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POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE 

HRVATSKOG STRELJAČKOG SAVEZA 

OSOBA S INVALIDITETOM 

 

 

Članak 1. 

Ovim poslovnikom utvrđuje se i regulira način rada Skupštine Hrvatskog 

streljačkog saveza osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu Skupštine). 

 

 Radu Skupštine mogu prisustvovati i gosti te sudjelovati u njegovom radu, ali 

bez prava odlučivanja. 

 

Članak 2. 

 Rad Skupštine je javan. 

 

Članak 3. 

 Skupštinu otvara Predsjednik Udruge, te predlaže Radno predsjedništvo od 3 

člana. 

 

Članak 4. 

 Radno predsjedništvo predlaže dnevni red, koji usvaja Skupština. 

 

Članak 5. 

 Radno predsjedništvo brine da se Skupština odvija po utvrđenom dnevnom 

redu i odredbama ovog Poslovnika. 

 

Članak 6. 

 Skupština na prijedlog Radnog predsjedništva bira radna tijela i to: 

    - Verifikacijsko povjerenstvo (dva člana) 

    - Zapisničara 

    - Ovjerovitelja zapisnika (dva člana) 

    - Kandidacijsko povjerenstvo (dva člana) 

 

Članak 7. 

Verifikacijsko povjerenstvo utvrđuje nazočnost delegata na Skupštini. 

 

Članak 8. 

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina 

skupštinara ukupnog saziva Skupštine.  

 

Odluke na Skupštini se donose natpolovičnom većinom nazočnih skupštinara 

(delegata). 

 

Članak 9. 

Glasanje na Skupštini je javno za utvrđivanje dnevnog reda, radnih tijela 

Skupštine i utvrđivanje kandidacijskih lista za dužnosnike i članove tijela Saveza, 

osim ako Skupština drugačije ne odluči.   

 

Članak 10. 

 Dužnosnici i članovi tijela Saveza biraju se javnim glasanjem. 

 

 

 

 



Članak 11. 

 Listu kandidata za predsjednika prezentira Kandidacijsko povjerenstvo, a 

usvaja Skupština. 

Predsjednik radnog predsjedništva predlaže članove tijela Saveza 

Lista kandidata je utvrđena, ako se za nju izjasni natpolovična većina 

delegata. 

 

Članak 12. 

Ukoliko u prvom izbornom krugu niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu 

natpolovičnu većinu glasova, odnosno nije izabran potreban broj članova tijela 

koje se bira, u drugi izborni krug ulaze dva kandidata koji su dobili najveći broj 

glasova.  

 

Članak 13. 

Ukoliko niti u drugom krugu glasanja nije izabran potreban broj članova tijela, 

ponavlja se kandidacijski postupak.  

 

Članak 14. 

 Predsjednik Radnog predsjedništva daje riječ delegatima u raspravi po 

redoslijedu prijavljivanja. 

 

Članak 15. 

Raspravu o izvješćima i tematsku raspravu iznose delegati Skupštine. 

 

 Trajanje rasprave ograničeno je na 5 (pet) minuta. Predsjednik Radnog 

predsjedništva može produžiti trajanje rasprave ukoliko za to postoji opravdani 

razlog. Sudionik u raspravi ima pravo na 1 (jednu) repliku u okviru točke dnevnog 

reda, u trajanju od 2 (dvije) minute. 

 

Članak 16. 

 Ovaj Poslovnik usvojen je na Skupštini Hrvatskog streljačkog saveza osoba 

s invaliditetom i stupa na snagu odmah po usvajanju. 

 

             

 

Predsjednik  Radnog predsjedništva 

Mario Sačer 


