POSLOVNIK
O RADU IZBORNE SKUPŠTINE UDRUGE AMAC - FOI dana
25. veljače 2017., Pavlinska 2, Varaždin
Članak 1.
Redovitu izbornu Skupštinu sačinjavaju članice, članovi, Predsjedništvo i Nadzorni odbor Udruge
AMAC - FOI (u daljnjem tekstu: Udruga) s pravom da biraju i donose pravovaljane odluke sukladno
Statutu Udruge.
Članak 2.
U radu Skupštine mogu sudjelovati gosti, uzvanici i građani prisutni ovoj Skupštini, ali bez prava
odlučivanja.
Članak 3.
Skupštinu otvara i do izbora Radnog predsjedništva njome rukovodi Predsjednik Udruge AMAC FOI Varaždin, a u slučaju odsutnosti dopredsjednik.
Članak 4.
Na prijedlog Predsjedništva Udruge Skupština javnim glasovanjem bira predsjednika i dva člana
Radnog predsjedništva. Predsjednik/ca Radnog predsjedništva nakon izbora dalje rukovodi
Skupštinom.
Članak 5.
Radno predsjedništvo predlaže, a Skupština bira radna tijela: Zapisničara i dva Ovjerovitelja
zapisnika, Verifikacijsko-izbornu komisiju (3 člana) te daje na glasovanje predložene članove.
Verifikacijsko-izborna komisija utvrđuje broj prisutnih članova Skupštine.
Članak 6.
Radno predsjedništvo predlaže dnevni red Skupštine i daje ga na prihvaćanje.
Članak 7.
Radno predsjedništvo određuje vrijeme rada Skupštine i brine da se Skupština odvija prema
utvrđenom dnevnom redu, u skladu s Poslovnikom.
Članak 8.
Rad Skupštine je javan.
Skupština u pravilu donosi odluke javnim glasovanjem. Javno glasovanje provodi se dizanjem
ruku "ZA" prijedlog, "PROTIV" prijedloga i "SUZDRŽAN". Prijedlog se smatra usvojenim kada "ZA"
prijedlog glasuje većina prisutnih članova Skupštine (polovica prisutnih članova + jedan član), uz
uvjet da je prisutno najmanje 20% svih članova skupštine Udruge s pravom glasa. Odluke su
pravovaljane ako se za njih izjasni više od polovice prisutnih članova, odnosno 2/3 ako se radi o
promjeni Statuta i prestanku rada Udruge.

IZBOR I OPOZIV TIJELA UDRUGE
Članak 9.
Skupština bira tijela Udruge na mandatno razdoblje kako je predviđeno Statutom Udruge (četiri
godine). Bira se predsjednik/ca, dopredsjednik/ca, tajnik i 3 člana predsjedništva te Nadzorni
odbor (3 člana). Dekan Fakulteta organizacije i informatike član je Predsjedništva po funkciji.
Između izabranih članova predsjedništva bira se član predsjedništva zadužen za financijsko
poslovanje i blagajnu Udruge.
Članak 10.
Kandidacijske liste usvaja Skupština Udruge većinom glasova članova.
Članak 11.
Izbori za članove tijela Udruge provode se javnim glasovanjem. Javno glasovanje provodi se na
način kako je navedeno člankom 8. ovog Poslovnika o radu izborne skupštine.
Članak 12.
Radno predsjedništvo daje riječ u raspravi prema redu prijavljivanja.
Članak 13.
Sudionici rasprave dužni su se pridržavati dnevnog reda, vremena određenog za raspravu i ovog
poslovnika.
Članak 14.
Radno predsjedništvo može ograničiti vrijeme trajanja rasprave, ali i oduzeti riječ ukoliko se
govornik ne pridržava dnevnog reda poslovnika ili su izjave uvredljive i netolerantne.
Članak 15.
Sudionici Skupštine mogu u pravilu raspravljati o svakoj točki dnevnog reda jednom, iznimno dva
puta.
Članak 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a prestaje važiti sa završetkom rada ove
Skupštine.
Varaždin, 25.02.2017.g.
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Radnog predsjedništva
Sandra Lovrenčić, izv.prof. dr. sc.

