
Temeljem članka 20. stavka 1. Statuta Udruge općina od 2. prosinca 2008., Upravni odbor 
Udruge, na sjednici održanoj 23. rujna 2009., donio je

POSLOVNIK
O RADU UPRAVNOG ODBORA UDRUGE OPĆINA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Upravnog odbora Udruge općina. 

Članak 2. 

Upravni odbor rukovodi radom Udruge između sjednica Skupštine. 

Upravni odbor svoje sjednice održava prema potrebi, a najmanje 6 (šest) puta godišnje.

Članak 3. 

Rad Upravnog odbora je javan. 

Javnost se može isključiti samo ako je to potrebno radi zaštite službene tajne Udruge ili 
općina članica, odnosno zaštite osobnih podataka predstavnika članica ili zaposlenika Udruge.

Odluku o isključenju javnosti donosi Upravni odbor. 

Članak 4. 

Sjednice Upravnog odbora, kao i materijale za sjednice, priprema predsjednik Upravnog 
odbora uz pomoć ureda Udruge.

Sjednici Upravnog odbora, mogu prisustvovati članovi drugih tijela Udruge, zainteresirani 
članovi Udruge ili druge osobe koje mogu dati svoj doprinos raspravi o pitanjima o kojima 
raspravlja Upravni odbor, ali bez prava odlučivanja. 

Članak 5. 

Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Udruge, a u slučaju njegove odsutnosti 
zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika Udruge. 

Članak 6.

Sjednice se sazivaju pisanim pozivom u kojem mora biti naznačeno mjesto i vrijeme 
održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Pisani pozivi dostavljaju se članovima
Upravnog odbora najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja sjednice.

U iznimnim slučajevima ured Udruge, po odobrenju predsjednika Udruge, može sazvati 
sjednicu na najbrži mogući način (telefonom, telefaksom, elektroničkom poštom).



U slučajevima koji nalažu osobito hitno postupanje Upravni odbor može održati telefonsku 
sjednicu, ili glasovanje o određenom pitanju putem elektroničke pošte. Odluke donesene na 
telefonskoj sjednici ili na temelju glasovanja putem elektroničke pošte punovažne su.

Članak 7. 

Uz poziv, članovima Upravnog odbora se dostavlja radni materijal prema predloženom 
dnevnom redu. 

Po pojedinim točkama dnevnog reda  može se na sjednici tražiti i usmeno pojašnjenje. 

Članak 8. 

Članovi Upravnog odbora dužni su prisustvovati sjednicama, a u slučaju spriječenosti dužni 
su o tome pravovremeno obavijestiti ured Udruge. 

Članak 9. 

Prije odlučivanja o dnevnom redu predsjedavajući utvrđuje prisustvuje li sjednici potrebna 
većina članova Upravnog odbora.

Ako sjednici ne prisustvuje potrebna većina članova predsjedavajući zaključuje sjednicu i 
određuje datum nove sjednice.

Članak 10. 

Prije početka rasprave prema usvojenom dnevnom redu usvaja se zapisnik s prethodne 
sjednice. 

Članak 11.

Upravni odbor raspravlja pojedina pitanja redoslijedom kako su navedena u dnevnom redu.

Točka dnevnog reda, u pravilu, počinje izlaganjem predsjedavajućeg a zatim se po određenom 
pitanju vodi rasprava. 

Članak 12. 

Predsjednik članovima daje riječ redoslijedom kako su se prijavili za raspravu. Govornik 
može raspravljati samo o točci dnevnog reda o kojoj se vodi rasprava. 

Predsjedavajući je dužan brinuti o tome da se rasprava vodi isključivo o pitanjima koja su na 
dnevnom redu. 

Ako je potrebno, predsjedavajući može upozoriti govornika, uskratiti mu pravo na daljnje 
sudjelovanje u raspravi, ili može odlučiti da se vrijeme za raspravu po pojedinim pitanjima 
ograniči.



Članak 13.

Kada se po određenom pitanju nitko ne javi za riječ predsjedavajući zaključuje raspravu i 
stavlja prijedlog odluke na glasovanje. Ako glasovanje nije predviđeno prelazi na slijedeću 
točku dnevnog reda. 

Članak 14.

Glasovanje na sjednicama je javno i obavlja se podizanjem ruku.

Iznimno, glasovanje može biti i tajno. Odluku o tajnom glasovanju donosi Upravni odbor. 

Članak 15.

Nakon što se utvrdi da je dnevni red iscrpljen, predsjedavajući zaključuje sjednicu. 

Članak 16. 

O sjednici Upravnog odbora se vodi zapisnik.

Zapisnik vodi zaposlenik ureda Udruge.

Zapisnik mora sadržavati sažeti opis tijeka sjednice, a osobito:

- redni broj sjednice
- datum i mjesto održavanja sjednice, 
- vrijeme početka sjednice,
- imena i prezimena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, kao i drugih osoba 

koje prisustvuju sjednici,
- dnevni red,
- sažeti sadržaj rasprava po pojedinim točkama dnevnog reda,
- jasno formulirane odluke koje su donesene,
- vrijeme završetka sjednice,
- imena zapisničara i dužnosnika Udruge koji potpisom potvrđuje vjerodostojnost 

zapisnika.

Izvornik zapisnika se čuva u uredu Udruge. 

Članak 17. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. 

Ivica Klem, predsjednik v.r.


