Д ЕЛОВНИК
За работа на Деветто редовно генерално собрaние
на Инженерската институција на Македонија – ИМИ

Член 1
Деловникот е изготвен во согласност со член 13 и 15 од Статутот на ИМИ.
Член 2
Собранието се одржува на ден 23.11.2018 година во 12 часот на Градежниот факултет во
Скопје – Сала за конференции.
Член 3
Во работата на Собранието, согласно член 14 од Статутот, учествуваат членови номинирани
според претставничкиот принцип од страна на членките на ИМИ и надзорната комисија.
Член 4
Собранието е свикано со покaни од страна на Претседателот на ИМИ упатени до сите
номинирани претставици од членките.
Член 5
Собранието полноважно одлучува ако се присутни мнозинство од номинираните членови.
Член 6
На Собранието можат да присуствуваат и да учествуваат во неговата работа и поканети гости,
заслужни и почесни членови, како и членови од членките на ИМИ, без право на одлучување.
Член 7
Собранието го отвора и со него раководи Претседателот на Инженерската институција на
Македонија.
Член 8
Собранието избира Работно Претседателство
Потпретседателот и Генералниот секретар на ИМИ.

кое

го

сочинуваат

Претседателот,

Во отсуство на некој од овие членови се избираат членови од редот на другите членови на
Собранието.
Член 9
Собранието, по предлог на работното претседателство, избира работни тела:


Верификациона комисија составена од 3 члена



Записничар и двајца оверувачи на записникот



Кандидациона комисија составена од 3 члена
Член 10

Собранието, по предлог на Претседателот, го усвојува дневниот ред за работа на
Собранието.
Страна 1 од 2

Член 11
Учесниците во расправата, по точките од усвоениот дневен ред се пријавуваат, по правило
усмено, а збор добиваат според редоследот на пријавување.
Член 12
За начинот на гласање одлучува Собранието.
Член 13
Одредбите во Деловникот за работа на Собранието се задолжителни за сите учесници на
Собранието.
Член 14
Прашања кои не се опфатени со Деловникот за работа на Собранието, се решаваат на
предлог на Работното претседателство со посебна одлука на Собранието.

Скопје, 23.11.2018 година

Асоцијација на здруженија на инженери
ИНЖЕНЕРСКA ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје
Претседател
Проф. д-р Христина Спасевска, с.р.
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