На основу члана 18. и 22. Статута Друштва дефектолога Војводине, Скупштина
Друштва дефектолога Војводине доноси:

ПОСЛОВНИК
о раду Скупштине Друштва дефектолога Војводине
Члан 1.
Скупштину Друштва дефектолога Војводине (у даљем тексту: Скупштина),
сазива и води председник Управног одбора Друштва дефектолога Војводине.
Председник на почетку седнице ставља на усвајање предложени дневни ред.
По усвајању дневног реда председник извештава чланове и делегате Скупштине
о претходно одржаној Скупштини.
Председник предлаже избор радних тела Скупштине: једног записничара и два
оверача записника.
Када се на Скупштини одржавају избори за органе и тела Друштва дефектолога
Војводине (у даљем тексту: Друштва) председник после избора радних тела даје реч
представнику Кандидационе комисије који подноси извештај Скупштини. Извештај
нарочито садржи: имена и презимена предложених кандидата за сва места у органима
и телима Друштва, кратка образложења датих предлога, имена и презимена
предлагача.
Члан 2.
Скупштину сачињавају и у њеном раду учествују:
- Представници тј. делегати основних организација,
- Чланови Друштва,
- Почасни чланови Друштва,
- Гости.
Почасни чланови и гости Скупштине имају право учешћа у раду Скупштине без
права одлучивања.
Члан 3.
Делегати основних организација морају имати пуномоћ коју предају при
регистрацији учесника Скупштине. Пуномоћ садржи потврду да су делегати доносиоци
пуномоћи (именима и презименима, са наведеним јединственим матичним бројем
грађана) делегати основне организације, и мора бити оверена печатом и потписом
особе овлашћене за заступање основне организације.
Члан 4.
Скупштина пуноправно одлучује када у њеном раду учествује најмање 1/2
(једна половина) активних чланова Друштва.
Скупштина своје одлуке доноси по правилу јавним гласањем.
Када постоји више предлога гласа се за сваки предлог појединачно, по
редоследу којим су предлози и поднети.
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Одлуке су пуноважне ако се за њих изјасни више од половине присутних
чланова Скупштине.
Члан 5.
Чланови и делегати у Скупштини имају право и дужност да се о предлогу
изјасне гласањем ''ЗА'' или ''ПРОТИВ'' или да се уздрже од гласања.
Гласање се врши дизањем руку или посебно припремљених ознака.
Члан 6.
Чланови Скупштине и гости се за реч јављају председавајућем. Председавајући
даје реч пријављенима по редоследу пријављивања.
Учесници у дискусији су дужни да се придржавају дневног реда, односно
одговарајуће тачке о којој се расправља. Председавајући је дужан да упозори на
евентуална одступања и одузме реч ако се пријављени не придржавају теме дневног
реда о којој се води расправа.
Реч се по свакој тачки дневног реда даје једанпут пријављеном, а ако
председавајући оцени да је сврсисходно реч се може дати и више пута истом
говорнику, али тек пошто учешће у расправи по тој течки узму претходно пријављени
учесници Скупштине.
Учесници у дискусији треба концизно да изложе своје становиште или се
дискусија ограничава на 5 минута.
Седница Скупштине се прекида уколико председавајући не може да одржи
дисциплину у погледу редоследа дискусија и дужине и садржаја излагања дискутаната.
Седницу прекида председавајући констатацијом „Седница Скупштине је прекинута“, и
најављује да ће чланови Скупштине бити обавештени о наставку заседања.
Члан 7.
Рад Скупштине је јаван.
Сва битна излагања и одлуке на Скупштини уносе се у записник.
У записник могу ући и изјаве и искази за које неко од чланова захтева тачан
упис, у форми у којој су дати тј. изречени.
Записник потписују председник Управног одбора Друшта, записничар и два
изабрана оверача записника.
Члан 8.
Овај Пословник се усваја на Скупштини Друштва дефектолога Војводине и
његова примена ће почети одмах по усвајању.

У Новом Саду,13.06.2013.године

Председница Друштва
_____________________
Маринела Шћепановић
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