
На скупштини Мреже организација за посптеналну подршку Србије – МОППС, (у даљем 
тексту: Мрежа) одржаној 27.08.2020. у Београду, а у складу одредбама члана 12.став 1. 
тачка 7. Статута и одредбама члана 12. став 2. Закона о Удружењима усвојен је 
 
ПРАВИЛНИK О РАДУ МРЕЖЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОСТПЕНАЛНУ ПОДРШКУ СРБИЈЕ 
- МОППС 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА И СКРАЋЕНИЦЕ 
 

Члан 1. 

Постпенална подршка – скуп индивидуализованих мера и активности са циљем да се 
лицу пружи подршка у реинтеграцији у друштво након извршене санкције или мере 
(васпитног налога). Овај појам подразумева и оне активности које се спроводе док су 
санкције и мере још увек на снази а неопходне су за припрему лица за постпенални 
период. 

Реинтеграција – повратак лица у заједницу и/или изградња здравих веза са њеним 
члановима које су претхоно нарушене извршењем кривичног дела како би у будућности 
био њен просоцијални члан.  

Бивше осуђена лица су  пунолетна лица према којима је реализована кривична 
санкција  

Малолетници у сукобу са законом су млади до навршене 18 године живота који су 
извршили кривично дело па су у складу са тим у судском процесу или им је изречена 
мера, санкција или васпитни налог у складу са ЗМУКД. Под овим појмом подразумевају 
се и они који постану пунолетни у тренутку извршења санкције или мере али им се 
судило по ЗКУМД. 

Корисник – појам који обједињује појмове: бивше осуђена лица и малолетници у сукобу 
са законом, када се овим лицима пружа услуга или бивају укључена у активности 
чланица Мреже 

Проста већина – најмање 50% присутног броја делегата са правом гласа + 1 глас. 

Консензус – када су сви делегати за или против неког предлога/одлуке. 

Апсолутна већина – најмање 50% укупног броја делегата + 1 глас. 

Двотрећинска већина – 2/3 гласова од укупног броја присутних делегата. 

Трочетвртинска већина – ¾ гласова од укупног броја присутних делегата. 

Делегат – делегирани представник чланице Мреже  на Скупштини. 

Заседање Скупштине – све радње и поступци предузети од тренутка проглашења 
почетка до тренутка проглашења завршетка заседања Скупштине, независно од броја 
дана колико траје заседање. 
Верификација – потврђивање делегатског статуса. 
Кандидат – појам који обједињује појмове организација која је предала захтев за 



чланство у Мрежи и лице номиновано за избор у органе. 
Делегатски формулар – образац који организација попуњава приликом пријављивања 
представника за учешће на седници Скупштине. 
Тајно гласање – је начин гласања које се спроводи путем гласачких листића. 
Рангирање – је начин гласања у којем се додељује оцена кандидатима за које делегат 
гласа при које се иста оцена не може  дати више пута. 
Делегатска картица – је картица коју делегат даје на увид да би остварио своја 
делегатска права. 
Делегатско право – је право на реч, право да бира и да буде биран. 
Процедурални предлог – поступак у којем делегат у току рада Скупштине тражи од 
председавајућег да предузме одређену радњу 
МОППС – Мрежа организација за постпеналну подршку Србије 
УО – Управни одбор 
АПР – Агенција за привредне регистре 
ОЦД – Организације цивилног друштва 
ЗМУКД – Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити 
малолетних лица 
УГ – удружење грађана 
 
Овим Правилником се уређују организациони делови (организациона структура) 
Мреже организација за постпеналну подршку Србије, назив и опис послова органа 
Мреже, уређење начина руковођења и функционална повезаност самих органа, 
одговорност за извршење послова и задатака, као и друга питања од значаја за 
организацију и рад Мреже. 
 
ПРИНЦИП РОДНО-ОСЕТЉИВОГ ЈЕЗИКА 
 

Члан 2. 
                                                                         
Сви појмови у Правилнику наведени у мушком роду односе се на исте појмове у женском 
роду и обрнуто. 
 
