
Na osnovu članka 29. točke 1, stavka 1, a u svezi članka 31. točke 1. Statuta 
Lovačkog saveza Dubrovačko-neretvanske Županije, Skupština Lovačkog saveza 
Dubrovačko-neretvanske Županije, na svom zasjedanju održanom dana 24.06. 
2017. godine donijela je slijedeći 
 
 

P  O  S  L  O  V  N  I  K 
O   R A D U   S K U P Š T I N E 
LOVAČKOG SAVEZA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 

 

I  OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovim Poslovnikom pobliže se uređuje način rada Skupštine Lovačkog 

saveza Dubrovačko-neretvanske Županije (u daljnjem tekstu: Skupština), te prava 
i obveze osoba koje sudjeluju u radu Skupštine. 

 
Članak 2. 

 
Odredbe ovog poslovnika primjenjuju se na sve osobe koje sudjeluju u radu 

Skupštine.  
Svi zastupnici u Skupštini dužni su se brinuti o pravilnoj primjeni ovog 

poslovnika. 
 

Članak 3. 
 
Zasjedanja Skupštine su javna. 
Izuzetno, javnost se može isključiti sa zasjedanja ako je na dnevnom redu 

pitanje koje predstavlja poslovnu ili neku drugu zakonom propisanu tajnu. 
 

Članak 4. 
 
Skupština radi u zasjedanjima. 
Zasjedanja Skupštine mogu biti redovna i izvanredna. 
 
 

II  PRIPREMANJE I SAZIVANJE ZASJEDANJA SKUPŠTINE 
 

Članak 5. 
 

Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Saveza na vlastitu 
inicijativu ili na prijedlog Izvršnog odbora, uz prijedlog dnevnog reda, datuma I 
mjesta održavanja sjednice. 
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Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik  na zahtjev Nadzornog 
odbora ili najmanje1/3 (jedna trećina) zastupnika skupštine, uz obrazloženje 
razloga sazivanja. 

Takav zahtjev se dostavlja u pismenom obliku. 
Izvanredno zasjedanje Skupštine mora se sazvati u roku od 30 dana od 

dana postavljanja zahtjeva. U slučaju da predsjednik ne sazove izvanredno 
zasjedanje Skupštine, sazvat će ga predlagatelj. 
 U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, Skupštinu saziva zadnja osoba 
ovlaštena za zastupanje upisana u Registar Udruga ili 1/3 (jedna trećina) 
zastupnika u Skupštini kojima je istekao mandat. 

Članak 6. 
 

Prijedlog dnevnog reda podnosi inicijator sazivanja zasjedanja Skupštine. 
 

Članak 7. 
 

Zasjedanje Skupštine saziva se pismenim putem, najmanje 8 dana prije 
održavanja. 

Poziv treba sadržavati mjesto i vrijeme zasjedanja Skupštine, te prijedlog 
dnevnog reda. 

 
Članak 8. 

 
Poziv sa popratnim materijalima se dostavlja svim zastupnicima, a i drugim 

osobama i gostima koje odredi Izvršni odbor Saveza. 
 

Članak 9. 
 

Ako je na dnevnom redu zasjedanja Skupštine pitanje koje predstavlja 
poslovnu ili drugu zakonom propisanu tajnu, materijal za tu točku dnevnog reda će 
se podijeliti na početku zasjedanja ili će se na zasjedanju pročitati. 

Predsjednik Saveza je dužan upozoriti zastupnike i sve druge osobe koje 
prisustvuju zasjedanju o čuvanju tajne i o postupku s materijalima koji su 
povjerljive prirode. 

 

 

III  ZASJEDANJE SKUPŠTINE 
 

Članak 10. 
 

Zasjedanje Skupštine može započeti ukoliko je nazočna najmanje polovina 
svih zastupnika. Ukoliko je nazočan manji broj zastupnika, zasjedanje se odgađa i 
zakazuje se ponovno najkasnije za 30 dana. 

