На основу члана 31. став 1. алинеја 7. Предлога Статута Партије уједињених пензионера
Србије (ПУПС), Изборна скупштина ПУПС-а, на седници одржаној 20. марта 2006. год,
доноси

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ
Члан 1.
Овим Пословником утврђују се правила о учешћу у раду Изборне скупштине
Партије уједињених пензионера Србије (у даљем тексту Скупштина).
Члан 2.
У раду Изборне скупштине учествују делегати изабрани у општинским
организацијама ПУПС-а, а и позвани гости.
Члан 3.
Изборну скупштину отвара и њоме руководи до избора радног председништва
кандидат за председника Партије. Након избора радног председништва, седницом
руководи Радно председништво.
Члан 4.
Рад на седници Изборне скупштине је јаван.
Члан 5.
Право одлучивања на Изборној скупштини имају само чланови Скупштине.
Изборна скупштина пуноважно одлучује ако на њеној седници присуствује више од
половине изабраних делегата у општинским организацијама ПУПС-а, а одлуке Скупштине
су пуноважне ако је за њих гласало више од половине чланова Скупштине, а о
процедуралним питањима ако је за њих гласало више од половине присутних чланова
Скупштине.
Члан 6.
Кандидат за председника Партије предлаже дневни ред за седницу Изборне
скупштине. Дневни ред усваја Скупштина.
Сваки члан Изборне скупштине има право да предложи измене и допуне дневног
реда уз кратко образложење.
О предлогу измена и допуна дневног реда Скупштина се изјашњава гласањем.
Члан 7.
Изборна Скупштина бира радна тела и то :
1. Радно председништво,
2. Верификациону комисију,
3. Кандидациону комисију,
4. Два записничара. и
5. Два оверивача записника.

2

Члан 8.
На Изборној скупштини води се записник којег оверавају оверивачи записника.
Члан 9.
Извештај Верификационе комисије и предлог Кандидационе комисије Изборна
скупштина усваја јавним гласањем.
Члан 10.
На изборној скупштини води се расправа о сваком питању које је на дневном реду,
по реду пријављивања, све до закључивања расправе.
Учесник у расправи може да говори само о питању које је на дневном реду.
Учесник у расправи не може више пута узимати реч по истој тачци дневног реда,
осим ако је поименично прозван од другог учесника.
Време за расправу може се ограничити на предлог радног Председништва.
Учесник у расправи на Скупштини може да говори само ако затражи и добије реч
од Председавајућег.
Председавајући може учесника у расправи да опомене или да га прекине у говору,
уколико се не држи дневног реда и времена одређеног за дискусију.
Учесник у расправи може предати своје излагање у писаној форми
председавајућем, о чему председавајући обавештава Изборну скупштину. Предато
излагање постаје саставни део записника са Скупштине.
Члан 11.
Гласање о документима која усваја Изборна скупштина је јавно – дизањем руке.
Члан 12.
Избори за органе Скупштине обављају се редоследом којим су кандидати
предложени или за листу у целини.
Избори се врше на основу претходно утврђене изборне листе.
Члан 13.
По исцрпљеном дневном реду радно Председништво закључује седницу Изборне
скупштине.
Члан 14.
За сва питања која нису утврђена овим Пословником примењиваће се одредбе
Предлога Статута ПУПС-а.
Члан 15.
Овај Пословник ступа на снагу одмах по усвајању на Изборној скупштини.
Председавајући радног председништва
Београд, 20.03.2006. год.