ДЕНОМИНАЦИЈА 
 

Члан 3. 

Пун назив савеза удружења је Мрежа организација за постпеналну подршку Србије. 
Скраћени назив је МОППС. У свим незваничним документима може се користити 
скраћеница МОППС. 
Назив савеза удружења на енглеском језику је: „Network of Organizations for Post-Penal 
Support in Serbia“. 
 
 
                                                  
 
 

 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 

Члан 4. 
 
Мрежа ради на основу Годишњег плана рада и у складу са финансијским планом. 
Предлог Годишњег плана рада и финансијског плана доноси УО, а усваја га Скупштина-
простом већином гласова.  
Предлог Годишњег плана рада са финансијским планом мора се послати 
организацијама чланицама најкасније 15 дана пре почетка заседања Скупштине на којој 
се има усвојити Годишњи план рада. 
Усвојени Годишњи план рада мора бити прослеђен организацијама чланицама 
најкасније 15 дана од дана завршетка Скупштине. 
 
 

ЧЛАНСТВО У МОППС 
 

Члан 5. 

Чланство у Мрежи може бити пуноправно. 
Чланови Мреже могу постати удружења грађана са територије Републике Србије која су 
најкраће годину дана регистрована у Агенцији за привредне регистре и имају искуство 
и/или формалне акте који су у складу са циљевима и активностима Мреже.  
Пуноправни члан Мреже може постати организација која испуни критеријуме за 
чланство. 
О чланству у Мрежи одлучује Скупштина на редовном заседању двотрећинском 
већином гласова. 
 

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ЧЛАНСТВО 
 

Члан 6. 

Удружење може постати члан ако испуни следеће критеријуме: 
- Да је регистровано у АПР-у најкраће годину дана, 
- Да је организовано на демократским принципима 
- Да не промовише било какав облик дискриминације, нетолеранције или насиља,  
- Да је  из Статута и/или области деловања јасно да се у свом раду бави 

категоријом осуђених или бивше осуђених лица или малолетника у сукобу са 
законом; 

- Да у последњих годину дана има искуства у активностима или конкретним 
програмима у раду са популацијом осуђених и бивше осуђених лица или 
малолетника                 

             у сукобу са законом; 
-  Да прихвата Статут, циљеве и друге нормативне акте Мреже.  

 
 

 
 
 



ПРОЦЕДУРА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЧЛАНСТВО 
 

Члан 7. 

 
Организација која жели да постане пуноправни члан Мреже подноси захтев у виду 
Приступнице Управном одбору најмање 60 дана пре заседања седнице Скупштине. 
Уз Приступницу организација подноси и биографију организације и контакт податке 
једне особе коју чланови Управног одбора могу да конткатирају у вези процеса 
учлањења. 
Изглед приступнице дефинише Управни одбор. 
Чланови Управног одбора до прве следеће Скупштине прикупљају потребне 
информације о кандидату које образлажу на Скупштини. 
Одлуку о пријему кандидата у статус пуноправног члана доноси Скупштина 
двотрећинском већином гласова. 
 
 

РЕВИЗИЈА ЧЛАНСТВА 
 

Члан 8. 

Свака пуноправна чланица Мреже има право да покрене ревизију чланства друге 
пуноправне чланице Мреже уколико сматра да ова више не испуњава критеријуме за 
чланство.  
Захтев за ревизију подноси се Управном одбору у слободној писаној форми уз 
образложење са јасним аргументима за покретање поступка ревизије.  
Управни одбор се састаје и разматра захтев и одлучује да ли ће организовати ванредну 
седницу Скупштине или ће се о искључењу члана одлучивати на следећој редовној 
седници Скупштине. 
Управни одбор разматра достављене чињенице и чини све да прикупи још сазнања како 
би одлука била праведна. 
Све сакупљене чињенице УО износи на седници Скупштине где чланице са 2/3 гласова 
одлучују о искључењу. 
 

