ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ
КОМИСИЈЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ ЗА
ПРИЈЕМ ЧЛАНОВА

Београд,
18. новембар 2019. године

У складу са одредбама члана 26. став 1. алинеја 7 Статута Друштва конзерватора
Србије (у даљем тексту: Статут) број 128/4 од 23. фебруара 2017. године и Одлуке број
404/3 од 7. марта 2019. године о доношењу Правилник о раду комисије Председништва
Друштва, Скупштина Друштва конзерватора Србије на редовној седници одржаној дана
18. новембра 2019. године у Београду, усваја:

ПРАВИЛНИК О РАДУ
КОМИСИЈЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ ЗА
ПРИЈЕМ ЧЛАНОВА
Члан 1.
Овим правилником се уређују организација и рад Комисије Председништва Друштва
конзерватора Србије за пријем чланова (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Термини којима су у овом правилнику означене фукције, положаји и дужности
изражене у мушком роду, подразумевају природни женски и мушки род лица на које се
односе.
Члан 3.
Комисија одлучује о пријему нових чланова у Друштво, промени статуса члана,
престанку чланства у случајевима који су утврђени Статутом и спроводи коначне
одлуке Суда части о престанку чланства у Друштву.
Комисија води и ажурира списак свих чланова Друштва и врши контролу уплате
чланарине.
Члан 4.
Комисију образује Председништво Друштва из редова својих чланова.
Комисију чине председник комисије и два члана.
Председник и чланови Комисије се бирају на мандат од годину дана.
Члан 5.
Комисија ради и одлучује на седницама које се редовно одржавају у току фебрура
месеца, док се ванредне седнице одржавају по потреби.
Члан 6.
Пријаве и предлози за чланство у Друштву се достављају Комисији у периоду од 01.
јануара до 31. јанура текуће године.
Пријаве и предлози се достављају у писаном облику са прилозима којима се доказује
испуњеност услова утврђених Статутом за чланство у Друштву или промену статуса
члана.

Члан 7.
Комисија разматра пријаве и предлоге који су предати благовремено, у утврђеној
форми и са потребним прилозима.
Неблаговремене и неуредне пријаве и предлоге Комисија ће одбацити.
Члан 8.
Комисија одлучује о престанку чланства у Друштву у случајевима који су утврђени
Статутом.
Комисија за потребе одлучивања о престанку чланства у друштву због неплаћања
чланарине, прибавља извештаје о извршеним уплатама од благајника Друштва.
Комисија спроводи одлуке Суда части о престанку чланства у Друштву.
Члан 9.
Одлуке о пријему у чланство, промени статуса члана и престанку чланства Комисија
доноси гласањем, при чему се одлука сматра усвојеном када за њу гласа већина чланова
Комисије.
Одлуке Комисије се достављају подносиоцу пријаве, предлагачу и члану у писаном
облику.
Члан 10.
Против одлука Комисије може се изјавити жалба Председништву Друштва у року од 15
дана од дана пријема одлуке. Одлука Председништва Друштва је коначна.
Члан 11.
Одлуке Комисије се трајно чувају у архиви Друштва.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Друштва.
Председник ДКС
Катарина Максимов

