Na temelju članaka 13. – 18., 22. i 60. Statuta Hrvatske zajednice
osnovnih škola, na prijedlog Upravnog vijeća Hrvatske zajednice osnovnih
škola izborna Skupština Zajednice donosi dana ________

Poslovnik o radu izborne Skupštine
Hrvatske zajednice osnovnih škola
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Poslovnikom o radu izborne Skupštine uređuje se:
- pripremanje i sazivanje izborne Skupštine Hrvatske zajednice osnovnih
škola ( dalje u tekstu: Zajednica)
- dostavljanje poziva i radnih materijala
- vođenje sjednica i način odlučivanja
- održavanje reda i stegovne mjere
- rješavanje drugih pitanja značajnih za rad i odlučivanje na sjednicama
Skupštine
Članak 2.
Skupštinu Zajednice čine predstavnici osnovnih škola udruženih članica
sukladno odredbama Statuta Zajednice.
Članak 3.
Izrazi navedeni u ovom Pravilniku glede rodne pripadnosti neutralni su i
odnose se na osobe oba spola.

Pripremanje i sazivanje sjednica
Članak 4.
Izborna Skupština održava se svake četiri (4) godine.
Sjednicu izborne Skupštine saziva i predsjedava joj predsjednik Upravnog
vijeća Zajednice sukladno odredbama Statuta Zajednice , a rad sjednice vodi
Radno predsjedništvo.
Radno predsjedništvo skrbi o pravilnoj primjeni ovog Poslovnika .
Članak 5.
Poziv za izbornu Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za
raspravu i odlučivanje dostavljaju se članicama Skupštine najmanje osam (8)
dana prije održavanja Skupštine.
Članak 6.
Rad izborne Skupštine je javan.

Tijek sjednice – vođenje , radna tijela i odlučivanje
Članak 7.
Na izbornoj Skupštini nazočni su predstavnici osnovnih škola udruženih
članica sukladno odredbama Statuta Zajednice, ravnatelj Zajednice,
predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zajednice i osobe zaposlene u stručnoj
službi Zajednice.
Članak 8.
Na izbornoj Skupštini mogu biti nazočne i druge osobe te predstavnici javnog
priopćavanja, ako su pozvani.
Članak 9.
Izborna skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočno
najmanje deset (10 ) % predstavnika udruženih članica osnovnih škola.
Članak 10.
Odluke na izbornoj Skupštini donose se većinom glasova nazočnih koji imaju
pravo odlučivanja.
Članak 11.
Rad Izborne skupštine vodi Radno predsjedništvo.
Radno predsjedništvo ima tri (3) člana koje čine predsjednica Upravnog
vijeća i dva (2) člana koje Skupština bira javnim glasovanjem.
Nakon izbora Radnog predsjedništva Skupština javnim glasovanjem bira
zapisničara , dva (2) ovjerovitelja zapisnika, te Verifikacijsko povjerenstvo od
dva (2) člana.
Članak 12.
Verifikacijsko povjerenstvo utvrđuje ukupan broj nazočnih na izbornoj
Skupštini s pravom odlučivanja.
Članak 13.
Radno predsjedništvo utvrđuje ukupan broj nazočnih na izbornoj Skupštini s
pravom odlučivanja na osnovi izvješća Verifikacijskog povjerenstva te utvrđuje
postoje li uvjeti za održavanje izborne Skupštine.
Članak 14.
Radno predsjedništvo skrbi da se rad izborne Skupštine odvija prema
utvrđenom dnevnom redu, osigurava red, učinkovit rad izborne Skupštine te
skrbi da se na izbornoj Skupštini poštuje red, ne vrijeđa dostojanstvo
nazočnih niti ugled Zajednice.
Članak 15.
Radno predsjedništvo predlaže dnevni red iz poziva za sjednicu i daje ga na
usvajanje javnim glasovanjem.

Članak 16.
Nakon usvajanja dnevnog reda izborna Skupština javnim glasovanjem bira
Izborno povjerenstvo koje ima pet (5) članova.
Članak 17.
Kandidate za članove Upravnog vijeća mogu predložiti svi nazočni koji imaju
pravo odlučivanja.
Predloženi kandidati moraju biti nazočni na izbornoj Skupštini i suglasni s
kandidiranjem.
Predloženi kandidati osobno se kratko predstavljaju nazočnima na Skupštini u
trajanju do 3 minute.
Članak 18.
Izborno povjerenstvo provodi izbore za članove Upravnog vijeća Zajednice te
osigurava legalnost provedbe izbora.
Članak 19.
Izbor članova Upravnog vijeća obavlja se tajnim glasovanjem.
Članak 20.
Izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu na kojoj su kandidati navedeni
abecednim redom prezimena.
Izborno povjerenstvo izrađuje broj listića koji odgovara broju glasova
nazočnih birača s pravom odlučivanja.
Na listiću se navodi broj članova Upravnog vijeća koje se bira.
Svaki listić ovjerava se pečatom Zajednice.
Članak 21.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata
za kojeg se želi glasovati.
Svaki listić koji nije popunjen na navedeni način smatra se nevažećim.
Članak 22.
Izborno povjerenstvo prebrojava glasove te nakon prebrojavanja glasova
izvješćuje Skupštinu koliko je tko dobio glasova, a nakon toga proglašava
izabrane osobe.
Članak 23.
Izabrani su kandidati koji su na izbornoj listi dobili najveći broj glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata na listi dobiju isti broj glasova , izabran je
kandidat koji je na glasačkom listiću naveden s višim rednim brojem ( kasnije
naveden na listiću) .
Nakon utvrđene izborne liste izrađuje se popis izabranih članova Upravnog
vijeća.
Članak 24.
Radno predsjedništvo dužno je brinuti se da pri izboru radnih tijela ili
donošenju odluka o kojima se glasuje, to pravo koriste samo predstavnici
članica Zajednice s pravom odlučivanja , a ne i ostali nazočni.

Održavanje reda i stegovne mjere
Članak 25.
Predstavnici članica Zajednice i ostali nazočni na izbornoj Skupštini mogu
dobiti riječ prigodom za to predviđene točke dnevnog reda.
Radno predsjedništvo dodjeljuje riječ o temama iz dnevnog reda prema
redoslijedu prijave.

ZAPISNIK I AKTI SA SJEDNICE
Članak 26.
O radu izborne Skupštine vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuje predsjednik Radnog predsjedništva, zapisničar i dva (2)
ovjerovitelja.
Članak 27.
Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i odluke donesene na
Skupštini.
Čistopis zapisnika čuva se u pismohrani Zajednice.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Ovaj Poslovnik usvaja Skupština te stupa na snagu trenutkom prihvaćanja i
primjenjuje se do završetka rada Izborne skupštine.

