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Na temelju ðlanka 52. Statuta Zajednice tehniöke kulture Zadarske Zupanije, SkupËtina
Zajednice na sjednici od 20. veljaöe 20L9. godine donosi:

POSLOVNIK O RADU SKUPSilNE

ZAJEDN ICE TEHN IðKE KULTURE ZADARSKE ZU PRIU I¡ C

ðlanak 1.

Ovim se Poslovnikom ureduje rad Skupðtine Zajednice tehniðke kulture Zadarske
Zupanije (u daljnjem tekstu Zajednica ), prava iobveze zastupnika u Skupötini,izbor lzvr5nog
odbora i drugih organa itijela SkupËtine.

ðlanak 2

Odredbe ovog Poslovnika su obvezne za sve zastupnike u Skup5tini, kao i za druge osobe koje
sudjeluju u radu Skupðtine.

Õlanak 3

O primjeni Poslovnika brine predsjedavajuói odnosno predsjednik Skupðtine, a tumaði ga

tajnik Zajednice.

Õlanak 4

Zastupnici mogu obavljati svoju funkciju i preuzimati obveze nakon verifikacije mandata u

SkupStini. Verifikacija mandata svakog zastupnika obavlja se na prvoj sjednici Skup5tine kojoj
zastupnik prisustvuje. Na lzbornoj - konstituirajuéoj Skupðtini obavlja se verifikacija svih
izabranih zastupnika u Skupötini.

ðlanak 5.

U obnaðanju svoje funkcije zastupnik u Skupötini ima pravo i obvezu pokretati raspravu o
pitanjima iz djelukruga SkupËtine, podnositi prijedloge odluka i drugih opéih akata, izvrSavati
zadaóe koje mu povjeri Skupðtina, te sudjelovati u drugim aktivnostima Skupðtine.

Õlanak 6

Zastupnik ima pravo traäiti obavjeötenja i objaSnjenja od predsjedavajuéeg o pitanjima koje
se odnose na rad Skupðtine. Zastupnik ima pravo traZ¡ti od tajnika Zajednice i struðne sluãbe
pomoé i podatke potrebne za ostvarivanje njegove zastupniðke funkcije.

Ø

ðlanak 7



Zastupnik ima pravo i obvezu biti nazoöan na Skupðtini i sudjelovati u njenu radu.
Zastupnik je obvezan da ðlanicu koju predstavlja upozna s dobivenim materijal¡ma kako bi

utvrdili zajedniðke stavove po pojedinim pitanjima, te da podnese svojoj ðlanici izvjeðóe o
cjelokupnom radu Skupötine.

Õlanak 8.

U sluöaju sprijeöenosti zastupnika da sudjeluje u radu SkupËtine, njega zamjenjuje izabrani
zamjenik zastupnika, za kojeg se raðuna da ima verificiran mandat i ima sva prava i obveze
zastuPnika 

cranak 9.

U radu Skupðtine, bez prava odluðivanja, aktivno sudjeluje tajnik Zajednice. ðlanovi struðne
sluZbe i gosti mogu sudjelovati u radu bez prava odluöivanja

Õlanak 10

Sjed n ici Sku pötin e p redsjedava predsjedn i k Zajedn ice.

lzbornoj Skupðtini predsjedava dosadaSnji predsjednik Zajednice do izbora troðlanog radnog
predsjedniStva.

Õlanak 11.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrdivanja dnevnog reda, predsjedavajuói utvrduje
nazoðnost dovoljnog broja zastupnika, odnosno potreban kvorum, na osnovu predanih
evidencijskih listióa. SkupStina pravovaljano odluöuje ako sjednici prisustvuje vi5e od polovice
zastupnika punopravnih ðlanica.

Õlanak 12.

Nakon zakljuðivanja rasprave po pojedinim toðkama dnevnog reda predsjedavajuói poziva na

glasovanje za prihvaóanje odredenih odluka i zakljuöaka. U sluðaju jednakog broja glasova,

glasovanje se ponavlja. Glasovanje na sjednicama SkupStine je u pravilu javno, osim u

sluðajevima kada se odluði da glasovanje bude tajno i u sluðajevima odredenim ovim
Poslovnikom.

ðlanak 13

Skupötina donosi odluke natpoloviðnom veéinom nazoðnih ðlanova SkupËtine, osim kada to
nije Statutom ili Poslovnikom o radu drugaöije regulirano.

Õlanak L4

U sluðaju vi5e kandidata za jedno mjesto tijela upravljanja Zajednicom, glasovanje je tajno.
Ako je glasovanje tajno osniva se lzborno povjerenstvo. U sluðajevima osnivanje lzbornog
povjerenstva, isto obavlja sve radnje izbornog postupka.

Õlanak 15

Skupðtina bira odnosno opoziva i razrjeðava:
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Predsjednika i potpredsjednika Zajednice koji su ujedno predsjednik i potpredsjednik
Skupötine i lzvrðnog odbora;
lzvrËni odbor;
Nadzorni odbor,
Sud ðasti,

Radna tijela Zajedn ice.

Õlanak 1-6.

Predsjednik Zajednice dragovoljna je funkcija na koju moZe biti izabran samo drZavljanin
Republike Hrvatske i zastupnik udruge tehniðke kulture u Zajednici.
Ako je za predsjednika istaknut jedan kandidat, da bi bio izabran za njega se mora izjasniti
natpoloviöna veéina ukupnog broja prisutnih zastupnika u Skup5tini.
Ako su istaknuta dva ili viËe kandidata, izabran je onaj kandidat koji dobije veéi broj glasova
prisutnih ðlanova SkupËtine.
( Sve odredbe ovog ðlanka odnose se i na potpredsjednika).

ðlanak 17

lzvr5ni odbor tvori sedam ðlanova: predsjednik, potpredsjednik, tajnik i öetiri ölana.
Predsjednik, potpredsjednik i tajnik Zajednice ðlanovi su lzvrðnog odbora po poloZaju (ð1. 58
Statuta).

Õlanak 18.

Nadzorni odbor i Sud ðasti tvori po tri ðlana iz reda zastupnika.
Za ðlanove Nadzornog odbora i Suda ðasti kandidate moåe predlagati svaki zastupnik u

Skupðtini.
lzbor se vrði javnim glasovanjem i kandidati su izabrani kad se za njih izjasni natpoloviðna
veóina prisutnih zastupnika.

Õlanak 19.

Rad SkupStine je javan.

Javnost rada se osigurava otvorenim radom sjednice. Radi upoznavanja javnosti s radom za

sjednicu Skup5tine upuéuje se poziv predstavnicima sredstava javnog priopóavanja.

ölanak 20.

O radu Skupðtine vodi se zapisnik koji se pohranjuje u pismohranu Struöne sluibe Zajednice

Õlanak 21.

Poslovnik se smatra usvojenim kad se o njegovu prihvaóanju izjasni, javnim
glasovanjem, natpoloviðna veóina p risutnih zastu pnika u Skupötini Zajednice

Broj: IO5/2OI9.
Zadar,20. veljaöe 20L9. godine
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Preds nik Zajednice


