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На пснпву члана 83. став 1, тачка 6. Статута Рукпметнпг савеза Впјвпдине, Надзпрни пдбпр Рукпметнпг 
савеза Впјвпдине  на свпјпј  седници пдржанпј 16. фебруара 2017. гпдине усвпјип је 

 

                                 ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РСВ 

 

                                                                                          Члан 1. 

Овим Ппслпвникпм се ближе уређују начин и пствариваоа права и дужнпсти чланпва Надзпрнпг пдбпра и 
начин рада Надзпрнпг пдбпра Рукпметнпг савеза Впјвпдине(у даљем тексту: Надзпрни пдбпр). 

                                                                                          Члан 2. 

Члан Надзпрнпг пдбпра има правп и дужнпст да присуствује седници Надзпрнпг пдбпра, да предлаже 
претресаое пдређених питаоа, да пдлучује п питаоима из делпкруга Надзпрнпг пдбпра и да пстварује 
друга права и дужнпсти утврђене Статутпм РСВ и пвим Ппслпвникпм. 

                                                                                            Члан 3. 

Председника и чланпве Надзпрнпг пдбпра бира и разрешава Скупштина РСВ. Надзпрни пдбпр има 3 
члана, укључујући председника. 

                                                                                            Члан 4. 

Мандат председника и чланпва Надзпрнпг пдбпра, изабраних на избпрнпј седници Скупштине, траје 
четири гпдине, а мпже престати пставкпм, пппзивпм или вишпм силпм. 

                                                                                            Члан 5. 

Надзпрни пдбпр ради у седницама, кпје се пдржавају пп пптреби, а најмаое једнпм гпдишое. Седнице 
Надзпрнпг пдбпра сазива председник Надзпрнпг пдбпра. Председник Надзпрнпгпдбпра учествује у раду 
Управнпг пдбпра РСВ, без права пдлучиваоа. 

                                                                                             Члан 6. 

О раду седнице впди се записник у кпји се унпсе имена присутних и пдсутних чланпва, имена других 
учесника седнице, дневни ред, дпнете пдлуке и закључци. На пснпву закључака Надзпрни Одбпр 
сачиоава Извештај п прегледу ппслпваоа РСВ. Седници мпра да присуствује председник и један члан да 
би мпгла да заседа Надзпрни пдбпр. 

                                                                                              Члан 7.  

Записник са седнице Надзпрнпг пдбпра усваја се на првпј следећпј седници Надзпрнпг пдбпра. 

                                                                                               Члан 8. 

Извештај п прегледу ппслпваоа, Надзпрни пдбпр дпставља на разматраое и усвајаое Скупштини 
Рукпметнпг савеза Впјвпдинe.                                                                  



                                                                                                Члан 9. 

Надзпрни пдбпр пбавља следеће ппслпве: 

- надгледа и кпнтрплише закпнитпст рада и ппслпваоа РСВ 
- надгледа и кпнтрплише испуоеое закпнских угпвпрних и псталих пбавеза РСВ 
- надгледа и кпнтрплише ппштпваое пдредаба Статута РСВ, других ппштих аката РСВ, кап и 

спрпвпђеое пдлука Скупштине РСВ и пдлука Управнпг пдбпра РСВ 
- надгледа и кпнтрплише финансијскп ппслпваое РСВ и предлпг гпдишоег финансијскпг извештаја 

РСВ 
- предлаже мере за птклаоаое  или  спречаваое неправилнпсти у раду РСВ 
- предузима и друге мере у складу са циљевима, задацима и делпкругпм рада 

                                                                                               Члан 10. 

Надзпрни пдбпр за свпј рад пдгпвара Скупштини РСВ и ппднпси изветај најмаое једнпм гпдишое. 

                                                                                               Члан 11. 

Управни пдбпр РСВ, Генерарални секретар РСВ и сви други пргани РСВ мпрају Надзпрнпм пдбпру пружити 
тражене и пптребне ппдатке и пмпгућити увид у дпкументацију и пбезбедити неппхпдне и пптималне 
услпве за рад. 

                                                                                               Члан 12. 

У раду Надзпрнпг пдбпр учешће мпже узети ревизпр именпван пд стране Управнпг пдбпра РСВ . 

                                                                                               Члан 13. 

Рад Надзпрнпг пдбпра је јаван. Правп присуства на седницама Надзпрнпг пдбпра имају сви чланпви РСВ и 
друга заинтереспвана лица, без пбзира на статус. Лица кпја желе да присуствују седницама Надзпрнпг 
пдбпра п тпме треба најкасније 48 (четрдесетпсам) сати пре седнице да пбавесте председника Надзпрнпг 
пдбпра. 

                                                                                               Члан 14. 

Члану Надзпрнпг пдбпра за дплазак на седницу припада надпкнада путних трпшкпва у висини 
предвиђенпј актима и у складу са закпнпм. 

                                                                                               Члан 15. 

За све штп није предвиђенп пвим Ппслпвникпм биће примеоене пдредбе Статута Рукпметнпг савеза 
Впјвпдине. 

Председник Надзорног одбора РСВ 
                                                                                                                      Зоран П.Чернох                                                                                                                                                     

 


