На основу члана 15., тачке 3. Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина коморе на
седници одржаној 13. октобра 2007. године донела је
ПОСЛОВНИК О РАДУ
СКУПШТИНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се организација и рад Скупштине коморе и начин
остваривања права и дужности чланова скупштине.
Члан 2.
Предлог дневног реда седнице Скупштине коморе припрема председник Коморе.
Члан 3.
У предлогу дневног реда седнице Скупштине коморе могу се уврстити само они
предлози аката који су припремлјени у складу са законом.
Члан 4.
Председник Скупштине коморе писаним путем одређује дан и час одржавања
седнице Скупштине коморе, са предлогом дневног реда, најмање 15 дана пре дана за који
се сазива седница.
Изузетно, обавештење о времену одржавања седнице и дневном реду може се
доставити у краћем року, при чему председник Коморе је дужан да на почетку седнице
образложи такав поступак.
Члан 5.
Председник Коморе отвара седницу Скупштине коморе и на основу службене
евиденције констатује број чланова који присуствују седници.
Члан 6.
Дневни ред седнице Скупштине утврђује Скупштина коморе.
Члан 7.
За сваку тачку дневног реда право да говоре, по редоследу пријављивања, имају
предлогачи аката, као и остали чланови скупштине, трајање излагања утврдиће се на
почетку седнице.
Члан 8.
Чланови скупштине могу гласати „за“ предлог, „против“ предлога или се уздржавају
од гласања.
Члан 9.
О реду на седници Скупштине коморе стара се председник Коморе.

-2Због повреде реда на седници, председник Коморе може да изрекне: опомену,
одузимање речи или удаљење са седнице.
Евиденцију о изреченим мерама из става 2. овог члана води секретар Коморе.
Члан 10.
О раду на седници скупштине води се записник.
Записник обухвата главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о
којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о закључцима који су прихваћени
на седници и о резултатима гласања по појединим питањима.
Члан 11.
Битни делови изјава чланова скупштине уносе се у записник на њихов захтев.
Усвојени записник потписује председник и секретар Коморе.
Усвојеном записнику прилаже се и копија материјала који је био размотрен на
седници.О записнику се стара секретар Коморе.
Члан 12.
Одлуке Скупштине Коморе објављују се на сајту или у билтену Коморе.
Члан 13.
Сагласност на овај пословник даје Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Члан 14.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а примењује се наредног дана од
дана давања сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
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