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Temeljem članka 31. Statuta Pomorsko sportskog društvo Giričić (dalje u tekstu: Društvo)
Skupština Pomorsko sportskog društvo Giričić na svojoj sjednici dana 13.02.2013. godine
preuzima od KŠR Giričić

PO S L O V N I K
o radu Skupštine PSD Giričić
I. STATUS, SASTAV I PRAVO SUDJELOVANJA
1. Status
Članak 1.
(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.
(2) Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Članak 2.
2. Sastav i pravo sudjelovanja
(1) Skupštinu čine i z a b r a n i predstavnici svih Klubova
(2) Svaki predstavnik Kluba ima pravo i obvezu biti nazočan sjednicama Skupštine i u njima
aktivno sudjelovati na način utvrđen ovim Poslovnikom i u skladu Statutom Društva.
(3) Aktivnim sudjelovanjem u smislu prethodnog stavka smatra se da svaki predstavnik Kluba
tijekom sjednice Skupštine ima pravo sudjelovati u raspravi i pokrenuti raspravu iz
djelokruga rada Skupštine, podnositi prijedloge odnosno amandmane u okviru ovlasti
Skupštine, te glasovati odnosno odlučivati.
(4) Zasjedanju Skupštine mogu biti nazočni i u raspravi sudjelovati i pozvani gosti, ali bez
prava odlučivanja.
II. JAVNOST I NAČIN RADA
Članak 3.
(1) Zasjedanje Skupštine je javno.
(2) Skupština u pravilu radi na plenarnoj sjednici.
(3) Skupština može, ako tako odluči, raditi i preko radnih tijela (odbori, povjerenstva i sl.).
III. SAZIVANJE SJEDNICE

1. Sazivanje
Članak 4.
(1) Sjednice Skupštine sazivaju se i održavaju u skladu s odredbama ovog Poslovnika i Statuta.
(2) Skupština se saziva radi održavanja redovite sjednice jedanput godišnje, a radi održavanja
izborne svake četiri godine.
(3) Skupštinu saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu, najkasnije 15 dana od donošenja
odluke.
(4) Zahtjev za sazivanje Skupštine radi održavanja sjednice može dati Predsjednik, Nadzorni
odbor ili najmanje jedna trećina (1/3) predstavnika Klubova. U svom zahtjevu radi
sazivanja Skupštine predlagatelji su dužni predložiti dnevni red.
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(5) Upravni odbor dužan je sazvati Skupštinu kada to zatraže podnositelji zahtjeva iz
prethodnog stavka u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a ako je u tom roku ne
sazove, Skupštinu mogu sazvati podnositelji zahtjeva.
(6) U Odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red, dan i mjesto održavanja sjednice.
(7) Odluka o sazivanju objavljuje se na oglasnoj ploči Društva.
(8) Sazivanje Skupštine se obavlja pismenim pozivima predstavnicima Klubova, objavom na
oglasnoj ploči Društva i Internet stranici Društva.
2. Izbor radnog presjedništva, zapisničara i vođenje sjednice
Članak 5.
(1) Do izbora radnog predsjedništva sjednicu Skupštine otvara i vodi Predsjednik Društva ili u
njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik Predsjednika.
(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti osoba iz stavka 1. Skupštinu otvara i vodi predstavnik
sazivatelja Skupštine do izbora radnog predsjedništva.
(3) Rad Skupštine započinje izborom radnog predsjedništva Skupštine koje se sastoji od tri
(3) člana. Između članova predsjedništva izabire se predsjedatelj, koji nakon toga preuzima
daljnje vođenje sjednice Skupštine i zapisničar koji o sjednici vodi zapisnik.
(4) Radno predsjedništvo i njegov predsjedatelj te zapisničar biraju se javnim glasovanjem na
prijedlog Predsjednika Društva ili u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenika
Predsjednika, nadpolovičnom većinom nazočnih predstavnika Klubova.
(5) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti osoba iz stavka 4. prijedlog iz istog stavka daje
predstavnik sazivatelja Skupštine.
(6) Članovi radnog predsjedništva Skupštine ujedno su i ovjerovitelji zapisnika.
IV. UTVRĐIVANJE KVORUMA I KVALIFICIRANE VEĆINE ZA DONOŠENJE ODLUKA I
PRAVO GLASA I SUDJELOVANJA U ODLUČIVANJU
1. Utvrđivanje kvoruma i kvalificirane većine za donošenje odluka i pravo glasa
Članak 6.
(1) Skupština može početi s radom i donositi pravovaljane odluke ako je prisutna nadpolovična
većina predstavnika Klubova.
(2) Nadpolovičnu većinu (kvorum) iz stavka 1. utvrđuje verifikacijsko povjerenstvo.
(3) Odluke se donose nadpolovičnom većinom nazočnih predstavnika Klubova.
(4) Iznimno, za donošenje Statuta, njegovih izmjena i dopuna te za donošenje odluke o
prestanku djelovanja Društva potrebna je dvotrećinska većina (2/3) nazočnih
predstavnika Klubova.