 
Članak 11. 

 
Redovno zasjedanje Skupštine otvara Predsjednik Saveza i njime rukovodi 

do izbora radnog predsjedništva. 
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Ovisno o inicijatoru sazivanja, izvanredno zasjedanje Skupštine otvara 
najstariji član Izvršnog odbora ili predsjednik Nadzornog odbora, te također njime 
rukovodi do izbora radnog predsjedništva. 

  
 
 
 

Članak 12. 
 

Radno predsjedništvo Skupštine ima tri člana i predlažu ih zastupnici iz 
svojih redova. 

Kada je broj kandidata za članove radnog predsjedništva Skupštine jednak 
broju koji se bira, glasuje se za cijelu listu odjednom, a kada je broj kandidata veći 
glasuje se pojedinačno za svakog predloženog kandidata, prema redoslijedu 
predlaganja. 

Glasovanje za članove radnog predsjedništva Skupštine vrši se javno 
dizanjem ruku, a izabiru se kandidati koji su dobili veći broj glasova. 

 
Članak 13. 

 
Radno predsjedništvo izabire predsjedavajućeg koji nastavlja neposredno 

voditi zasjedanje Skupštine otvarajući raspravu o prijedlogu dnevnog reda. Nakon 
rasprave ili ako rasprave nije ni bilo, stavlja se prijedlog dnevnog reda na 
glasovanje. Ukoliko je bilo protuprijedloga ili dopuna dnevnog reda, glasuje se 
najprije o njima, a iza toga o prijedlogu dnevnog reda u cjelini. 

Nakon što je dnevni red usvojen, prelazi se na pojedine točke dnevnog 
reda. 

 
Članak 14. 

 
Predsjedavajući radnog predsjedništva: 

 brine se o redu na zasjedanju, 

 daje riječ za raspravu zastupnicima, gostima i drugim osobama, 

 osigurava da se zasjedanje odvija prema usvojenom dnevnom redu i 
odredbama ovog Poslovnika, 

 izriče mjere zbog narušavanja reda na zasjedanju, 

 vrši i druge poslove koji su sukladni Statutu i ovom Poslovniku. 
 

Članak 15. 
 

Za svaku točku dnevnog reda potrebno je u pravilu dati kratko uvodno 
obrazloženje i prijedlog zaključaka. 

O svakoj točki dnevnog reda predsjedavajući radnog predsjedništva otvara 
raspravu. 

 
Članak 16. 

 
Nitko na zasjedanju ne može govoriti prije nego zatraži i dobije riječ. 
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Predsjedavajući radnog predsjedništva daje riječ zastupnicima po redu 
kako su se prijavili za raspravu. 

O svakoj točki dnevnog reda zastupnik može, u pravilu, govoriti samo 
jadanput. Skupština može odobriti zastupniku da govori dva ili više puta o istoj 
točki dnevnog reda. 

Više puta mogu govoriti predsjednik i tajnik Saveza i to ako daju odgovore 
na postavljena pitanja zastupnika. 

Skupština može odlučiti da se trajanje govora zastupnika ograniči. 
 

Članak 17. 
 

Nitko nema pravo da zastupnika prekida u govoru, da mu upada u riječ ili 
da kakvim pokretima ili uzvicima utječe na njegovo slobodno iznošenje misli. 

Iznimno, ako se zastupnik udaljuje od pitanja koje se raspravlja, ako je 
nepotrebno opširan, ako svojim govorom vrijeđa ili kleveće, ili ako na koji drugi 
način izaziva nekog od nazočnih, predsjedavajući radnog predsjedništva je dužan 
da ga prekine i upozori da se drži dnevnog reda, da svoj govor skrati, da ne 
vrijeđa i da ne narušava red na zasjedanju. 

Ako se zastupnik ogluši na upozorenje, predsjedavajući radnog 
predsjedništva može poduzeti druge mjere za održavanje reda na zasjedanju. 
 

