
 
 

 

P R A V I L N I K 
 

o radu Izvršnog odbora Udruge ŠK Straža  
 
 
 

Članak 1. 
 

         Ovim Pravilnikom utvrđuje se način rada i odlučivanja Izvršnog odbora ŠK Straža  
         (u daljnjem tekstu: Odbor). 
 

Članak 2. 
 

 Broj članova i sastav Odbora određuje se Statutom Udruge ŠK Straža  (u  
          daljnjem tekstu: Odbor). 
 

Članak 3. 
 

 Odbor obavlja poslove i zadaće koji su mu stavljeni u nadležnost Statutom. 
 Odbor radi i odlučuje na sjednicama. 
 Mandat Odbora u skladu sa Statutom traje četiri godine. Odbor se izabire na izbornoj  
          skupštini kluba. 
 

Članak 4. 
 

 Predsjednik Udruge, po položaju je i predsjednik Odbora. Predsjednik predstavlja  
          Odbor i predsjedava sjednicama Odbora. 
 U obavljanju poslova iz prethodnog stavka predsjednik: 
 – saziva sjednice i predlaže dnevni red, 
 – predsjedava sjednicama, 
 – brine o primjeni poslovničkog reda na sjednici, – potpisuje odluke Odbora, 
 – predlaže donošenje odluka iz djelokruga odbora, 
 – provodi odluke Odbora, odnosno brine se o njihovom provođenju, 
 – usklađuje rad Odbora i njegovih radnih tijela (povjerenstava) i 
 – obavlja i druge poslove određene Statutom kluba i ovim poslovnikom. 

 
Članak 5. 

 
 Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Odbora na zahtjev: 
 – tri člana Odbora, 
 – Nadzornog odbora, 

– 1/5 članica Šahovskog Saveza Krapinsko – zagorske županije, 
– Hrvatskog šahovskog saveza  

 –    Hrvatskog olimpijskog odbora. 
 Zahtjev se podnosi pismeno, a podnositelj ga je u podnesku dužan obrazložiti, kao i  
          predložiti dnevni red. 
 Na pismeni zahtjev ovlaštenog predlagatelja sjednica će se sazvati u roku 10 dana. 

 
 
 

 

 

 

 

Udruga Šahovski klub Straža 
OIB 56242067509 
MB 01540866 
Hum na Sutli 160 
49 231  Hum na Sutli 



Članak 6. 
 

 Predsjednika, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje potpredsjednik ili član Izvršnog odbora   
          kojeg imenuje predsjednik. 
          Za vrijeme dok zamjenjuju predsjednika imaju prava i dužnosti  za koje ih ovlasti predsjednik . 
  
        
 

Članak 7. 
 

 Članovi Odbora imaju pravo i dužnost prisustvovati sjednicama Odbora, raspravljati o pitanjima   
          koja su na dnevnom redu, odlučivati o tim pitanjima, predlagati donošenje odluka, te poticati   
          raspravu o pitanjima iz djelokruga Odbora. 
 Članovi Odbora imaju pravo sudjelovati u radu radnih tijela Odbora i onda kada nisu članovi tih  
          tijela, ali bez prava odlučivanja. 
 

Članak 8. 
 

 O nazočnosti članova Odbora sjednicama Odbora vodi se evidencija. 
 O spriječenosti prisustvovanja sjednici Odbora odnosno radnog tijela, član Odbora dužan je   
          obavijestiti predsjednika Odbora odnosno sazivača sjednice. 
 

Članak 9. 
 

 Ukoliko član Odbora neopravdano izostane sa sjednica Odbora pet puta ukupno ili tri puta   
          uzastopce, o tome će Odbor obavijestiti Skupštinu i zatražiti na prvoj redovnoj sjednici   
          skupštine promjenu tog člana. 
 U slučaju da član Odbora nije u stanju određeno duže vrijeme redovito dolaziti na sjednice   
          Odbora i izvršavati druge obveze koje iz tog proistječu, zbog zauzetosti poslovnim obvezama   
          ili zbog zdravstvenog stanja, može zatražiti mirovanje svog članstva u Odboru. Na prijedlog  
          Skupštine uz suglasnost člana kojem se utvrđuje mirovanje Odbor će kooptirati osobu koja će  
          obavljati funkciju člana Odbora za vrijeme mirovanja. Aktiviranjem rada mijenjanog člana  
          prestaje članstvo u Odboru koja ga je mijenjala. 
 

Članak 10. 
 

 Odbor osniva radna tijela (povjerenstva) radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja  
          prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i praćenja stanja u pojedinim područjima ili radi  
          pripreme određenih materijala u svrhu donošenja odluka Odbora ili pak utvrđivanja prijedloga  
          prema Skupštini kluba. 
 

Članak 11. 
 

 Radna tijela mogu biti stalna i povremena. 
 Radna tijela osniva Odbor posebnom odlukom, kojom utvrđuje sastav, broj članova i djelokrug   
          radnog tijela. 
 

Članak 12. 
 

 Odbor imenuje članove radnih tijela iz reda svojih članova, a može za člana radnog tijela  
          imenovati i pojedine znanstvene, stručne i javne djelatnike, te druge osobe koje svojim  
          znanjem i iskustvom mogu pridonijeti kvalitetnijem radu radnog tijela. 
 Predsjednik i članovi radnog tijela imenuju se na prijedlog predsjednika Odbora. 
 

Članak 13. 
 

 Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela imenuju se za mandatno razdoblje Odbora. 
 Predsjednici i članovi radnih tijela mogu zbog osobnih i drugih razloga biti razriješeni i prije  
          isteka vremena na koje su imenovani. 
 



 
Članak 14. 

 
 Radna tijela rade na sjednicama. 
 Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi   
          sjednicom, te potpisuje odluke koje donosi radno tijelo. 
 Sjednica radnog tijela može se održati ako je prisutna većina članova, radno tijelo odlučuje  
          većinom glasova svih članova. 
 Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga član radnog tijela kojeg on  
          za to ovlasti. 
 O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik. 
 Radno tijelo podnosi izvješće o svom radu Odboru najmanje jedanput godišnje. 
 

Članak 15. 
 

           Sjednica Odbora saziva se pismenim pozivom, a iznimno u hitnim slučajevima i na drugi način 
(putem telefona ili na drugi pogodan način). 

 Pismeni poziv za sjednicu Odbora s prijedlogom dnevnog reda i svim materijalima potrebnim za 
raspravu i odlučivanje na sjednici kao i skraćenim zapisnikom s prethodne sjednice upućuje se svim 
članovima Odbora, u pravilu tri dana prije sjednice, a ako postoje opravdani razlozi, koji se moraju 
obrazložiti, taj rok može biti i kraći. 

 Član Odbora koji ne može prisustvovati sjednici, svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge po pitanjima 
koja su na dnevnom redu može do početka sjednice dati pismeno. 

 
Članak 16. 

 
Sjednica Odbora može se održati ako je nazočna većina članova Odbora. Odbor počinje s radom u 
zakazano vrijeme. 
Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj članova Odbora, početak 
rada pomiče se do popune kvoruma, ali najduže 20 minuta. 
U slučaju ne odziva većine članova Odbora, predsjednik zaključuje sjednicu i saziva drugu. 
 

Članak 17. 
 

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice nakon što se utvrdi nazočnost većine članova 
Odbora. 
Predloženi dnevni red može se mijenjati na prijedlog predsjednika ili člana Odbora na način da se 
pojedini predmeti iz istog izostave ili da se prijedlog dnevnog reda dopuni novim predmetima. 
 

Članak 18. 
 

Prva točka dnevnog reda sjednice Odbora, u pravilu, je usvajanje skraćenog zapisnika s prethodne 
sjednice. 
Svaki član Odbora ima pravo iznijeti primjedbe na skraćeni zapisnik. O utemeljenosti primjedbi na 
skraćeni zapisnik odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti 
odgovarajuće izmjene. 
 

Članak 19. 
 

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim točkama utvrđenog dnevnog 
reda. 
U tijeku sjednice može se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih točaka, o čemu se odlučuje bez 
rasprave. 
 

Članak 20. 
 

Predsjednik na sjednici daje riječ po redoslijedu prijave. Nitko na sjednici ne može govoriti prije nego 
što dobije riječ od predsjednika. 
O istoj točki dnevnog reda, članovi Odbora mogu dobiti riječ najviše dva puta, a govor ne može trajati 
duže od pet minuta. Iznimno, govor može trajati duže, uz dopuštenje predsjednika. 



 
Članak 21. 

 
Predsjednik je dužan osigurati red na sjednici. Za remećenje reda predsjednik može izreći stegovne 
mjere, opomenu, opomenu s oduzimanjem riječi i udaljavanje sa sjednice Odbora. 
Mjera udaljavanja izriče se članu Odbora koji je svoj im ponašanjem tako narušio red i prekršio 
odredbe ovog Pravilnika, da je daljnje održavanje sjednice znatno otežano. Ako predsjednik ne uspije 
održati red na sjednici, prekinut će je i sazvati novu. 
 

Članak 22. 
 

Odbor odlučuje većinom glasova svih članova. 
Glasovanje na sjednici je, u pravilu, javno. Javno se glasuje dizanjem ruke. 
Glasuje se za prijedlog, protiv prijedloga ili se uzdržava od glasovanja. 
Odbor može odlučiti da o pojedinom pitanju glasuje tajno. Ukoliko se odluči da se glasuje tajno tada 
Odbor bira povjerenstvo za glasovanje u sastavu od tri člana iz reda članova Odbora, koji provodi 
glasovanje. 
 

Članak 23. 
 

O radu na sjednici Odbora vodi se zapisnik. 
Zapisnik sadrži redni broj sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, imena nazočnih i imena 
odsutnih članova Odbora s posebnom napomenom za one koji su svoj nedolazak najavili, imena 
ostalih osoba nazočnih na sjednici, dnevni red, imena govornika sa sažetim prikazom njihovih 
izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima, naznaku odluka donijetih na sjednici, te vrijeme 
završetka sjednice. 
Zapisnik potpisuje predsjednik i zapisničar nakon njegove verifikacije. 
 

Članak 24. 
 

Rad Odbora je javan. O svom radu Odbor obavješćuje javnost putem javnih glasila. 
Izvjestitelji javnih glasila imaju pravo pratiti rad Odbora. 
 

Članak 25. 
 

Radi točnog i potpunog obavješćivanja javnosti o radu Odbora mogu se davati službena priopćenja za 
javna glasila ili održavati konferencije za javna glasila. 
 

Članak 26. 
 

Autentično tumačenje Pravilnika daje Odbor, a Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Odboru. 
Pravilnik se usvaja većinom glasova svih članova Odbora. 
 
 
U Humu na Sutli,12.06.2015. 
 

Predsjednik Udruge ŠK Straža :  
                                                                                                                                 Josip Krklec 

                                                       