(5) Predsjedatelj radnog predsjedništva Skupštine dužan je na početku sjednice omogućiti
verifikacijskom povjerenstvu da izvijesti Skupštinu o broju nazočnih predstavnika
Klubova i da li postoji kvorum.
(6) Za slučaj nedostatka kvoruma, zasjedanje Skupštine odlaže se za jedan sat, pa ako i
nakon isteka jednog sata vremena nema kvoruma, sjednica Skupštine će se održati, ako
je prisutna 1/3 članova Skupštine a odluke može pravovaljano donositi natpolovičnom
većinom nazočnih predstavnika Klubova.
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2. Pravo glasa i pravo sudjelovanja u odlučivanju
Članak 7.
(1) Svaki predstavnik Kluba može birati i biti biran te glasovati i odlučivati u radu Supštine.
(2) Svaki predstavnik Kluba član ima jedan glas.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1., predstavnik Kluba koji je izabran u izborno ili
verifikacijsko povjerenstvo ne može biti kandidat niti može biti biran u stalna tijela
Društva, utvrđena Statutom Društva.
(4) Nominalni, potporni i počasni članovi ne mogu birati niti biti birani te glasovati i odlučivati,
ali imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine na način utvrđen Statutom i ovim Poslovnikom.
Članak 8.
3. Postupak kandidiranja, verifikacija i izbor kandidata za tijela Društva
(1) Prijedlog kandidata za izbor u tijela Društva može u svojoj Odluci o sazivanju sjednice
Skupštine dati ovlašteni sazivač iz članka 29. Statuta, pri čemu je kopija Odluke sastavni
dio zapisnika Izbornog povjerenstva o provedenim izborima, te predstavnici Klubova i to
usmeno na sjednici Skupštine.
(2) Smatrat će se da je predloženi kandidat u smislu prethodnog stavka podoban za
kandidata ako, pored uvjeta utvrđenih Statutom i ovim Poslovnikom, na sjednici Skupštine
da usmenu izjavu o prihvaćanju kandidature.
(3) Izabrani kandidat postaje članom tijela Društva kada je dao pismenu izjavu o pristanku
da bude član tijela Društva i da sudjeluje u radu tijela Društva. Izjava se daje nakon o
objave rezultata glasovanja.
(4) Ako kandidat za izbor u tijela Društva iz bilo kojih razloga ne može biti nazočan na sjednici
Skupštine dužan je dati pismenu izjavu o prihvaćanju kandidature prije sjednice
Skupštine. Ako kandidat bude izabran dužan je u roku od 8 dana od sjednice Skupštine
dati i pismenu izjavu o pristanku da bude član tijela Društva i da sudjeluje u radu
tijela Društva. Pismenu izjavu o prihvaćanju kandidature predlagač iz stavka 1. prilaže
Izbornom povjerenstvu zajedno sa svojim prijedlogom kandidata.
V. IZBOR DRUGIH RADNIH TIJELA SKUPŠTINE
Članak 9.
(1) Verifikacijsko povjerenstvo utvrđuje broj nazočnih predstavnika Klubova, potpornih,
počasnih članova Društva te kvorum Skupštine.
(2) Verifikacijsko povjerenstvo utvrđuje prava članova Skupštine da biraju, budu birani i pravo
glasovanja.
(3) Verifikacijsko povjerenstvo imenuje Upravni odbor Odlukom kojom saziva Skupštinu.
(4) Ukoliko je dnevnim redom predviđen izbor tijela Društva ili dopuna članova tijela Društva,
na početku sjednice bira se izborno povjerenstvo.
(5) Izborno povjerenstvo utvrđuje sposobnost kandidata (pravo da budu birani) i provodi
izborne postupke, osobito iz domene glasovanja. Povjerenstvo svoje izvješće podnosi
Skupštini na usvajanje.
(6) Radi ostvarivanja bolje učinkovitosti Skupština može utvrditi da poslove verifikacijskog i
izbornog povjerenstva obavlja samo verifikacijsko povjerenstvo.
(7) Povjerenstva se biraju i rade u sastavu od tri (3) člana.
(8) Članovi povjerenstava iz ovog članka mogu biti samo redovni članovi Društva i zadržavaju
pravo glasa, ako su predstavnici Klubova, odnosno aktivno sudjeluju glasovanju na Skupštini.
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VI. DNEVNI RED
Članak 10.
(1) Rasprava na Skupštini vodi se prema unaprijed utvrđenom dnevnom redu.
(2) Na početku sjednice dnevni red se može dopuniti i mijenjati prijedlozima predstavnika
Klubova ili tijela Društva. Ovako utvrđeni dnevni red daje se na glasovanje te se Skupština
vodi po dnevnom redu nakon što je on usvojen.
VII. TEME RASPRAVE, RASPRAVA, VOĐENJE SJEDNICE I GLASOVANJE
1. Otvaranje rasprave, pravo sudjelovanja i prijedlozi i amandmani
Članak 11.
