Poslovnik Predsjedništva AKK ZANATLIJA

Predsjedništvo AKK ZANATLIJA (Klub), izabrano u skladu s odredbama Članka 46. Statuta
na Izbornoj skupštini održanoj 16.4.2015. godine u Zagrebu, donosi

POSLOVNIK O RADU PREDSJEDNIŠTVA
AKK ZANATLIJA

TEMELJNE ODREDBE:
1.1.
1.
2.
3.
4.

2.1.
2.2.
2.3.

Članak 1.
Ovim Poslovnikom određuje se način rada Predsjedništva Kluba:
način sazivanja sjednica
pravo sudjelovanja u radu sjednica
način rada sjednica, postupak i donošenje odluka i zaključaka
način izbora zamjenika predsjednika Kluba, odbora, komisija, te drugih tijela i
pojedinaca u Klubu.
Članak 2.
Sjednice Predsjedništva mogu biti redovite i izvanredne.
Redovite sjednice moraju biti održavane najmanje četiri puta godišnje (jedna
kvartalno).
Izvanredne sjednice bit će održane u slučaju da to zahtjeva hitnost donošenja pojedinih
zaključaka.

1. NAČIN SAZIVANJA SJEDNICA
3.1.
3.2.
3.3.

Članak 3.
Sjednice Predsjedništva u pravilu saziva Predsjednik Kluba u suradnji s tajnikom, a
poziv ostalim članovima Predsjedništva mora biti dostavljen najmanje tri dana prije
datuma održavanja sjednice.
U slučaju spriječenosti Predsjednika Kluba, sjednicu saziva njegov zamjenik.
U izvanrednim slučajevima, sjednicu može sazvati najmanje trećina članova
Predsjedništva.

Članak 4.
4.1. Materijali za sjednicu Predsjedništva dostavljaju se uz poziv za sjednicu.
4.2. U izvanrednim slučajevima, materijali se mogu podijeliti na samoj sjednici. Tom
prilikom bit će odobrena 30 minutna odgoda početka sjednice, kako bi se svi prisutni
upoznali s tematikom o kojoj će biti riječi.
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2. PRAVO SUDJELOVANJA NA SJEDNICAMA
5.1.
1.
2.
3.
4.

Članak 5.
Na sjednicama imaju pravo sudjelovati slijedeće osobe:
Članovi Predsjedništva Kluba
Predstavnici Nadzornog odbora Kluba
Predstavnik Savjeta vozača
Pozvani gosti

(s pravom glasa)
(bez prava glasa)
(bez prava glasa)
(bez prava glasa)

Članak 6.
6.1. Članovi Predsjedništva Kluba jesu (ukupno njih najviše 11):
6.1.1. Predsjednik Predsjedništva
6.1.2. 8 članova koji ne moraju biti direktno vezani uz stručni rad u Klubu
6.1.3. Dvojica/dvoje ispitanih i verificiranih stručnih djelatnika u auto i/ili karting
sportovima
3. NAČIN RADA NA SJEDNICAMA
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.1.
8.2.

9.1.
9.2.
9.3.

