
- Prijedlog – 
 
 
Sudionice Izvanredne izborne skupštine Ženske sekcije SŽH na sjednici održanoj 8. srpnja 
2004. godine u Zagrebu donose 
 
 
 
 
 

POSLOVNIK 
 

Izborne skupštine Ženske sekcije SŽH 
 
 

�lanak 1. 
 
Ovim Poslovnikom odre�uje se na�in rada Izborne skupštine Ženske sekcije SŽH 
( dalje Skupština ) i izbor radnih tijela Skupštine te tijela Ženske sekcije SŽH. 
 
 

�lanak 2. 
 
Rad Skupštine je javan. Skupština radi i donosi odluke na svojoj sjednici. U radu Skupštine 
mogu sudjelovati i gosti, ali bez prava odlu�ivanja. 
 

�lanak 3. 
 
Predsjednica Ženske sekcije SŽH otvara Skupštinu te predlaže sastav radnog predsjedništva. 
Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od pet �lanica. 
Radom radnog predsjedništva rukovodi predsjednica radnog predsjedništva. Na Skupštini se 
bira zapisni�arka te dvije ovjeroviteljice zapisnika. 
 

�lanak 4. 
 
Radno predsjedništvo predlaže dnevni red Skupštine. Po usvajanju dnevnog reda, me�u 
�lanicama Skupštine biraju se verifikacijska, kandidacijska i izborna komisija od tri �lanice. 
 
Izborna komisija �e organizirati i provesti izbore za tijela Ženske sekcije SŽH te objaviti 
rezultate provedenih izbora. Ako se ukaže potreba, na prijedlog radnog predsjedništva 
Skupština može birati i druga radna tijela Skupštine, na na�in kako se biraju komisije. 
 

�lanak 5. 
 
Skupština odlu�uje javnim glasovanjem.  
Izuzetno od prethodnog stavka, izbor �lanica u tijelima Ženske sekcije SŽH provodi se tajnim 
glasovanjem. 
 



Prije pristupanja tajnom izjašnjavanju za izbor �lanica tijela Ženske sekcije SŽH, 
verifikacijska komisija �e izvijestiti  Skupštinu o ukupnom broju prisutnih �lanica Skupštine s 
pravom glasa.  
Odluke na Skupštini donose se natpolovi�nom ve�inom glasova prisutnih �lanica od ukupnog 
broja sudionica Skupštine s pravom glasa. 
 

�lanak 6. 
 
Rad Skupštine odvija se po utvr�enom dnevnom redu. Uvod svakoj to�ci dnevnog reda daju 
izvjestiteljice nakon �ega slijedi rasprava. 
U raspravi mogu sudjelovati sve sudionice s pravom glasa, kao i gosti, nakon što im 
predsjednica radnog predsjedništva da rije�. Redoslijed odre�uje predsjednica radnog 
predsjedništva temeljem redoslijeda njihovih prijava za raspravu. 
Kada je rasprava iscrpljena, predsjednica radnog predsjedništva, uz mogu�u konsultaciju s 
izvjestiteljicom, oblikuje prijedlog zaklju�aka o kojem se potom glasa. 
Dužina rasprave, u pravilu nije ograni�ena. O eventualnoj potrebi ograni�enja rasprave, kao i 
vremenu na koje se ograni�ava, odlu�uje Skupština na prijedlog radnog predsjedništva. 
 
Nakon rasprave o predloženim dokumentima Ženske sekcije glasa se o prijedlozima njihove 
dopune. Novi prijedlozi u�i �e u kona�ni tekst ovih dokumenata. Za izradu �istopisa 
Skupština ovlaš�uje izvršni odbor Ženske sekcije SŽH koje �e to u�initi na svojoj prvoj 
sjednici. 
 

�lanak 7. 
 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu kada ga usvoji Izborna Skupština Ženske sekcije SŽH. 
 
 
Zagreb, 8. srpnja 2004.godine 