ПРЕСТАНАK ЧЛАНСТВА 
 

Члан 9. 

Статус члана Мреже се губи двотрећинском већином гласова делегата Скупштине 
уколико: 

- Члан поступа супротно од вредности и циљева Мреже; 
- Нарушава углед Мреже својим индивидуалним активностима; 
- Неактиван је у активностима и у комуникацији између чланица Мреже две године; 
- Не плаћа чланарину две године;  
- Члан сам поднесе захтев за иступање из чланства; 
- Крши одредбе Статута. 

 
Статус члана Мреже аутоматски престаје: 



 
- Подношењем писане или електронске изјаве о иступању из чланства Управном 

одбору Мреже; 
- Брисањем удружења из Регистра удружења; 
 

 
ЧЛАНАРИНА 

 

Члан 10. 

Сваки члан Мреже дужан је да плаћа чланарину. 
Висину чланарине утврђује Скупштина.  
Чланарина се плаћа једном годишње након објављивања позива за плаћање чланарине 
од стране Секретаријата, а најкасније приликом регистрације делегата на Скупштини. 
Плаћањем чланарине, делегату организације се верификује право гласа на Скупштини. 
Уколико чланица не плати чланарину у предвиђеном року, а најкасније на дан 
регистрације делегата на Скупштини, губи право гласа у Мрежи до тренутка плаћања 
чланарине. 
 

ОРГАНИ МОППС-а 
 

Члан 11. 

Органи Мреже су: Скупштина, Управни одбор и Секретаријат. 
Скупштина Мреже може формирати и друге привремене органе попут радних група, 
стручних комитета и тимова. 
Чланови привремених органа могу бити физичка и правна лица која нису пуноправни 
чланови Мреже. 
 

ЗАПИСНИK 
 

Члан 12. 

Сви органи воде записник са састанака и седница. Записник са састанка мора бити 
доступан члановима Мреже најкасније 15 дана од дана завршетка састанка. Изузетак су 
записници са Скупштине Мреже који морају бити доступни члановима најкасније 30 дана 
од дана завршетка заседања Скупштине.  
Председавајући свих органа су дужни да организују вођење записника и чување 
записника.  
 

СKУПШТИНА 
 

Члан 13. 

Надлежности Скупштине дефинисане су Статутом. 
Скупштину чине делегати чланова Мреже. 
Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне. 
Скупштина се редовно састаје једном годишње. 



Редовна Скупштина се мора заказати најкасније 30 дана пре датума почетка заседања. 
Организацијом Скупштине руководи Управни одбор. Предлог дневног реда припрема 
Управни одбор. Предлог дневног реда мора се послати организацијама чланицама 
најкасније 15 дана пре почетка заседања.  
Сви органи и тела Мреже морају своје материјале за Скупштину послати организацијама 
чланицама најкасније 10 дана до почетка заседања. У ове материјале убрајају се 
предлози измена и допуна Статута и Правилника, предлози политика, ставова, 
декларација, резолуција и других аката, као и други материјали који су важни за 
доношење одлука наведених у дневном реду.  
Сваки члан Мреже у року од 3 дана од дана пријема позива за Скупштину са 
предложеним дневним редом може да поднесе Допуну дневног реда која у свему мора 
да садржи све елементе и прилоге које садржи и редовни Предлог дневног реда.  
Председник Управног одбора дужан је да, уз осталу документацију која се доставља 
члановима за наредну седницу, достави и допуњени предлог дневног реда у року од 2 
дана од пријема истог. 
Дневни ред усваја се простом већином присутних делегата. 
Логистику организовања Скупштине преузима Секретаријат. 
 
 

УСВАЈАЊЕ ОДЛУKЕ 
 

Члан 14. 