Članak 7.
Na svim sjednicama bit će vođen zapisnik o cijelom tijeku sjednice, diskusijama i
zaključcima.
Zapisnik vodi tajnik, ili osoba ovlaštena od strane Predsjedništva.
Najkasnije osam dana po završetku sjednice, tajnik Kluba obvezan je dostaviti
zapisnik svim članovima Predsjedništva i Nadzornog odbora, kako bi isti mogli uputiti
eventualne primjedbe na zapisnik.
Verifikacija zapisnika obavlja se na prvoj slijedećoj sjednici Predsjedništva Kluba.
Članak 8.
Predsjedništvo može pravovaljano donositi odluke ako je na sjednici prisutno više od
polovice ukupnog broja njegovih članova.
Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. U slučaju
neodlučenog ishoda glasanja, nakon kraće rasprave, glasanje se može ponoviti.
Ukoliko ishod glasanja ponovo bude neodlučan, tada se glas Predsjednika
Predsjedništva, ili predsjedavatelja u slučaju odsutnosti Predsjednika, računa
dvostruko.
Članak 9.
Predsjedništvo na svojim sjednicama donosi odluke javnim glasanjem, osim u slučaju
kada većina prisutnih članova odluči glasovati tajno.
Odluke i zaključci Predsjedništva jednako obvezuju sve članove Predsjedništva, bez
obzira na to kako je koji član prilikom donošenja odluke glasao.
Zabranjeno je izvan sjednica Predsjedništva iznositi podatke o tijeku sjednice,
pojedinačnom glasanju i slično.
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Članak 10.
10.1. Sjednicama Predsjedništva rukovodi Predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti,
njegov zamjenik.
10.2. Dnevni red se može nadopuniti na prijedlog članova Predsjedništva na samoj sjednici.
10.3. Sjednice Predsjedništva ili pojedini dijelovi sjednice mogu biti zatvorenog tipa, ako
tako odluči većina članova Predsjedništva. U tom slučaju, Predsjednik može zatražiti
da svi, osim članova Predsjedništva i Nadzornog odbora napuste sjednicu.
Članak 11.
11.1. U pravilu, o svakoj točki Dnevnog reda vodi se rasprava dok ima prijavljenih
govornika, ali prisutni članovi mogu odlučiti da se rasprava vodi jedinstveno za više
točaka Dnevnog reda.
Članak 12.
12.1. Ukoliko prisutni narušavaju red ili ne poštuju ovaj Poslovnik, čak ni nakon opomene,
predsjedavajući je dužan zatražiti od dotičnih da napuste sjednicu.
Članak 13.
13.1. Za vođenje zapisnika sjednica, kao i dostavu istog svim članovima Predsjedništva, te
dostavu pojedinih ODLUKA ili izvoda iz ODLUKA svim članovima Kluba, zadužen
je tajnik Kluba. Dostava zapisnika, kao i svih donesenih odluka, obvezna je najkasnije
8 dana po stupanju na snagu istih.
Članak 14.
14.1. U slučaju kada treba hitno donijeti odgovarajuću odluku, a članovi Predsjedništva
nemaju vremena za sastanak, Predsjednik (ili njegov zamjenik uz odobrenje
Predsjednika), obvezan je osobno putem telefona s predmetom upoznati sve članove
Predsjedništva i zatražiti od njih da pisanim putem glasuju putem E-maila.
14.2. O tako donesenim odlukama, tajnik će sačiniti zapisnik s kompletnom
dokumentacijom, informirati E-mailom sve članove Predsjedništva o donesenim
odlukama, a iste će biti verificirane na prvoj sljedećoj sjednici Predsjedništva.
Članak 15.
15.1. Odluke i zaključke donesene na sjednicama Predsjedništva potpisuje Predsjednik ili
njegov zamjenik ako je zamjenik predsjedavao sjednici. Izvode iz ODLUKA potpisuje
tajnik Kluba.
4. NAČIN IZBORA ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA KLUBA
I DRUGIH TIJELA / KOMISIJA U KLUBU
Članak 16.
16.1. Predsjedništvo bira zamjenika predsjednika Kluba temeljem prijedloga Predsjednika.
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Članak 17.
17.1. Imenovanje tajnika Kluba Predsjedništvo obavlja u skladu sa Statutom Kluba.
17.2. Imenovanje članova općih i/ili stručnih komisija HAKS-a, kao i stručne osobe koja
može u određenim trenucima uz suglasnost Predsjedništva zastupati Klub, vrši se
temeljem prijedloga Predsjednika Kluba i/ili bilo kojeg člana Predsjedništva.
17.3. Imenovanja članova komisija u Klubu vrše se temeljem prijedloga bilo kojeg člana
Predsjedništva.
Članak 18.
18.1. Imenovanja, odnosno izbor pojedinih osoba za dužnosti navedene u Članku 17. ovog
Poslovnika, u pravilu se obavljaju javnim glasanjem.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
19.1. Izmjene i dopune ovom Poslovniku mogu se izraditi na sjednicama Predsjedništva, ali
i s naknadnim izmjenama obvezno se mora suglasiti većina od ukupnog broja članova
Predsjedništva.
Članak 20.
20.1. Tumačenje odredbi ovog Poslovnika u nadležnosti je Predsjedništva Kluba.

U Zagrebu, 23.4.2015.
Predsjednik AKK ZANATLIJA
Vladimir Zadravec
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