(1) O svakoj temi koja se na Skupštini obrađuje, nakon podnesenog izviješća ili uvodnog
izlaganja, otvara se rasprava prema redoslijedu koji je utvrđen dnevnim redom Skupštine.
(2) Kada je rasprava o pojedinim temama otvorena u njoj imaju pravo sudjelovati svi nazočni
predstavnici Klubova na Skupštini Društva.
(3) Tijekom rasprave svaki predstavnik Kluba ili skupina predstavnika Klubova može
ponuditi
vlastito
rješenje određenih problema u vidu vlastitog prijedloga, odnosno
amandmana.
2. Pojedinačna rasprava, pravo na repliku i uvodna izlaganja
Članak 12.
(1) Pojedinačna rasprava po jednoj točki dnevnog reda može trajati do pet minuta.
(2) Predsjedavajući Radnog predsjedništva može produžiti raspravu iz prethodnog stavka
ukoliko za to postoje opravdani razlozi.
(3) Sudionik u raspravi ima pravo na jednu repliku u okviru jedne točke dnevnog reda u trajanju
od dvije minute.
(4) Podnositelji izviješća ili uvodnog izlaganja po pojedinoj točki dnevnog reda ili temi
nemaju ograničeno vrijeme za izlaganje niti za raspravu i mogu više puta govoriti.
3. Vođenje sjednice, kultura dijaloga i ometanje rada
Članak 13.
(1) Predsjedatelj Skupštine dužan je osigurati red, kulturu dijaloga i demokratsko okruženje
tijekom rada Skupštine. To ostvaruje tako da riječ daje samo onima koji su je valjano
zatražili.
(2) Ako predstavnik Kluba u svom izlaganju na sjednici napusti temu razgovora koja je na
dnevnom redu, upusti se u opširna obrazlaganja i objašnjenja ili se ne drži odredbi ovog
Poslovnika o trajanju vremena za raspravu ili svojim nastupom ometa i opstruira rad
Skupštine, Predsjedatelj će ga opomenuti i upozoriti.
(3) U slučaju nepoštivanja upozorenja predsjedavajućeg u smislu prethodnog stavka,
predsjedavajući može sudioniku u raspravi oduzeti riječ.
(4) Ako neka osoba opetovano ometa rad Skupštine, ogluši se o zahtjeve predsjedavajućeg i
slično, Predsjedatelj može od te osobe zahtijevati da napusti sjednicu Skupštine.
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4. Glasovanje po prijedlogu ili amandmanu
Članak 14.
(1) Po završenoj raspravi prijedlog se daje na glasovanje.
(2) Prije davanja prijedloga na glasovanje Predsjedatelj Skupštine dužan je još jednom ponoviti
sažeti prijedlog kako bi svim prisutnima bilo jasno o čemu se izjašnjavaju.
(3) U skladu s odredbama Statuta glasovanje je javno odnosno tajno ako tako odluči
Skupština, a prijedlog je usvojen ako se za njega izjasni većina odnosno dvije trećine (2/3)
nazočnih redovnih članova Skupštine na način utvrđen ovim Poslovnikom.
(4) U slučaju da su tijekom rasprave izneseni amandmani na prijedlog, svi se amandmani daju
na glasovanje prema redoslijedu kojim su predloženi. Ukoliko neki amandman bude usvojen,
on postaje sastavni dio predloženog rješenja.
Članak 15.
VIII. ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE
(1) O radu Skupštine vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se pohranjuje u arhivi Društva.
(3) Zapisnik sa sjednice Skupštine mora sadržavati podatke o:
- vrsti, mjestu i vremenu održavanja Skupštine,
- imenima predsjedavajućeg, članova radnog predsjedništva Skupštine te članova
izbornog povjerenstva ako je izborno povjerenstvo potrebno,
- popis predstavnika Klubova prisutnih na Skupštini,
- popis gostiju i drugih osoba koje nisu članovi Društva, a prisutni su na Skupštini,
- prikaz tijeka Skupštine, iznesenih prijedloga, primjedbi i amandmana,
- sve primjedbe i napomene koje su važne za rad Skupštine ili za koje je najmanje jedan
član Skupštine izričito zahtijevao da se unesu u zapisnik,
- popis svih predloženih izmjena i amandmana,
- rezultati glasovanja o pojedinim prijedlozima, uključujući i rezultate glasovanja o
amandmanima,
- cjelovit popis svih usvojenih odluka, zaključaka, akata, dokumenata i slično.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
(1) Autentično tumačenje ovog Poslovnika daje Skupština, a između dva zasjedanja Skupštine
Upravni odbor Društva.
(2) Postupak za izmjene i dopune ovog Poslovnika provodi se na način kako je donesen i ovaj
Poslovnik.
(3) Pročišćeni tekst Poslovnika donosi Upravni odbor.
(4) Ovaj Poslovnik stupa na snagu njegovim donošenje i primjenjuje se odmah po njegovom
donošenju.
(5) Postupci započeti prije donošenja ovog Poslovnika završit će se u skladu s ovim
Poslovnikom.
U Kaštel Gomilici, 13.veljače 2013.

Predsjednik Društva
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