Одлуке на Скупштини усвајају се простом већином гласова осим: 
- одлуке о изменама и допунама Статута (неопходна двотрећинска већина 
гласова), 
- одлуке о усвајању амандмана на Статут (неопходна двотрећинска већина 
гласова), 
- одлуке о изменама и допунама Правилника о раду Мреже (неопходна 
двотрећинска већина гласова), 
- одлуке о пријему нових чланова (неопходна двотрећинска већина гласова),  
- одлуке о искључењу чланова (неопходна двотрећинска већина гласова),  
- одлуке о статусним променама (неопходна двотрећинска већина гласова), 
- одлуке о престанку рада Мреже (неопходна трочетвртинска већина гласова);  
 

ДЕЛЕГАТИ 
 

Члан 15. 

Делегати на Скупштини Мреже су делегирани представници организација чланица 
Мреже. 
Свака пуноправна чланица има право на једног делегата са правом учешћа у раду 
Скупштине.  
Делегатска права остварују се верификацијом делегатске картице. Верификацију врши 
Секретаријат након што утврди да је делегатова организација платила чланарину и 
доставила делегатски формулар. 
Укупан број делегата утврђује се пред сваку скупштину. Делегате именују и разрешавају 
организације чланице у складу са својим актима. Делегат мора бити пунолетно лице.  



Делегат има право да истовремено буде и кандидат за избор органа Мреже. 
 

ПРЕДСЕДАВАЊЕ СKУПШТИНОМ 
 

Члан 16. 

Скупштином председава Председавајући којег из реда делегата бира Скупштина на 
период текућег заседања Скупштине простом већином. До избора Председавајућег 
Скупштином председава председник Управног одбора. 
Седницу отвара председник Управног одбора утврђивањем кворума. Затим се приступа 
избору председавајућег и записничара. Предлози за председавајућег дају се усмено. 
Након давања предлога номиновани који има више гласова наставља да руководи 
радом Скупштине. 
Председавајући Скупштине отвара седницу Скупштине и утврђује да ли седници 
присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање. 
Председавајући у складу са тачкама дневног реда даје реч сваком члану који жели да 
се обрати Скупштини. Председавајући Скупштине може да одузме реч члану Скупштине 
уколико се не придржава дневног реда или својим говором омета рад Скупштине.  
У току трајања седнице председавајући може да направи једну или више пауза уколико 
је то потребно ради ефикаснијег рада. 
Председавајући може да ограничи време за дискусију уколико решавање неког питања 
захтева хитност, под условом да су чланови имали довољно времена да по редовном 
току ствари размотре и донесу одлуку о поменутом питању. 
Председавајући Скупштине може да удаљи члана са седнице Скупштине ако члан врши 
повреде Статута, ако и после упозорења наставља да врши повреде, ако омаловажава 
друге чланове или ремети рад Скупштине. 
Председавајући Скупштине потписује записник са Скупштине. 
Скупштина може прегласати одлуку председавајућег апсолутном већином гласова.  
  

 
Члан17. 

 
Седнице Скупштине могу да се одржавају коришћењем конференцијске везе или друге 
аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују у раду 
седнице могу међусобно да комуницирају.  
Сматра се да су лица која на овај начин учествују у раду седнице лично присутна.  
  

KВОРУМ 
 

Члан 18. 

Kворум за заседање постоји када су на заседању присутни делегати најмање 50% + 1 
чланице Мреже. На почетку заседања председавајући је дужан да упозна чланице са 
укупним бројем чланица, укупним бројем делегата и најмањим бројем чланица који мора 
бити присутан да би се постигао кворум. 
Председавајући је дужан да утврди кворум на почетку заседања, на почетку радног 
дана, након сваке паузе дуже од сат времена и на захтев било које чланице. 
 



 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ 

 
Члан 19. 

Сви органи Мреже дужни су да обезбеде годишњи извештај о раду. Извештаји о раду и 
годишњи финансијски извештај морају се електронски доставити свим чланицама 
најкасније 15 дана пред почетак редовног заседања Скупштине, о чему рачуна води 
Управни одбор. 
Извештај о раду на Скупштини прво подноси Секретаријат. 
Управни одбор подноси извештај о раду и годишњи финансијски извештај у одвојеним 
тачкама дневног реда. 
Извештаји се усвајају простом већином гласова. 
 