Članak 18. 
 
Rasprava po nekom pitanju, u pravilu, traje dok svi prijavljeni za raspravu 

ne završe svoja izlaganja. 
Iznimno, Skupština može odlučiti da se rasprava prekine i da se zaključak 

donese ako je pitanje o kome se raspravljalo dovoljno jasno. 
 

 

IV  ODLUČIVANJE I GLASOVANJE 
 

Članak 19. 
 

Kada su svi prijavljeni zastupnici za raspravu završili svoja izlaganja, ili 
kada se nitko nije javio za riječ, ili kada je rasprava prekinuta u smislu prethodnog 
članka, predsjedavajući radnog predsjedništva zaključuje raspravu i stavlja 
prijedlog akta na glasovanje. 

Ako je tijekom rasprave bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog 
akta (amandmani), najprije se glasuje za amandmane, a tek potom o 
predloženom aktu kao cjelini. 

 
Članak 20. 

 
Svi akti donose se, u pravilu, javnim glasovanjem većinom glasova 

nazočnih zastupnika. 
Skupština može odlučiti da se pojedini akti donose tajnim glasovanjem. 
 

Članak 21. 
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Javno glasovanje se vrši dizanjem ruke na pitanje: 
tko je ZA prijedlog, 
tko je PROTIV prijedloga, 
tko je SUZDRŽAN od glasovanja o prijedlogu, ali oni se ne broje. 
Ako glasovanje dizanjem ruke ne daje siguran ishod, ono će se izvršiti 

prozivanjem jednog po jednog zastupnika i upisivanjem kraj njegovog imena riječi 
“za”, “protiv” ili “suzdržan”. 

Skupština je prihvatila prijedlog ukoliko je natpolovična većina nazočnih 
zastupnika glasovala “ZA” njegovo prihvaćanje. 

 
 

Članak 22. 
 

Ukoliko je broj glasova “ZA” i “PROTIV” prijedloga jednak, glasovanje će se 
ponoviti. Ako i poslije toga ostane stanje nepromijenjeno, zasjedanje će se 
prekinuti na 15 minuta. Potom će se ponovno otvoriti rasprava i prozivanjem 
izvršiti glasovanje. 

Ukoliko i poslije ovakvog glasovanja rezultat ostane isti, Skupština odlučuje 
o skidanju prijedloga s dnevnog reda ili će se o njemu odlučivati tajnim 
glasovanjem. 

 
Članak 23. 

 
Tajno glasovanje se vrši pomoću glasačkih listića zaokruživanjem riječi “za” 

ili “protiv”. 
Prebrojavanje glasova vrši radno predsjedništvo. 
 
 

V  IZBOR DUŽNOSNIKA SAVEZA 
 

Članak 24. 
 
Kada je na dnevnom redu zasjedanja izbor dužnosnika Saveza, tada je 

potrebno da Skupština izabere posebno Izborno povjerenstvo od 3 člana iz redova 
zastupnika. 

Izborno povjerenstvo se bira na način kao i radno predsjedništvo Skupštine. 
 

Članak 25. 
 

Odmah po formiranju Izborno povjerenstvo će se povući i izraditi prijedlog 
svih dužnosnika koji se izabiru. 

Prijedlog Izbornog povjerenstva će se temeljiti na željama članica Saveza, 
vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i brojnosti članstva u pojedinim 
članicama Saveza. 

 
Članak 26. 

 
Pored Izbornog povjerenstva pravo predlaganja kandidata za dužnosnike u 

tijelima Saveza pripada svakom zastupniku u Skupštini. 



 - 6 - 

 
Članak 27. 

 
Kada je za pojedinu dužnost kandidirano više osoba, glasuje se 

pojedinačno za svakog kandidata, prema redoslijedu predlaganja, s time da je 
prijedlog Izbornog povjerenstva uvijek na prvom mjestu. 

Glasovanje za dužnosnike je u pravilu javno, ali Skupština može odlučiti da 
se glasuje tajno.  

