У складу са Чланом 12 Закона о удружењима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 –
др. закони и 44/2018 – др. закон) и Статута Европског парламента младих Србије,
донетог 12. марта 2011. године, Европски парламент младих Србије доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ И РАДУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овај Правилник се доноси у циљу регулисања процедуре избора чланова Надзорног
одбора (НО) Удружења Европског парламента младих Србије (ЕПМС) и прецизирања
делокруга рада овог тела.
(2) Номотехничка формулација норми у даљем тексту Правилника је без предрасуда о
полу, већ је таква формулација само у мушком роду из разлога лакше формулације.

ИЗБОР ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА
Члан 2. Конкурс за избор чланова Надзорног одбора
(1) Током периода транзиције, Председник Удружења расписује отворени конкурс за
избор чланова Надзорног одбора од 45 до 30 дана пре почетка сопственог мандата 1.
септембра.
(2) На конкурс се може пријавити било који активан члан Удружења који је испунио
обавезу плаћања годишње чланарине, први пут постао члан Удружења најмање 2
године пре подношења пријаве за место члана Надзорног одбора и претходно је
учествовао у раду Управног одбора.
(3) Сви кандидати се пријављују за чланове Надзорног одбора.
(4) Све пријаве за чланове Надзорног одбора се јавно објављују и чине доступним
Скупштини чланова.
Члан 3. Избори и гласање
(1) Председник Удружења предлаже састав Надзорног одбора, а Скупштина чланова
гласа о поверењу таквом саставу Надзорног одбора у целости.
(2) Поверење тако предложеном Надзорном одбору, Скупштинa чланова Удружења
указује, односно не указује непосредним и тајним гласањем на слободним изборима.

(3) Изборе спроводи и надгледа Изборна комисија коју чине сви чланови Надзорног
одбора из одлазећег мандата, а њен председник је председник Надзорног одбора.
(4) Избори се одржавају гласањем преко интернет платформе коју успоставља и
надгледа Изборна комисија.
(5) Скупштина чланова гласа “за”, “против” или “уздржан”.
(6) Изборна комисија је дужна да се према пристиглим гласовима односи са нарочитом
одговорношћу и не открива структуру пристиглих гласова, односно било какве
појединачне информације о гласању, осим крајњег резултата о броју и проценту
пристиглих гласова.
Члан 4. Резултати избора
(1) Чланови Надзорног одбора су изабрани уколико је саставу Надзорног одбора
предложеног од стране Председника указано поверење натполовичне већине
пристиглих гласова Скупштине чланова.
(2) Кворум за легитимност избора представља натполовична већина активних чланова
регистрованих у Бирачком списку који Изборна комисија коначно утврђује најкасније 7
дана пре избора.
(3) Уколико члановима Надзорног одбора није указано поверење, Председник
Удружења је дужан да размотри и измени свој предлог састава Надзорног одбора у
року од 7 дана, након чега Изборна комисија расписује други круг избора.
(4) Чланови Надзорног одбора су изабрани у другом кругу избора уколико је саставу
Надзорног одбора предложеног од стране Председника указано поверење натполовичне
већине пристиглих гласова Скупштине чланова.

РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА
Члан 5. Опште одредбе и председник Надзорног одбора
(1) Надзорни одбор је саветодавно и надзорно тело Удружења.
(2) Надзорни одбор има свог председника, који је уједно и члан Надзорног одбора и
чија је функција чисто протоколарног карактера. Председник саопштава одлуке
Надзорног одбора, Изборне комисије и Дисциплинске комисије.
(3) Након што је члановима Надзорног одбора указано поверење, имају обавезу да међу
собом одаберу председника Надзорног одбора пре почетка мандата. У случају да не
могу да одаберу председника Надзорног одбора, Председник Удружења ће на основу
искуства и компетенција чланова одлучити о избору.
(4) Председник Надзорног одбора је и председник Изборне комисије и председник
Дисциплинске комисије.

(5) Комуникација између Управног и Надзорног одбора се врши између Председника
Удружења и председника Надзорног одбора.
(6) Надзорни одбор броји 3 члана, заједно са председником Надзорног одбора.
(7) Надзорни одбор одлучује консензусом. Уколико до консензуса не дође, Надзорни
одбор гласа о одлуци, а сваки глас је равноправан.
(8) Мандат сваког од чланова Надзорног одбора траје 12 месеци, и сваки од њих може
бити реизабран највише једанпут на исту функцију.
Члан 6. Послови Надзорног одбора
(1) Надзорни одбор у оквиру својих надлежности обавља следеће послове:
а) На захтев Председника Удружења, односно чланова Управног одбора им пружа
подршку у раду кроз саветовање;
б) Активно надзире рад Управног одбора и има право да тражи периодичне извештаје о
раду Управног одбора како би могао извршити надзор;
в) Активно надзире функционисање Удружења у целости и указује Управном одбору на
потенцијалне изазове и проблеме;
г) Чини састав Изборне комисије;
д) По потреби формира Дисциплинску комисију и извршава дужности које то тело
подразумева;
ђ) Обавезно подноси годишњи извештај о свом раду Скупштини чланова, а по потреби
и свом нахођењу подноси извештаје и чешће;
е) Промовише свој рад и значај активног учешћа у целокупном раду Удружења
члановима;
ж) Стара се о стратешком напретку Удружења и доприноси стварању Националне
стратегије ЕПМС.
(2) Чланови Надзорног одбора не могу се кандидовати за главне организаторе догађаја
унутар Удружења, као ни за лидерске позиције на регионалним и националним
заседањима. Уколико због настанка изванредних околности Управни одбор ипак
одлучи да предложи неког од чланова Надзорног одбора за неку од осталих лидерских
позиција, осим главног организатора, ту своју одлуку мора образложити Скупштини
чланова.
Члан 7. Одговорност Надзорног одбора
(1) Надзорни одбор је за свој рад одговоран Скупштини чланова Удружења.
(2) Једна трећина Скупштине чланова може писаним путем тражити смену Надзорног
одбора или неког од његових чланова уколико је дошло до озбиљнијих дисциплинских
прекршаја од стране Надзорног одбора.

