Prijedlog Poslovnika o radu izborne Skupštine
Udruge bosanskih Hrvata Prsten
Članak 1.
Predsjednik Udruge otvara Skupštinu i predlaže Radno predsjedništvo.
Punopravni članovi izborne Skupštine biraju javnim glasovanjem Radno predsjedništvo iz
svog sastava, a izabrani članovi biraju predsjedavajućeg.
Radno predsjedništvo ima pet članova, od toga su dvojica ovjerovitelji zapisnika. U Radno
predsjedništvo se u pravilu bira dosadašnji predsjednik Udruge.
Članak 2.
Radno predsjedništvo predlaže dnevni red kojeg javnim glasovanjem usvaja, te nakon toga
daje Poslovnik o radu na usvajanje putem javnog glasovanja.
Radno predsjedništvo brine i odgovorno je da se rad Skupštine odvija prema dnevnom
redu, uz poštovanje dostojanstva svih nazočnih. U slučaju izazivanja nereda, Radno je
predsjedništvo dužno počinitelja upozoriti, a u slučaju ponovljenog dati na glasovanje da se
dotičnog udalji iz dvorane.
Članak 3.
Izborna Skupština Udruge valjano donosi odluke ako je nazočna natpolovična većina svih
članova Skupštine, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
Članak 4.
Radno predsjedništvo dodjeljuje riječ o temama prema dnevnom redu, u pravilu po
redoslijedu prijave. Po istoj točki dnevnog reda svaki član s punim pravom glasa iz sastava
Skupštine ima pravo dobiti riječ jednom, svaki govornik u pravilu govori do tri minute, a tek
nakon mogućeg izjašnjenja Skupštine može se dopustiti duže izlaganje. Ako se govornik ne
drži predmeta rasprave ili prekoračuje vrijeme, Radno predsjedništvo će govornika upozoriti,
a u slučaju neposluha oduzeti riječ.
Članak 5.
Svatko s pravom glasa ima u raspravi pravo na ispravak netočnog navoda, a vremenski može
trajati jednu minutu.
Članak 6.
Izbori se održavaju za sljedeća tijela:
a) predsjednika Udruge
b) članove Upravnog odbora Udruge
c) članove Nadzornog odbora Udruge
d) članove Suda časti

Članak 7.
Pravo kandidiranja imaju svi nazočni punopravni članovi Skupštine.
Kandidatura za predsjednika mora biti podržana s 50 potpisa nazočnih članova Skupštine,
osim za kandidate predložene od strane UO Udruge.
Kandidati za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti moraju biti podržani
s 20 potpisa nazočnih članova Skupštine, osim za kandidate s liste usvojene i predložene od
strane UO Udruge.
Članak 8.
Izbor za sva tijela i predstavnike obavlja se javnim glasovanjem. Za listu kandidata za članove
UO, NO i Suda časti glasuje se skupno za listu, a ne pojedinačno.
Članak 9.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu trenutkom prihvaćanja i primjenjuje se odmah, a važi do
zaključenja Skupštine.
Članak 10.
Vjerodostojno tumačenje ovog poslovnika daje Skupština.

U Zagrebu, 24. studenog 2018.

Predsjednik Radnog predsjedništva izborne Skupštine
Udruge Prsten