ПРАВО НА РЕЧ 
 

Члан 20. 

Сваки делегат има право на 5 минута за реч. Председавајући ће прво дати реч 
делегатима који желе да изнесу процедурални предлог, затим делегатима који се јаве 
за реплику, а затим делегатима који су се јавили за реч по тачки дневног реда.  
Председавајући може одузети реч дату за изношење процедуралног предлога или 
захтевање информације ако утврди да је говорник злоупотребио дату реч за изношење 
другачијих изјава. 
Током дискусије по тачки дневног реда, председавајући може затворити листу говорника 
након што се довољан број говорника јави за реч.  
Након завршетка расправе о изнетом предлогу, а пре гласања о предлогу, 
председавајући је дужан да да завршну реч подносиоцу предлога. 
 

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И АМАНДМАНА 
 

Члан 21. 

Предлози и амандмани се у писаној форми могу поднети председавајућем у било ком 
тренутку током заседања, до крајњег рока који утврди председавајући по тачки дневног 
реда. Поднети предлози и амандмани ће се разматрати по оној тачки дневног реда на 
коју се односе. 
Процедурални предлози се износе усмено, јављањем за реч. 
Предлози по истој тачки дневног реда биће стављени на гласање по редоследу према 
приспећу. Различити предлози и амандмани по истој тачки дневног реда а који су један 
другом контрадикторни, биће стављени на гласање један за другим, по редоследу према 
приспећу. 
Током заседања, следећи процедурални предлози ће имати првенство у односу на све 
друге предлоге: 
- предлог да се прегласа одлука председавајућег, 
- предлог да се оконча дискусија по тачки дневног реда, 
- предлог да се скрати или продужи време за реч по тачки дневног реда. 
Предлог или амандман који није изгласан, осим процедуралних предлога, не може се 



поново ставити на гласање на истом заседању. Процедурални предлог који није 
изгласан не може се поново ставити на гласање по истој тачки дневног реда.  
 

Члан 22. 

Сваки предлог, осим процедуралног предлога и сваки амандман који се предлаже, 
имаће предлагача и најмање једну организацију која подржава предлог. Управни одбор 
може упутити предлог по било којој тачки дневног реда без претходно обезбеђене 
подршке најмање једне чланице. Други органи и тела могу упутити предлог без 
претходно обезбеђене подршке, по оној тачки дневног реда која се односи на њихово 
поље рада. 
Предлагач ће имати право на реч како би образложио предлог. Након образложења, 
чланице ће моћи да се јаве за реч и поднесу амандмане на предлог. Током дискусије, 
предлагач ће имати право на реплику. Председавајући има право да прекине реплику 
предлагача ако процени да се одговор предлагача не односи на постављено питање.  
 

Члан 23. 

Председавајући ће благовремено обавестити Скупштину о роковима за подношење 
амандмана и предлога по свакој тачки дневног реда. 
Kада се на предлог поднесе амандман, прво ће се гласати о амандману па о предлогу. 
Kада се на предлог поднесе више амандмана, прво ће се гласати о последњем 
поднетом амандману. 
 
 

 
ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА ОДЛУKЕ НА СKУПШТИНИ 

 
Члан 24. 

Свака чланица ће имати једну делегатску картицу односно једнак број гласачких 
листића.  
Одлуке које се тичу предлога измена и допуна Статута и интерних аката, као и 
амандмана али и других одлука у вези рада Мреже су јавне. 
Гласање о неповерењу ће увек бити тајно гласање. 
Приликом гласања о предлогу или амандману, чланица може затражити да се предлог 
подели на целине о којима ће се гласати одвојено. Након појединачног гласања о 
деловима предлога, сви делови који су изгласани биће стављени на гласање као целина 
предлога. Ако приликом поделе предлога на делове, ни један део не буде усвојен, 
сматраће се да је цео преглог одбијен. 
 

Члан 25. 

