Na temelju članka 22. Statuta HPD "Bjelašnica 1923", Skupština Društva na zasjedanju
održanom dana 27.ožujka 2019. godine,usvojila je:

POSLOVNIK
o radu Skupštine HPD “Bjelašnica 1923" Sarajevo

Članak 1.
Ovim poslivnikom uređuje se način rada Skupštine Društva, te ostvarenje prava i dužnosti
zastupnika.
Članak 2.
Prava i dužnosti zastupnika stjeću se ovjerom mandata od strane komisije za vjerodajnice
koju bira Skupština Društva.
Članak 3.
Predsjedatelj Skupštine otvara zasjedanje i vodi postupak izbora radnog predsjedništva
Skupštine. Na temelju izvješća komisije za vjerodajnice ustanovljava se broj nazočnih članova
Društva i o tome se izvješćuje Skupština.
Ako nije nazočan dostatan broj članova Društva za donošenje pravovaljanih odluka i
zaključaka, presjedatelj prekida zasjedanje i određuje novi dan za zasjedanje Skupštine.
Članak 4.
Nakon otvaranja zasjedanja radno predsjednistvo utvrdjuje dnevni red, broj članova i sastav
radnih tijela, te upravlja glasovanjem o tim prijedlozima. Po okončanju razmatranja pojedinih
pitaja, Skupština Društva, na prijedlog predsjedatelja donosi odgovarajuće odluke i zaključke.
kad u biti rješava o nekoj stvari Skupština Društva, na prijedlog predsedjatelja donosi
odgovarajuće odluke i zaključke.
Članak 5.
Sudjelovanje u raspravi u svezi dnevnog reda članovi Društva najavljuju napismeno ili
usmeno, o čemu se Skupština dogovorom opredijeli. Skupština može odrediti da trajanje
pojedinog izlaganja bude ograničeno. Predjsedatelj je dužan prekinuti govornika koji se ne
predmeta
rasprave.
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Predsjedatelj će preko dnevnog reda dati riječ članu Društva koji želi govoriti o povredi ovog
Poslovnika i Statuta HPD "Bjelašnica 1923", te o netočno iznijetim podacima i tvrdnjama.
Predsjedatelj potpisuje sve odluke koje donese Skupština.
Članak 6.
Članovi su dužni u radu Skupštine Društva pridržavati se parlamentarnog načela raspravljanja
i odlučivanja. Ako se koji od članova ne bude pridržavao tih načela, predsjedatelj Skupštine
ima pravo javno ga opomenuti.
Članak 7.
Nakon rasprave o nekim pitanjima predsjedatelj Skupštine zaključuje raspravu i stavlja
prijedlog na glasovanje. Prijedlozi se stavljaju na glasovanje redom kojim su izneseni. Ako je

tijekom rasprave iznijeta dopuna o nekom prijedlogu, najprije se glasuje o toj dopuni a
poslije o cjelini prijedloga. O prijedlozima se odlučuje javnim glasovanjem, a Skupština može
donijeti zaključak da glasovanje bude tajno. Prijedlog je prihvaćen ako za njega glasuje većina
nazočnih članova Društva, imena članova Društva koji su sudjelovali u raspravi, kratak sadržaj
rasprave, te odluke i zaključke donesene nakon raspravljanja.
U zapisnik se unose rezultati glasovanja o pitanjima kojima je odlučivano glasovanjem.
Zapisnik potpisuje predsjedatelj Skupštine i zapisničar.
Članak 8.
Ukoliko neko pitanje u svezi s načinom rada Skupštine nije utvrđeno ovim Poslovnikom,
uredit če se zaključkom Skupštine prilikom razmatranja tog pitanja.
Članak 9.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.
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