На основу Члан. 47, став 2. Статута Савеза спортских риболоваца Србије (у даљем тексту Савеза)
донетог 19.новембра 2011 године ( у даљем тeксту Статута), Надзорни одбор Савеза на својој седници
од 23. децембра 2012. донео је:

ПОСЛОВНИК О РАДУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ
Члан 1.
Надзорни одбор је орган Савеза. ( Члан. 47 Статута).
Независан је и самосталан у обављању послова који врши контролу спровођења Статута и других
општих аката Савеза, контролу материјално – финансијског пословања Савеза и његових радника и
надзор над законитошћу рада органа управљања у Савезу.
Члан 2.
Надзорни одбор има три члана изабрана за тај четворогодишњи мандат на Скупштини Савеза из
реда експерата из појединих области рада.
Надзорни одбор из свога састава бира свога председника и заменика.
Надзорни одбор подноси Скупштини Савеза извештај о питањима из свог делокруга најмање
једном годишње.
Члан 3.
Материјално - финансијско пословање Савеза Надзорни одбор надгледа и контролише тако што
прати рад свих органа и Стручне службе Савеза у погледу законитости финансијског пословања, а
најмање једном годишње прегледа сву финансијску документацију. На уочене незаконитости указује
одмах дотичном органу, односно Стручној служби.
Контролу законитости рада органа Савеза надзорни одбор остварује присуством на седницама
органа и прегледом донетих општих и појединачних аката.
Све нове опште акте органа Савеза Надзорни одбор прегледа и оцењује да ли су у складу са
Уставом, законима, Статутом и другим општим актима.
Надзорни одбор прегледа и оцењује да ли су у складу са Уставом, законима, Статутом и другим
општим актом органа Савеза и статуте ново основаних друштава која су поднела писмену пријаву за
удруживање у Савез.
Надзорни одбор, по службеној дужности прегледа и оцењује и све појединачне акте органа
Савеза.
О свим уоченим незаконитостима и другим неправиланостима Надзорни одбор обавештава
Управни одбор, одмах а Скупштину у свом извештају.
Члан 4..

Надзорни одбор ради на седницама.
Ван седница Чланови надзорног одбора могу учествовати у раду других органа Савеза и давати
своје мишљење о законитости, али коначну одлуку о томе да ли је повређен закон, Статут или други
општи акт Савеза доноси одбор у заседању.
Председник, односто његов заменик могу захтевати ради прегледа и оцене финансијску и другу
документацију или општи акт од Стручне службе, Управног одбора или другог органа Савеза. Могу
извршити њихов преглед и предложити оцену коју доноси надзорни одбор у заседању.

Члан 5.
Надзорни одбор заседа већином својих чланова , а одлучује већином гласова.
Седнице сазива председник Надзорног одбора, а у његовом отсуству седницу може сазвати и
његов заменик.
Председник је дужан да закаже седницу ако то од њега сагласно захтевају Члананови Надзорног
одбора.
Седница се сазива најмање 10 дана раније са предлогом дневог реда. Уз позив се шаље и
документација која је у вези са предложеним дневним редом.
Члан 6.
Расправа на седницама је неограничена.
Изузетно Надзорни одбор може одлучити да ограничи расправу, али не на време краће од 10
минута по јављању и два јављања по тачки дневног реда.
Члан 7.
О раду седнице Надзорног одбора води се записник.
Записник води један од присутних Чланова, кога одреди председник, а потписују га сви присутни
Чланови.
Записник садржи:
редни број седнице (почев од броја 1 за прву седницу актуелног Надзорног одбора)
датум одржавања, час почетка и час завршетка седнице
имена присутних Чланова, односно њихових заменика.
усвојени дневни ред
усвојени закључци са резултатом гласања (ЗА, ПРОТИВ, УЗДРЖАН)
издвојено мишљење (ако то захтева уздржани Члан)
све донете одлуке и налази уносе се у записник.
Члан 8.
Овај Пословник је измењен 06.12.2014. године на седници Скупштине и верификован од стране
Скупштине Савеза на истој седници.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се одмах.
Председник Надзорног одбора

