је
упознао са предложеним обрасцима и са правним дејствима која произилазе усвајањем истих.
Након излагања Председавајући је отворио расправу, по овој тачки дневног реда. Пошто се нико није јавио за реч,
Председавајући је закључио расправу и кренуло се на одлучивање.
Главни одбор је једногласно донео:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОБРАЗАЦА ИЗ ПРАВИЛНИКА О ЧЛАНСТВУ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“
1.
2.
3.
4.

Дефинишу се и усвајају обрасци из Правилника о чланству Удружења грађана „ПМН“.
Обрасци чине саставни део ове одлуке.
Ови обрасци се примењује даном усвајања.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4-1.
Прилог
ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ЧЛАНСКИХ КАРТИ

На основу члана 16. став 4, а у вези са чланом 16. став 3. Правилника о чланству Удружења грађана „ПМН“, дана
__.__.201_. године, сачињава се записник о примопредаји чланских карти, са евиденцијом чланских карти.
Примопредаја је извршена између Председника Удружења грађана „ПМН“, Петра Несторовића и
председника/задуженог лица
____________________________________________________________________
(нази организације/име задуженог лица), ______________________________________ (име и презиме председника
организације).
Овим се налаже председнику/задуженом лицу _________________________________________ (назив
организације/име задуженог лица) да у року од двадесет дана, достави чланске карте, доле поменутим, члановима
Удружења грађана „ПМН“.
Евиденција предатих чланских карти
Редни Име члана
Презиме члана

Адреса становања члана

Број телефона Број чланске

број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
У ______________________

члана

ПРЕДСЕДНИК/ЗАДУЖЕНО ЛИЦЕ
___________________________
(назив организације)
___________________________
(име и презиме)
___________________________
(потпис)

ПРЕДСЕДНИК
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“
___________________________
Петар Несторовић

М.П.

4-2.
Прилог

Образац бр. 2

ПОТВРАДА
О ПРИМОПРЕДАЈИ ЧЛАНСКИХ КАРТИ
Ја, _____________________________________ (име и презиме члана), изјављујем да сам од
________________________________________ (назив организације/задуженог лица)
примио чланску карту, насловљену на м
моје
оје име, са чланским бројем
______________________, дана __.__.201_. године, у ___________________________.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су сви наведени
подаци тачни.

________________________________
(потпис даваоца)

карте

________________________________
(потпис примаоца)

Образац бр. 2

ПОТВРАДА
О ПРИМОПРЕДАЈИ ЧЛАНСКИХ КАРТИ
Ја, _____________________________________ (име и презиме члана), изјављујем да сам од
________________________________________ (назив организације/задуженог лица)
примио чланску карту, насловљену на моје име, са чланским бројем
______________________, дана __.__.201_. године, у ___________________________.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су сви наведени
подаци тачни.

________________________________
(потпис даваоца)

________________________________
(потпис примаоца)

5.
Разматрање и усвајање Правилника о престанку важења Правилника о формирању и раду Центра
„Службени лист“
Разматрање по овој тачки Дневног реда изнео је предлагач Петар Несторовић и том приликом присутне чланове је
упознао са одредбама предложеног прописа и са правним дејствима која произилазе усвајањем истог.
Након излагања Председавајући је отворио распр
расправу,
аву, по овој тачки дневног реда. Пошто се нико није јавио за реч,
Председавајући је закључио расправу и кренуло се на одлучивање.
Главни одбор је једногласно донео:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ
ПРАВИЛНИКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О ФОРМИРАЊУ И РАДУ
ЦЕНТРА „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“

1) Усваја се Правилник о престанку важења Правилник о формирању и раду Центра „Службени лист“
донетог 24. децембра 2017. године (дел. бр. 22-027/2017).
2) Овај правилник ступа на снагу даном усвјања.
3) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

6.
Разматрање и усвајање Правилника о престанку важења Правилника о објављивању правилника и других прописа
и аката
Разматрање по овој тачки Дневног реда изнео је предлагач Петар Несторовић и том приликом присутне чланове је
упознао са одредбама предложеног прописа и са правним дејствима која произилазе усвајањем истог.
Након излагања Председавајући је отворио расправу, по овој тачки дневног реда. Пошто се нико није јавио за реч,
Председавајући је закључио расправу и кренуло се на одлучивање.
Главни одбор је једногласно донео:
УСВАЈАЊУ
ПРАВИЛНИКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О ОБЈАВЉИВАЊУ ПРАВИЛНИКА
И ДРУГИХ ПРОПИСА И АКАТА

1) Усваја се Правилник о престанку важења Правилник о објављивању правилника и других прописа и аката
(у даљем тексту: Правилник), донетог 01. октобра 2017. године (дел. бр. 2-012/2017).
2) Овај правилник ступа на снагу даном усвјања.
3) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
7.
Разматрање тренутне ситуације, планирање и доношење одлука
Председавајући је у уводном обраћању члановима Главног одбора рекао да је потребно размотрити ситуацију у
Локалном центру Лесковац и да се сходно сазнањима донесу одговарајуће одлуке.
Председавајући је отворио расправу.
Реч је добио Петар Грујић, који је предложио да органи Локалног центра Лесковац распусте, јер крше Статут
ПМН-а, одлуке виших органа и циљеве Удружења грађана „ПМН“. Такође, присутним члановима је саопштио да
је, обављајући своју функцију, дошао до сазнања да већина чланова председништва Локалног центра Лесковац
немају пребивалиште на територији града Лесковца и да је комуникација са председником Локалног центра
Лесковац немогућа.
Пошто више није било пријављених учесника у расправи, прешло се на одлучивање.
Главни одбор је једногласно донео:
ПРЕДЛОГ
ПРЕДСЕДНИКУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“
О РАСПУШТАЊУ ЛОКАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Члан 1.
Предлаже се Председнику Удружења грађана „ПМН“, распуштање органа Локалног центра за град Лесковац.
Члан 2.

Предлог се подноси због не обављања послова органа Локалног центра за град Лесковац предвиђеним Статутом и
другим општим актима Удружења грађана „ПМН“ и због деловања супротно интересима, циљевима и одлукама
виших органа Удружења грађана „ПМН“.
8.
Разно
За ову тачку Дневног реда нико се није јавио за реч.
***
Пошто више није било пријављених учесника у расправи, Председавајући је закључио Прву ванредну седницу
Главног одбора Удружења грађана „ПМН“.
***
Прва ванредна седница Главног одбора Удружења грађана „ПМН“ почела је у 14:00 часова, а завршила се у 15:30
часова.
У Београду, 16. фебруара 2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК
ГЛАВНОГ ОДБОРА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“

__________________________
Петар Несторовић

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“

М.П.

__________________________
Миљана Коцић