(3) Уколико две трећине Скупштине чланова подржи овакав захтев, Председник
Удружења смењује Надзорни одбор или неког од његових чланова.
(4) Председник Удружења је по процедури за избор Надзорног одбора дефинисаној
овим Правилником дужан да распише конкурс за избор новог Надзорног одбора
уколико је он смењен у целости, не и ако је смењен неки од његових чланова. Нико од
смењених чланова не може поново бити изабран као члан Надзорног одбора.

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
Члан 8. Опште одредбе
(1) Сви чланови Надзорног одбора сачињавају Дисциплинску комисију. Председник
Надзорног одбора је председник Дисциплинске комисије.
(2) Формирање Дисциплинске комисије може тражити Председник удружења,
натполовична већина чланова Управног одбора или натполовична већина Скупштине
чланова.
(3) Уз Захтев за формирање Дисциплинске комисије, подносилац Захтева доставља и
образложење за овакав захтев.
Члан 9. Надлежност Дисциплинске комисије
(1) Дисциплинска комисија има надлежност да:
а) Самостално и дискреционо утврди да ли постоји основ за утврђивање дисциплинске
одговорности за теже дисциплинске прекршаје било ког члана Удружења и ако одлучи
да такав основ постоји, утврди његову дисциплинску одговорност за:
- Теже повреде Статута или интерних Правилника Удружења;
- Теже повреде вредности ЕПМС;
- Нарушавање угледа ЕПМС на националном или интернационалном нивоу;
- Било које неодговорно опхођење према банковним рачунима које ЕПМС поседује које
као последицу има нарушавање финансијске стабилности Удружења.
б) И предложи следеће дисциплинске мере:
- Опомену члану са претњом примене неке од строжих дисциплинских мера уколико
члан опет направи неки дисциплински прекршај;
- Одузимање мандата члану који обавља одређену функцију у Удружењу;
- Суспензију члана на одређени период, чију дужину на основу околности сваког
посебног случаја одређује Дисциплинска комисија;
- Искључење члана из даљег рада Удружења.
Члан 10. Процедура одлучивања

(1) Дисциплинска комисија је дужна да строго поштује процедуру одлучивања
предвиђену овим Правилником.
(2) Дисциплинска комисија одлучује о:
- Постојању основа за утврђивање дисциплинске одговорности члана и покретање
дисциплинског поступка;
- Утврђивању дисциплинске одговорности члана.
(3) Дисциплинска комисија мора у року од 7 дана утврдити постојање основа за
покретање дисциплинског поступка и одлучити да ли ће покренути поступак.
(4) Дисциплински поступак се мора завршити најкасније у року од 30 дана по
доношењу одлуке о покретању поступка.
(5) Дисциплинска комисија одлучује о дисциплинској одговорности члана на основу
Статута ЕПМС и интерних докумената Удружења које је правноснажно усвојила
Скупштина чланова.
(6) Члан чија се дисциплинска одговорност утврђује има право да Дисциплинској
комисији достави документацију са сопственим образложењем.
(7) Као помоћна средства у одлучивању, Дисциплинска комисија може користити и
Повељу Европског парламента младих (ЕПМ) и све документе који се користе у
међународној мрежи ЕПМ.
(8) По завршетку утврђивања дисциплинске одговорности члана, Дисциплинска
комисија доноси Решење које садржи одлуку о постојању дисциплинске одговорности
члана и ако она постоји предлог дисциплинске мере према члану.
Члан 11. Спровођење одлуке Дисциплинске комисије
(1) Одлуке Дисциплинске комисије спроводи Управни одбор.
(2) Уколико је Дисциплинска комисија утврдила дисциплинску одговороност члана,
Управни одбор може применити предложену дисциплинску меру или неку другу блажу
меру предвиђену овим Правилником.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12. Ступање на снагу
Овај Правилник ступа на снагу његовим усвајањем од стране натполовичне већине
пристиглих гласова чланова Скупштине чланова.
Члан 13. Измене и допуне Правилника
(1) Предлог за измену или допуну Правилника као и доношење новог Правилника може
дати Председник, било који члан Управног одбора или Надзорног одбора, као и једна
трећина Скупштине чланова Удружења.

(2) Све измене или допуне као и доношење новог Правилника морају бити потврђене
натполовичном већином пристиглих гласова чланова Скупштине чланова на годишњој,
односно полугодишној скупштини и електронским путем уз претходну расправу о
предлогу.

У Београду, 17.2.2019.

Председавајући Скупштином чланова Удружења
Срђан Хромиш
Потпредседник и генерални секретар ЕПМС

