ЗАПИСНИК
Са Треће седнице радне Скупштине
одржане 20. новембра 2018. године

Седница је одржана у седишту Удружења грађана „ПМН“ у Београду.
Седници су присуствовали сви делегати.
Седницом је председавало Радно председништва у следећем саставу:
1. Петар Несторовић, председавајући
2. Петар Грујић, члан
3. Миљана Коцић, члан
Пре почетка рада Верификациона Комисија је утврдила да седници присуствују сви делегати Треће седнице радне
Скупштине, на основу извештаја Организационог одбора, те да постоји кворум за нормалан рад и одлучивање по
свим тачкама Дневног реда.

До избора чланова Радног председништва, седницом је председавао председник Удружења грађана „ПМН“,
господин Петар Несторовић, који је по функцији председник Радног председништва.
Председавајући је ставио на гласање предлог дневног реда, који је предложио сазивач Треће седнице радне
Скупштине.

Дневни ред Треће седнице радне Скупштине, једногласно је усвојен, у предложеном тексту.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ДНЕВНОГ РЕДА
ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ РАДНЕ СКУПШТИНЕ

1) Усваја се Дневни ред Треће седнице радне Скупштине, у предложеном тексту.
2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

3.
Излагање је, по овој тачки Дневног реда, изнео Петар Несторовић.
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По овој тачки Дневног реда није било пријављених учесника у расправи нити пристиглих примедби.
Председавајући је ставио на гласање Записник са Друге редовне седнице Скупштине.

Записник са Друге редовне седнице Скупштине, једногласно је усвојен, у предложеном тексту.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА
ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

1) Усваја се Записник Друге редовне седнице Скупштине одржане дана 31. августа 2017. године, у
предложеном тексту
2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

4.
Излагање је, по овој тачки Дневног реда, изнео Петар Несторовић.
По овој тачки Дневног реда није било пријављених учесника у расправи.
Председавајући је ставио на гласање Пословник Скупштине.

Пословник Скупштине, једногласно је усвојен, у предложеном тексту.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ

1) Усваја се Пословник Скупштине Удружења грађана „ПМН“, у предложеном тексту.
2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5.
Излагање је, по овој тачки Дневног реда, изнео Петар Несторовић.
По овој тачки Дневног реда није било пријављених учесника у расправи.
Председавајући је ставио на гласање Одлуку о формирању Радног председништва, у саставу који је предложио
сазивач седнице.

Одлука о формирању Радног председништва, једногласно је усвојена, у предложеном саставу.
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ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ РАДНОГ ПРЕДСЕДНИШТВА

1) Бирају се чланови Радног председништва:
(1) Петар Грујић,
(2) Миљана Коцић.
2) Председник Радног председништва је по функцији Председник Удружења грађана „ПМН“.
3) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Након формирања Радног председништва, оно је преузело председавање Трећом седницом радне Скупштине.
На основу предлога сазивача седнице Радно председништво је предложило састав Верификационе комисије у
следећем саставу:
1) Никола Милуновић – председник,
2) Милош Киломовић – члан,
3) Милош Тричковић – члан.
Излагање је, по овој тачки Дневног реда, изнео Петар Несторовић.
По овој тачки Дневног реда није било пријављених учесника у расправи.
Председавајући је ставио на гласање Одлуку о формирању Верификационе комисије, у саставу који је предложило
Радно председништво.

ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ

1) Бирају се чланови Верификационе комисије:
(1) Никола Милуновић – председник,
(2) Милош Киломовић – члан,
(3) Милош Тричковић – члан.
2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Након формирања, Верификациона комисија је утврдила да седници присуствују сви делегати Треће седнице
радне Скупштине и да постоји кворум за нормалан рад и одлучивање према свим тачкама Дневног реда, а на
основу извештаја Организационог одбора.
7.
Излагање је, по овој тачки Дневног реда, изнео Петар Несторовић.
По овој тачки Дневног реда није било пријављених учесника у расправи.
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Председавајући је ставио на гласање Извештај о раду.

Извештај о раду, једногласно је усвојен, у предложеном тексту.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“

1) Усваја се Извештај о раду Удружења грађана „ПМН“ за период 2017-2018. године.
2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

8.
Излагање је, по овој тачки Дневног реда, изнео Петар Несторовић.
По овој тачки Дневног реда није било пријављених учесника у расправи.
Председавајући је ставио на гласање Стратешки план.

Стратешки план, једногласно је усвојен, у предложеном тексту.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПМН“

1) Усваја се Стратешки план Удружења грађана „ПМН“, у предложеном тексту.
2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

***
Трећа седница радне Скупштине је почела у 10.15 часова, а на основу одлуке председавајући је закључио седницу
у 13.25 часова, 20. новембра 2018. године.

У Београду, дана 20. новембра 2018. године
РАДНО ПРЕДСЕДНИШТВО
1) Председавајући, Петар Несторовић: _____________________________
2) Члан, Петар Грујић: __________________________________________
3) Члан, Миљана Коцић: _________________________________________

М.П.
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