Izabranim se smatra onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova. 
 

Članak 28. 
 
Skupština može razriješiti sve ili pojedine članove izbornih tijela Saveza 

(dužnosnike) i prije isteka njihovog mandata, te na njihovo mjesto izabrati nove. 
 
 

VI  ODRŽAVANJE REDA NA ZASJEDANJU 
 

Članak 29. 
 

Osobama koje na zasjedanju Skupštine narušavaju red mogu se izreći 
slijedeće mjere: 
1. opomena, 
2. oduzimanje riječi, 
3. udaljenje sa zasjedanja. 

 
Članak 30. 

  
Opomenu izriče predsjedavajući radnog predsjedništva, a mjeru 

oduzimanja riječi i udaljenja sa zasjedanja izriče Skupština glasovanjem, na 
prijedlog predsjedavajućeg radnog predsjedništva. 

Govorniku se može oduzeti riječ ako se na upozorenje predsjedavajućeg 
radnog predsjedništva ne pridržava dnevnog reda i ako svoje izlaganje 
nepotrebno proširuje, odugovlači ili ponavlja. 

Govornika se može udaljiti sa sjednice ako svojim govorom vrijeđa ili 
kleveće druge osobe i na taj način uznemiruje nazočne ili na drugi način remeti 
red na zasjedanju. 

 
Članak 31. 

 
Mjera oduzimanja riječi odnosi se samo na odgovarajuću točku dnevnog 

reda, a mjera udaljenja sa zasjedanja odnosi se samo na zasjedanje na kojem je 
ta mjera izrečena. 

 
Članak 32. 

 
Osobama prema kojoj je izrečena mjera udaljenja sa zasjedanja, dužna je 

odmah napustiti prostoriju u kojoj se zasjeda, a ako to ne učini zasjedanje se 
prekida i nastavlja se tek kada se izrečena mjera izvrši. 
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VII  ZAPISNIK 
 

Članak 33. 
Na zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik, koji sadrži: 

 
1. Redni broj zasjedanja; 
2. Mjesto i datum održavanja zasjedanja; 
3. Ime i prezime osobe koja otvara zasjedanje; 
4. Ime i prezime članova radnog predsjedništva; 
5. Ime i prezime predsjedavajućeg radnog predsjedništva; 
6. Ime i prezime svih nazočnih zastupnika; 
7. Ime i prezime gostiju nazočnih na zasjedanju; 
8. Konstatacija predsjedavajućeg radnog predsjedništva o postojanju ili 

nepostojanju kvoruma; 
9. Ime i prezime osoba koje su na zasjedanju govorile, a na njihov osobni zahtjev 

i sadržaj izlaganja; 
10. Akte koje je Skupština donijela na zasjedanju sa rezultatima glasovanja; 
11. Vrijeme kada je zasjedanje započelo, kada je prekidano i kada je završeno; 
12. Potpis zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i predsjedavajućeg radnog 

predsjedništva. 
 

Zapisniku moraju biti priložena sva izvješća i drugi materijali uz svaku točku 
dnevnog reda, kao i govori koji se odnose na odgovarajuću točku dnevnog reda.  
  

Članak 34. 
 

Zapisnik mora biti strojno napisan, te uredno potpisan u roku od 15 dana 
od održanog zasjedanja Skupštine. 

Zapisnik sa svim prilozima trajno se čuva u arhivi Saveza. 
Zapisnik sa svim prilozima  dostavlja se svim članicama Saveza 

elektroničkom poštom u roku od 30 dana od održanog zasjedanja Skupštine. 
 

 

VIII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 35. 
 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se odmah 
nakon što ga Skupština usvoji, a prestaje važiti poslovnik od 14.03.1996 godine. 

 
 
Broj: 79/17 
Slano,  24.06.2017. godine. 
 
 
 
       Predsjednik Saveza 
       Matko Knežić 
              


