ЗАПИСНИК
са Четврте редовне седнице Главног одбора Удружења грађана „ПМН“
одржане 16. децембра 2018. године

Четврта редовна седница Главног одбора Удружења грађана „ПМН“ одржана је у седишту ПМН-а.
Седници Главног одбора, присуствовали су: Петар Несторовић, Петар Грујић, Миљана Коцић, Милош
Киломовић и Никола Милуновић.
Четвртом редовном седницом Главног одбора председавао је Петар Несторовић.

***

Председавајући је утврдио да од пет чланова са правом учествовања и одлучивања у раду Главног одбора, Четвртој
редовној седници Главног одбора присуствују свих пет члана. Тиме се констатује, да према Пословнику Главног
одбора, постоји кворум за нормалан рад и одлучивање по свим тачкама предложеног дневног реда на Четвртој
редовној седници Главног одбора.

Председавајући је утврдио да ће записник водити Миљана Коцић.

Након утврђивања постојања кворума за нормалан рад и одлучивање на Четвртој редовној седници Главног одбора,
Председавајући је предложио следећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Отварање седнице,
Разматрање и усвајање Дневног реда,
Разматрање и усвајање Записника са Треће редовне седнице Главног одбора,
Разматрање и усвајање Изврштаја о раду Главног одбора,
Разматрање и усвајање Одлуке о делегатима локалних центара за Трећу седницу радне Скупштине,
Разно.
***

2.
Разматрање и усвајање Дневног реда

Није било предлога за измену и/или допуну дневног реда.
Главни одбор је једногласно донео:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ДНЕВНОГ РЕДА
ЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА

1) Усваја се Дневни ред Четврте редовне седнице Главног одбора, у предложеном тексту.
2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

3.
Разматрање и усвајање Записника са Треће редовне седнице
Главног одбора

Није било поднетих примедби на Записник са Треће редовне седнице Главног одбора.
Главни одбор је једногласно донео:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА
ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА

1) Усваја се Записник Треће редовне седнице Главног одбора одржане дана 23. јуна 2018. године, у
предложеном тексту.
2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

4.

Разматрање и усвајање Извештаја о раду
Главног одбора

Излагање по овој тачки дневног реда изнео је Петар Несторовић, који је изнео своје виђење рада Главног одбора у
периоду 2017-2018 године и позвао остале чланове Главног одбора да изнесу своје гледиште ствари.

Након излагања Петра Несторовића, реч су добили и своје виђење рада Главног одбора изнели остали чланови
Главног одбора, следећим редом:
1)
2)
3)
4)

Петар Грујић,
Миљана Коцић,
Милош Киломовић,
Никола Милуновић.

Пошто више није било пријављених учесника у расправи, председавајући је закључио расправу и прешло се на
одлучивање.
Главни одбор је једноглсно донео:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ГЛАВНОГ ОДБОРА

1)
2)
3)
4)

Усваја се Извештај о раду Главног одбора за период 2017-2018, у предложеном тексту.
Извештај о раду чини саставни део ове одлуке.
Извештај о раду доставити Председнику ПМН-а, ради усвајања.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5.

Разматрање и усвајање Одлуке о делегатима локалних центара
за Трећу седницу радне Скупштине

Излагање по овој тачки дневног реда изнео је Петар Несторовић и том приликом чланове је упознао са одредбама
предложене одлуке и са стањем на терену.

Након излагања председавајући је отворио расправу по овој тачки дневног реда. Пошто се нико од присутних није
јавио за реч, председавајући је закључио расправу и кренуло се на гласање.
Главни одбора је једногласно донео:

ОДЛУКУ
О ДЕЛЕГАТИМА ЛОКАЛНИХ ЦЕНТАРА
ЗА ТРЕЋУ СЕДНИЦУ РАДНЕ СКУПШТИНЕ

1) Локални центри Удружења грађана „ПМН“ немају могућност слања делегата на Трећој седници радне
Скупштине.
2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

6.

Разно

По овој тачки дневног реда није било пријављених говорника.

***

Пошто више није било пријављених учесника у расправи, председавајући је закључио Четврту редовну седницу
Главног одбора Удружења грађана „ПМН“.

***

Четврта редовна седница Главног одбора Удружења грађана „ПМН“ почела је у 12.00 часова, а завршила се у 14.00
часова.

У Београду, 16. децембра 2018. године.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК
ГЛАВНОГ ОДБОРА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“

__________________________
Петар Несторовић

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“

М.П.

__________________________
Миљана Коцић

