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

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ И РАДУ УПРАВНОГ
ОДБОРА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овај Правилник се доноси у циљу регулисања процедуре избора Председника и
чланова Управног одбора (УО) 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 ПРЕДСЕДНИКА УДРУЖЕЊА
Члан 2. Конкурс за избор Председника
(1) Конкурс за избор Председника Удружења обавезно расписује Председник из
претходног мандата током месеца јуна пре истека сопственог мандата.
(2) Конкурс мора трајати најмање 10 дана и мора бити завршен најмање 7 дана пре
Годишње скупштине.
(3) На конкурс се слободно 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 Председника и претходно је
учествовао у раду Управног одбора на било којој позицији.
(4) Све пријаве за позицију Председника се јавно објављују и чине доступним
Скупштини чланова.
Члан 3. Избори и гласање
(1) Председника бира Скупштина чланова Удружења непосредно, тајно и по
сопственом нахођењу на слободним изборима.
(2) Изборе спроводи и надгледа Изборна комисија коју чине сви чланови Надзорног
одбора из одлазећег мандата, а њен председник је председник Надзорног одбора.

(3) Ако се неко од чланова Надзорног одбора кандидује за Председника Удружења, тај
члан ће бити изузет из рада Изборне комисије.
(4) Избори се одржавају истовременим непосредним гласањем на Годишњој скупштини
чланова и гласањем преко интернет платформе коју успоставља и надгледа искључиво
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
гласова који је пристигао за сваког кандидата.
Члан 4. Резултати избора
(1) Председник је изабран ако је прикупио натполовичну већину укупно 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 Председник није изабран у првом кругу гласања, Изборна комисија то
констатује и наредног дана отвара други круг гласања које се обавља преко интернет
платформе.
(4) У другом кругу се бира између два кандитата са највише прикупљених гласова
Скупштине чланова у претходном кругу гласања.
(5) У другом кругу гласања за Председника Удружења изабран је кандидат који је
добио највећи број гласова. Ако на поновљеном гласању кандидати имају исти број
гласова, гласање се понавља наредног дана током трећег круга гласања.
(6) Уколико постоји само један кандидат за Председника Удружења и он није изабран у
првом кругу гласања због недостатка кворума за легитимност избора, избори ће се
поновити. Уколико кандидат није изабран јер није прикупио натполовичну већину
укупно пристиглих гласова Скупштине чланова, нови Конкурс и избори ће бити
расписани.
Члан 5. Примопоредаја дужности и период транзиције
(1) За Председника Удружења изабран је кандидат који је добио већину гласова
чланова који су гласали, односно највећи број гласова у случају поновљеног гласања.
Мандат Председника Удружења почиње 1. септембра. Период припреме и транзиције
за нови мандат у сарадњи са Председником и Управним одбором из претходног
мандата траје током августа и септембра (и након почетка новог мандата).
(2) Председник и чланови Управног одбора из претходног мандата су дужни да предају
сву документацију, релевантне информације и упутства новоизабраним Председнику и

члановима Управног одбора како би се одржао континуитет Удружења. Оба Управна
одбора одржавају заједнички састанак током периода транзиције.

РАД ПРЕДСЕДНИКА УДРУЖЕЊА
Члан 6. Послови Председника
(1) Председник Удружења у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:
а) Припрема и води састанке Управног одбора и Скупштине чланова;
б) Сазива Годишњу скупштину чланова од 60 до 45 дана пре истека свог мандата;
в) Расписује изборе за чланове Управног одбора и председника и чланове Надзорног
одбора током периода транзиције и пре званичног ступања на функцију;
г) Предлаже састав Управног одбора и састав Надзорног одбора Скупштини чланова;
д) Представља и заступа Удружење и Управни одбор и руководи њиховим радом;
ђ) Стара се о правовремености, целисходности и законитости спровођења одлука
Скупштине чланова и Управног одбора Удружења;
е) Потписује финансијску документацију и коресподенцију из надлежности Управног
одбора;
ж) Обавља и друге послове из делокруга рада Удружења и Управног одбора;
з) Може да делегира било коју од својих надлежности било ком од чланова Управног
одбора у складу са својом визијом рада Управног одбора.
(2) Председник се не може кандидовати ни за једну другу позицију унутар Удружења.
Члан 7. Одговорност и мандат Председника
(1) За свој рад Председник Удружења је одговоран Управном одбору, Скупштини
чланова и Надзорном одбору.
(2) Мандат Председника Удружења траје 12 месеци и он може бити поново биран
за исту или неку другу дужност. Председник може бити реизабран за исту
функцију највише једном.
(3) Председник Удружења може бити смењен са функције због:
а) Вршења дужности противно Уставу и законима Републике Србије;
б) Тежег дисциплиског прекршаја;
в) Теже повреде вредности ЕПМС.
Његову смену предлаже једна трећина Скупштине чланова или натполовична
већина чланова Управног одбора.