Након гласања по тачки дневног реда, свака чланица има право да затражи реч и 
образложи своју одлуку. Изјаве након гласања обавезно морају бити унете у записник.  
 

 
 
 



ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ СKУПШТИНЕ 
 

Члан 26. 

Ванредно заседање Скупштине заказује се на предлог Управног одбора или на 
иницијативу најмање 1/3 пуноправних чланова Мреже. Иницијатива се у писаној или 
електронској форми подноси Управном одбору. Ванредна седница се мора заказати у 
року од 60 дана од дана доношења одлуке Управног одбора или подношења 
иницијативе чланица Мреже. 
 
 

ИЗАБРАНИ ПРЕДСТАВНИЦИ 
 

Члан 27. 

Свака чланица може номиновати свог кандидата за било коју позицију у Мрежи.  
Пуноправне чланице могу номиновати највише једног кандидата по органу или телу. 
Номиновани кандидати могу бити делегати на Скупштини Мреже. 
Изабрани представници заступају интересе Мреже а не интересе организације која их 
је номиновала.  
Избором у органе Мреже изабрани представници постају одговорни према Мрежи.   
 

САСТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

Члан 28. 

Управни одбор има 7 чланова, укључујући председника и заменика председника, које 
бира и опозива Скупштина и који се поново могу бирати на ту функцију. Мандат чланова 
Управног одбора траје три године.  
Мандат почиње четрнаестог дана након избора. Током тог периода Управни одбор 
дужан је да припреми и закаже примопредајни састанак. 
Управни одбор усваја акт којим регулише правила и процедуре рада - Пословник о раду 
УО. 
 

ПРЕДСЕДНИK И ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА МРЕЖЕ 
 

Члан 29. 

Председник Управног одбора је председник Мреже, који је истовремено и законски 
заступник. Заменик председника Управног одбора је заменик председника Мреже, који 
је истовремено и њен законски заступник. 
Председник Управног одбора је највиши представник и представник свих органа и тела 
у Мрежи током читавог мандата одговоран за законитост рада Мреже. 
Председник Управног одбора је еx оfficio члан сваког органа и тела. 
Председник Управног одбора заказује и води састанке Управног одбора.  
Председник Управног одбора задужен је за свеукупну координацију рада Мреже. Између 
осталог, председник има и следећа задужења: 

- Одржава контакт са свим органима и телима унутар Мреже и информише их о 
одлукама и активностима других органа и тела у Мрежи, 



- Организује редовно обављање делатности Мреже, 
- Припрема дневни ред састанака Управног одбора, 
- Kоординира и надзире спровођење свих значајних одлука и активности Управног 

одбора и других органа и тела Мреже, 
- Сазива и води заједничке састанке представника свих органа и тела Мреже 
- Поверава посебне послове појединим чланицама 
- Спроводи одлуке скупштине и извршава налоге УО 
- Обавља и друге послове у складу са законом и општим актима Мреже.  

У односима са јавношћу Председник представља Мрежу. 
 

Члан 30. 

Заменик председника Управног одбора је задужен за организационе и административне 
аспекте функционисања Мреже. Између осталог, има и следећа задужења: 

- Обавља све функције и дужности Председника Мреже/УО, у његовом одсуству  
- Kоординира рад Секретаријата и целокупне администрације, 
- Одговоран је за функционисање комуникационих канала и проток информација 

унутар Мреже и од Мреже према споља, 
- Одговоран је за редовна извештавања свих органа и тела, 
- Обезбеђује јавност рада Мреже. 

 
НОМИНАЦИЈЕ 

 
Члан 31. 

