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 На основу члана 225. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине 

Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14) Зелена парламентарна група на 

седници одржаној 30. јануара 2017. године доноси  

 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ 

ЗЕЛЕНЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ ГРУПЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим пословником уређује се: састав, седиште, циљеви, јавност рада, права и 

обавезе чланова, избор чланова Председништва Зелене парламентарне групе (у даљем 

тексту: ЗПГ), трајање мандата чланова Председништва ЗПГ, сазивање и одржавање 

седница и начин одлучивања на седницама, као и друга питања од значаја за рад ЗПГ. 

 

Члан 2. 

 

Све граматички опредељене речи у овом пословнику означавају и односе се једнако 

на мушки и женски род. 

 

Члан 3. 

 

ЗПГ је неформална група коју  чине посланици у Скупштини Аутономне покрајине 

Војводине (у даљем тексту: Скупштина АП Војводине), посвећени теми заштите животне 

средине и одрживом развоју.  

Чланство посланика у ЗПГ је добровољно и није ограничено бројем чланова. 

Члан ЗПГ-а постаје посланик Скупштине АП Војводине, који потпише Изјаву о 

приступању у ЗПГ.  

 

Члан 4. 

 

Седиште  ЗПГ-а  је у Новом Саду, улица Владике Платона бб, седиште Скупштине 

АП Војводине. 

 

Члан 5. 

 

Рад у ЗПГ-у ће  посланицима омогућити да: 

- утичу на формулацију и доношење прописа из области заштите животне средине и 

одрживог развоја који су у надлежности Аутономне покрајине Војводине; 

- унапреде своја знања из области заштите животне средине и одрживог развоја; 
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- сарађују са посланицима у Народној скупштини Републике Србије и у 

скупштинама земаља региона; 

- се повежу са организацијама цивилног друштва активним у заштити животне 

средине и одрживог развоја. 

 

Члан 6. 

 

План рада ЗПГ-а ће бити сачињен у сарадњи са организацијама  цивилног друштва 

које су активне у области заштите животне средине и одрживог развоја. 

 

Члан 7. 

 

Чланови  ЗПГ-а су равноправни у својим правима и обавезама, у складу са овим 

пословником. 

Чланови  ЗПГ-а имају право: 

- да равноправно учествују у активностима  ЗПГ-а; 

- да слободно изражавају своје мишљење; 

- да предлажу и покрећу иницијативе у складу са овим пословником и  циљевима 

рада  ЗПГ-а; 

- да буду информисани о активностима  ЗПГ-а; 

- на накнаду путних трошкова за доласке на седнице и друге активности  ЗПГ-а; 

- остварују и друга права. 

Чланови ЗПГ-а остварују право на накнаду путних трошкова из става 2. алинеја 

пета овог члана на основу Изјаве о присутности и Евиденције присутности.  

  

Члан 8. 

 

Чланови  ЗПГ-а  имају обавезу да: 

- поштују Пословник  ЗПГ-а; 

- заступају и остварују циљеве и одлуке ЗПГ-а. 

 

Члан 9. 

 

Чланство у  ЗПГ-у престаје: 

- престанком посланичког мандата у Скупштини АП Војводине; 

- иступањем из  ЗПГ-а. 

 

Члан 10. 

 

ЗПГ: 

- доноси Програм активности ЗПГ-а на предлог Председништва ЗПГ-а; 

 - доноси одлуке, декларације, закључке, мишљења и ставове везане за рад ЗПГ-а; 

- доноси пословник о свом раду; 

- бира и разрешава чланове Председништва ЗПГ-а; 

- разматра и усваја годишњи извештај о раду ЗПГ-а; 

- разматра и друга питања везана за деловање ЗПГ-а. 
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Члан 11. 

 

Рад ЗПГ-а је јаван. 

Јавност рада се остварује:   

- кроз организовање јавних скупова, трибина, семинара, учествовање на округлим 

столовима. 

- кроз објављивање информација о раду ЗПГ-а на сајту Скупштине АП Војводине.                

- кроз могућност да на  сајту, грађани, постављају питања и предлажу иницијативе 

посланицима који учествују у раду ЗПГ-а;  

ЗПГ обавештава јавност о свом раду, донетим актима и заузетим ставовима, као и о 

значајним питањима која разматра или ће разматрати: давањем саопштења за јавност, 

одржавањем конференције за новинаре, давањем интервјуа и објављивањем на интернету 

или на други пригодан начин. 

Седницама ЗПГ-а могу да присуствују представници средстава јавног 

информисања ради обавештавања  јавности о раду ЗПГ-а.  

