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Интерне регулативе Управног одбора
Уније средњошколаца Србије
Овим документом одређују се задаци, надлежности, права и обавезе чланова Управног
одбора Уније средњошколаца Србије (у даљем тексту УНСС).

Задаци и надлежности:
1. Интерна комуникација;
2. Комуникација са Ученичким парламентима члановима УНСС-а;
3. Рад на пројектима УНСС-а;
4. Политичка репрезентација УНСС-а на националном, европском и глобалном нивоу;
5. Укљученост у омладинску политику на националном, европском и глобалном нивоу;
6. Кампање и иницијативе УНСС-а;
7. Лобирање и јавно заступање у интересу средњошколаца/ки Србије;
8. Сарадња са владиним и невладиним орагнизацијама и институцијама;
9. Комуникација са партнерима и донаторима УНСС-а.

Доношење одлука:
Управни одбор УНСС-а одлуке доноси остваривањем консензуса. Уколико је то
неизводљиво,тада се одлуке доносе на следећи начин:
●

oдлуке се доносе простом већином гласова;

●

одлука Управног одбора је важећа једино уколико је проста већина гласала у њену
корист и уколико је присутно више од половине чланова Управног одбор;

●

сваки члан Управног одбора има један глас;

●

тајно гласање се може остварити на захтев најмање једног члана Управног одбора.
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Права која Управни одбор остварује:
●

Бира и запошљава Генералног секретара и његовог заменика;

●

Расписије редовне и ванредне конкурсе за чланове тиме УНСС-а;

●

Покреће дисциплинске поступке против чланова УНСС-а;

●

Сазива редовну и ванредну Генералну Скупштину УНСС-а

●

Доноси одлуке о томе колико пута ће се, када и где одржати тренинзи и састанци
тима УНСС-а;

●

Организује састанак Управног одбора сваки пут на захтев половине чланова
Управног одбора, односно када их сматра нужнима.

Обавезе Управног одбора:
●

Подношење извештаја о раду Генералној скупштини УНСС-а;

●

Подношење извештаја о раду и састанцима на сваких месец дана Надзорном одбору
УНСС-а као и на њихов захтев;

●

Редовно обавештава чланове тима о свим активностима и одлукама које се тичу
УНСС-а, а које је донео Управни одбор.

Састанци:
●

Управни одбор се састаје по потреби на захтев половине чланова не мање од 2 пута
годишње;

●

Чланови Управног одбора могу комуницирати (имати састанке) путем интернета,
телефона, уживо, путем мејла, друштвених мрежа или неким другим видом
комуникације;

●

Члановима Управног одбора ће за састанке уживо бити рефундирани комплетни
трошкови хране, смештаја и пута; Број састанака Управног одбора који се могу
финансирати из буџета УНСС-а зависи од буџета УНСС-а.
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