Номинације за председника, заменика председника и чланове Управног одбора подноси 
се Управном одбору најкасније 15 дана пре Седнице на којој се бирају нови. Управни 
одбор је дужан да позив за номинације достави свим чланицама Мреже 60 дана пре 
седнице на којој се бирају нови. 
Управни одбор је дужан да све пристигле номинације достави организацијама 
чланицама најкасније 10 дана до дана почетка заседања Скупштине. 
Номинација се састоји од писма организације која номинује, писма подршке две 
пуноправне чланице, биографије и мотивационог писма кандидата. 
Свака чланица Мреже може подржати највише онај број кандидата који чини састав 
органа за који се гласа. 
Уколико се до истека рока за слање номинација не пријави довољан број кандидата 
Управни одбор ће поново отворити позив за номинације за недостајући број кандидата 
или за недовољно заступљени пол. Овај позив ће остати отворен све до почетка 
заседања Скупштине. Уколико се исти случај понови, УО ће поново отворити позив за 
номинације који ће трајати до дана у којем ће бити обављени избори. Kада се до истека 
рока првог позива за номинације не пријави довољан број кандидата, у наредном позиву 
се подноси само номинација матичне организације и два писма подршке других 
чланица. 
 

 
 
 
 



ПРОЦЕДУРА ИЗБОРА ЗА ОРГАНЕ 
 

Члан 32. 

Приликом свих избора Секретаријат ће бити задужен за административне послове у 
изборним радњама. Скупштина може изабрати помоћнике за бројање гласова.  
Избори у органе обављају се тајним гласањем. 
Прво се бирају чланови УО, па онда председник и заменик председника. 
Сваки кандидат има право на 5 минута за представљање Скупштини. Представници 
чланица присутни на Скупштини имају 5 минута за постављање питања кандидату. 
 
 

Члан 33. 

 
Органи Мреже се бирају тајним гласањем. Гласање се врши додељивањем оцена поред 
имена кандидата. Највећа оцена одговаа броју пуног састава органа који се бира. Сваки 
делегат може да оцени онолики број кандидата који одговара броју чланова органа 
Мреже који се бира. Делегат је у обавези да уколико гласа рангира кандидате тако што 
им додељује оцену. Иста оцена не може да се додели више пута.  
Након што  се саберу оцене свих кандидата, прави се коначна ранг листа.  
Гласачки листићи без оцена кандидата или са већим бројем оцењених кандидата од 
броја места у органу који се бира или нечитко попуњени гласачки листићи, сматрају се 
неважећим.  
 
 

Члан 34. 
 
Избор за председника и заменика председника Мреже врши се тако што се изабрани 
чланови УО  повлаче на консултације како би из својих редова предложили делегатима 
на Скупштини, минимум 2 лица за избор на место председника Мреже.  
Делегати на Скупштини тајним гласањем гласају за једног од предложених кандидата 
тако што заокружују број испред имена кандидата за који гласају. Гласачки листићи без 
оцена кандидата или већим бројем од једног кандидата који се бира или нечитко 
попуњени гласачки листићи, сматрају се неважећим. 
Делегат гласа само за једног кандидата. 
Гласачке листиће припрема Секретаријат. 
Другорангирани кандидат аутоматски постаје заменик председника Мреже.  
 
 

СЕKРЕТАРИЈАТ МРЕЖЕ 
 

Члан 35. 

За обављање адмистративно техничких послова и обезбеђивање дневног 
функцоинисања Мреже задужен је Секретаријат. Управни одбор бира и разрешава 
Секретаријат и одређује начин избора и функционисање Секретаријата.  
Секретаријат је за свој рад одговоран Управном одбору. 



Функцију Секретаријата врши једна организација, пуноправна чланица Мреже која има 
капацитета за те послове и/или запослено лице одн.лица.  
Организација се за Секретаријат може бирати на 3 године и може се поново бирати.  
Секретаријат почиње са радом 15 дана од седнице УО док у том периоду преузима 
потребне податке и документа од претходног Секретаријата. 
Пословником о раду Секретаријата одредиће се активности и деловање Секретаријата 
као и сва остала питања која нису решена Статутом и Правилником о раду Мреже.  
Пословник о раду Секретаријата доноси и усваја Управни одбор. 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 

Правилник ступа на снагу првог дана након завршетка заседања Скупштине на којој је 
усвојен или даном усвајања. 
 
 
Председавајући Скупштином 
 
 


