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Skupština Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Zagrebačke županije temeljem 

članka 26. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Zagrebačke županije ( u 

daljnjem tekstu: DCK Zagrebačke županije, na 1. (elektroničkoj) Sjednici 7. saziva održanoj 

15. prosinca srpnja 2021. godine donijela je  

 

 

POSLOVNIK 

o radu Skupštine DCK Zagrebačke županije 

 

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Skupštine DCK Zagrebačke županije (dalje u tekstu: 

Skupština), sazivanje, priprema i tijek sjednica prava, dužnosti i odgovornosti zastupnika 

Skupštine, prava i dužnosti predsjednika DCK Zagrebačke županije (dalje u tekstu: predsjednik) 

i druga pitanja od značaja za rad Skupštine. Zastupnici u Skupštini i druge osobe koje su 

nazočne na sjednici dužne su se pridržavati odredbi ovog Poslovnika. 

 

Članak 2.  

Sjednicu otvara predsjednik Skupštine i njome predsjedava do izbora Radnog predsjedništva. 

Radno predsjedništvo od tri člana bira Skupština po usvajanju ovog Poslovnika i ono zajedno 

s Predsjednikom rukovodi daljnjim radom sjednice. O izboru Radnog predsjedništva i radnih 

tijela Skupštine odlučuju svi zastupnici. Radno predsjedništvo i radna tijela Skupštine biraju 

se na način opisan u čl.9.ovog Poslovnika. 

 

Članak 3.  

Skupština bira slijedeća radna tijela: 

Radno predsjedništvo – 3 člana  

Verifikacijska komisija – 3 člana 

Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

 

 

Članak 4. 

Zadatak je Verifikacijske komisije da prikupi i pregleda podatke o nazočnim zastupnicima 

Skupštine i utvrdi broj nazočnih zastupnika te da o tome izvijesti Skupštinu.  

 

Članak 5. 

Sjednica Skupštine može se u hitnim slučajevima te iz opravdanih razloga sazvati usmeno 

odnosno telefonskim putem ili elektroničkim putem (elektronička sjednica). 

Zastupnici mogu komentare, pitanja i formulirane prijedloge uputiti na adresu elektroničke 

pošte navedenu u pozivu za elektroničku sjednicu do datuma i sata navedenog u pozivu. Kod 

održavanja elektroničke sjednice zastupnici su dužni na svaku točku dnevnog reda zasebno se 

očitovati na način da u poruci elektroničke pošte dostave popunjeni Obrazac za glasovanje na 

kojem su se za pojedine točke dnevnog reda očitovali sa „za“ ili „protiv“ ili „suzdržan“. 

Zastupnici su dužni pravovremeno obavijestiti o promjeni adrese elektroničke pošte. O 
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elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju ispisi poruka elektroničke pošte 

zastupnika. Zapisnik se verificira na prvoj slijedećoj sjednici. 

 

Članak 6. 

Sjednicu otvara i vodi predsjednik odnosno zamjenik predsjednika kad ga zamjenjuje. Po 

otvaranju sjednice i utvrđivanju uvjeta za njeno održavanje, prelazi se na utvrđivanje dnevnog 

reda na osnovu prijedloga dnevnog reda. Prijedlozi za nadopunu ili izmjenu dnevnog reda 

moraju se obrazložiti i ti se prijedlozi, ovisno o odluci Skupštine, unose ili ne unose u dnevni 

red. 

 

Članak 7.  

Zastupnici Skupštine imaju pravo i dužnost aktivnog sudjelovanja u radu sjednice Skupštine 

pokrećući inicijative, dajući prijedloge, sudjelujući u raspravama i donošenju zaključaka, 

stavova, preporuka i odluka. 

U tijeku rasprave predsjednik daje riječ zastupnicima redoslijedom kojim se javljaju za riječ. 

Vremensko trajanje pojedinih rasprava i broj ponovnih javljanja o raspravnoj temi u  pravilu 

nije ograničen, ali u opravdanim slučajevima predsjednik može predložiti ograničenje vremena 

rasprave i ponovnog javljanja u raspravi o istoj temi. 

 

Članak 8. 

Nakon završene rasprave o pojedinom pitanju dužnost je predsjednika ili od njega određene 

osobe da rezimira stavove, ponovi primjedbe date na predložene odluke ili normativne akte i 

da formulira zaključak odnosno prijedlog za glasovanje. 

 

Članak 9. 

Skupština odluke donosi javnim glasovanjem, ukoliko se za određene odluke ili izbor članova 

tijela ne utvrdi tajno glasovanje. Ako ima više prijedloga koji se međusobno isključuju, neće se 

u pravilu o ostalima glasovati, ako jedan prethodno bude usvojen većinom glasova. 

Po završetku glasovanja predsjednik utvrđuje rezultat glasovanja i nakon toga objavljuje da li 

je prijedlog usvojen ili ne. 

 

Članak 10. 

Sve odluke Skupština donosi u skladu sa Statutom Društva. Skupština radi i punopravno 

odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine svih zastupnika, a odluke donosi većinom 

glasova prisutnih zastupnika. 

 

 

 

Članak 11. 

Svi zastupnici Skupštine i gosti imaju pravo učešća u radu Skupštine, ali pravo odlučivanja i 

glasovanja imaju samo zastupnici Skupštine. 

O izboru radnih tijela Skupštine i svim izvješćima i dokumentima odlučuju svi zastupnici. 

 

 



 

3 
 

Članak 12. 

Na sjednici Skupštine zapisničar vodi zapisnik o tijeku sjednice, koji svojim potpisom ovjeravaju 

ovjerovitelji zapisnika. 

 

Članak 13. 

Sva pitanja iz rada sjednice Skupštine koja nisu regulirana ovim Poslovnikom rješava Skupština 

odlukom. 

 

Članak 14. 

Donesene odluke stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja, ako se izuzetno 

odlukom ne utvrdi drugačije. 

 

Članak 15. 

Sve odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na odgovarajući način i kod održavanja 

elektroničke sjednice. 

 

Članak 16. 

Rad sjednice Skupštine je javan.  

 

Članak 17. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu po usvajanju i primjenjuje se za rad Skupštine DCK Zagrebačke 

županije 7. saziva.   

 

 

 

 

                                                                                                             Predsjednik 

 

   Ivica Cvetković, dr. med. spec. OM, v.r. 

 

                                                                                                                                                                                                                     