 

Члан 12. 

 

ЗПГ, у складу са својим програмским циљевима, може успостављати сарадњу са 

политичким странкама, удружењима и другим облицима организовања у земљи и у 

региону. 

 

Члан 13. 

 

Прву седницу ЗПГ-а сазива Председник Скупштине АП Војводине.  

Прва седница је конститутивна седница ЗПГ-а у актуелном посланичком мандату. 

На прву седницу позивају се сви посланици који су потписали Изјаву о приступању 

у ЗПГ. 

На првој седници ЗПГ-а врши се избор Председништва ЗПГ-а (у даљем тексту: 

Председништво). 

Председништво је извршни орган  ЗПГ-а. 

Председништво има председника, заменика председника и члана који се бирају на 

предлог Председника Скупштине АП Војводине, из редова чланова ЗПГ-а. 

Мандат члановима Председништва траје до истека посланичког мандата. 

Члану Председништва мандат престаје иступањем из ЗПГ-а, односно престанком 

посланичког мандата. 

 

Члан 14. 

 

Председништво: 

- стара се о извршавању задатака и спровођењу одлука ЗПГ-а; 

- одговара за свој рад ЗПГ-у; 

- предлаже одлуке које доноси ЗПГ; 

- координира рад  ЗПГ-а; 

- обавља и друге послове у складу са овим пословником. 
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Председништво пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног 

броја чланова. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Председништва. 

 

Члан 15. 

 

 ЗПГ представља и заступа председник Председништва. 

 У случају спречености председника Председиштва, ЗПГ представља и заступа 

заменик председника Председништва. 

 Председник Председништва може да овласти друге чланове ЗПГ-а да заступају и 

представљају ЗПГ. 

Члан 16. 

 

Седницу ЗПГ-а сазива и њеним радом председава председник Председништва и 

предлаже дневни ред седнице. 

Председник Председништва дужан је да сазове седницу на захтев најмање 1/3 

чланова ЗПГ-а.  

Седнице ЗПГ-а одржавају се по правилу у седишту ЗПГ-а. 

ЗПГ има секретара који помаже председнику Председништва у организацији и 

сазивању седница. 

 

Члан 17. 

 

Седница  ЗПГ-а сазива се у писаном облику. 

Сазив садржи дан, час, место одржавања седнице и предлог дневног реда.  

Сазив за седницу, доставља се посланицима најкасније пет дана пре дана одређеног 

за одржавање седнице.  

Уз сазив се доставља материјал који се односи на предлог дневног реда и записник 

са претходне седнице. 

Поред питања из дневног реда, ЗПГ може расправљати и о другим питањима из 

њеног делокруга. 

Сазив, материјал који се односи на предлог дневног реда, други материјали и 

записник са претходне седнице, могу се доставити и у електронском облику. 

 

Члан 18. 

 

Седници ЗПГ-а може да присуствује и учествује у раду, без права одлучивања, и 

посланик који није члан ЗПГ-а. 

У раду ЗПГ-а могу, по позиву, да учествују и друга стручна лица без права 

одлучивања. 

 

Члан 19. 

 

Председник Председништва отвара седницу и обавештава присутне чланове о 

члановима који су оправдали свој изостанак, као и о томе ко је позван на седницу. 
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ЗПГ пуноважно одлучује ако седници присуствује 1/3 од укупног броја чланова 

ЗПГ-а. 

 

Члан 20. 

 

Пре утврђивања дневног реда, посланици усвајају записник са претходне седнице 

ЗПГ-а.  

После утврђивања дневног реда прелази се на претрес појединих питања по 

редоследу у дневном реду. 

На седници ЗПГ-а одлуке се доносе већином гласова присутних  чланова ЗПГ-а.  

Изузетно, у хитним и неодложним случајевима, председник Председништва може 

одлучити да чланови ЗПГ-а могу гласати путем електронске поште. 

У случају из става 4. овог члана изјашњавање се врши са одговором „сагласан“ или 

„нисам сагласан“. 

 

Члан 21. 

 

На седници  ЗПГ-а води се записник. 

Записник из става 1. овог члана садржи: број седнице, место и време одржавања 

седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних чланова ЗПГ-а, имена лица која 

учествују у раду седнице, битан садржај расправе по сваком питању дневног реда, 

утврђени резултати гласања, издвојена мишљења, време закључења седнице и други 

битни подаци о току седнице ЗПГ-а. 

Усвојени записник потписују председник Председништва и секретар  ЗПГ-а. 

 

 

Члан 22. 

 

Овај пословник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