(4) О захтеву за смену Председника Удружења гласа Скупштина чланова преко
интернет платформе коју надледа Надзорни одбор. Председник је смењен уколико
две трећине Скупштине чланова гласа за смену.
(5) Уколико је Председник Удружења смењен, послове из његове надлежности
преузима Потпредседник Управног одбора до истека једногодишњег мандата.

ИЗБОР ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА
Члан 8. Конкурс за избор чланова Управног одбора
(1) Током периода транзиције, Председник Удружења обавезно расписује отворени
конкурс за избор чланова Управног одбора најмање 45 дана пре почетка сопственог
мандата.
(2) На конкурс се слободно може пријавити било који активан члан Удружења који је
испунио обавезу плаћања годишње чланарине и први пут постао члан Удружења
најмање 1 годину пре подношења пријаве за место члана Управног одбора.
(3) Све пријаве за чланове Управног одбора се јавно објављују и чине доступним
Скупштини чланова.
Члан 9. Предлог и гласање о поверењу члановима Управног одбора
(1) Састав Управног одбора у целости предлаже Председник Удружења.
(2) Поверење тако предложеном Управном одбору, Скупштина чланова 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 10. Резултати избора
(1) Чланови Управног одбора су изабрани уколико је саставу Управног 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 Управног одбора није указано поверење, Председник Удружења
је дужан да размотри и измени свој предлог састава Управног одбора у року од 7 дана,
након чега Изборна комисија расписује други круг гласања.
(4) Чланови Управног одбора су изабрани у другом кругу гласања уколико је саставу
Управног одбора предложеног од стране Председника указано поверење натполовичне
већине пристиглих гласова Скупштине чланова.

РАД УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА
Члан 11. Опште одредбе и Потпредседник Управног одбора
(1) Управни одбор је стратешки и извршни орган.
(2) Управни одбор броји минимум 4, а максимум 7 чланова подељених по секторима
рада. Број чланова Управног одбора може се мењати сходно потребама Удружења.
(3) Удружење има једног Потпредседника, чију функцију обавља један од чланова
Управног одбора уз редовне послове из своје надлежности, а њега на основу својих
дискреционих овлашћења одређује Председник.
(4) Потпредседник помаже Председнику у раду и мења Председника у свим пословима
које је Председник лично спречен да обавља.
(5) Уколико је Председник смењен, Потредседник преузима послове Председника до
завршетка мандата.
(6) Мандат чланова Управног одбора траје 12 месеци и сваки од чланова може бити
реизабран на исту функцију највише једанпут.
Члан 12. Послови Управног одбора
(1) Управни одбор у оквиру својих надлежности обавља следеће послове:
а) Подноси редовне извештаје о раду, као и финансијске извештаје Скупштини чланова
и Надзорном одбору;
б) Алтернативно сазива Годишњу скупштину чланова ако Председник Удружења то не
учини у предвиђеном року;
в) Спроводи појединачне одлуке и закључке скупштине;
г) Чланови Управног одбора обављају пословеиз својих посебних надлежности;
д) Објављује периодична обавештења о раду Удружења;
ђ) Доноси и друге акте и одлуке којима се регулише рад Удружења;
е) Обавља и друге послове које Председник Удружења у складу са својим
надлежностима и визијом рада може да делегира члановима Управног одбора.

ж) Промовише свој рад и значај активног учешћа у целокупном раду Удружења
члановима;
(2) Чланови Управног 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 својих чланова за неку од осталих лидерских позиција,
осим главног организатора, ту своју одлуку мора образложити Скупштини чланова.
(3) Управни одбор пуноправно ради и мериторно одлучује када је присутно више од
половине чланова Управног одбора, а одлуке се доносе простом већином гласова
чланова. У случају једнаког броја гласова „за“ и „против“ одлучује глас Председника
Управног одбора.
Члан 13. Одговорност и опозив чланова Управног одбора
(1) За свој рад Управни одбор је одговоран Председнику Удружења, Скупштини
чланова и Надзорном одбору.
(2) Уколико члан Управног одбора не извршава послове из своје надлежности савесно и
ревносно, Председник може да га разреши дужности и распише изборе за упражњено
место у Управном одбору, или да повери ову дужност неком од осталих чланова
Управног одбора.
(3) Уколико члан Управног одбора обавести Председника Удружења да више не жели
да буде члан Управног одбора, Председник ће га разрешити дужности и може да
распише изборе за упражњено место у Управном одбору, или да повери ову дужност
неком од осталих чланова Управног одбора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14. Ступање на снагу
Овај Правилник ступа на снагу његовим усвајањем од стране натполовичне већине
пристиглих гласова чланова Скупштине чланова.
Члан 15. 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

