
Na temelju članka 38. Statuta, Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj  11. veljače 2021. donio je: 

 

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA 

 
I  OPĆE ODREDBE 

Članak l. 
 
Poslovnikom se uređuje rad i organizacija Upravnog odbora Zagrebačkog automobilističkog saveza ( u daljnjem 
tekstu: Upravni odbor ), prava i obveze te uvjeti rada kao i druga pitanja značajna za rad Upravnog odbora. 

 
Članak 2. 

Odredbe Poslovnika obvezatne su za članove Upravnog odbora kao i za druge osobe koje sudjeluju u radu 
Upravnog odbora. 

 
Članak 3. 

O primjeni Poslovnika brine predsjednik Zagrebačkog automobilističkog saveza ( u daljnjem tekstu: predsjednik ). 
 

II  PRAVA I OBVEZE ČLANOVA 
Članak 4. 

 U obavljanju svoje funkcije član Upravnog odbora ( u daljnjem tekstu: član ) ima pravo i obvezu pokretati 
raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odbora, podnositi prijedloge odluka i drugih općih akata, 
izvršavati zadaće koje mu povjeri Upravni odbor te sudjelovati u drugim aktivnostima. 

 
Članak 5. 

Član ima pravo tražiti obavještenja i objašnjenja od predsjednika ZAS-a o pitanjima koja se odnose na rad 
Upravnog odbora. Član ima pravo tražiti obavještenja i objašnjenja od stručnog tajnika o pitanjima koja se odnose 
na njegov rad ili rad tajništva. 
 

Članak 6. 
Član pitanje može postaviti usmeno ili pismeno. Na postavljeno pitanje odgovor se u pravilu daje odmah, a 
najkasnije na idućoj sjednici. Odgovor daje predsjednik ili stručni tajnik. 

 
Članak 7. 

Član ima pravo biti redovito i pravovremeno obavješćivan o svim pitanjima i problemima iz djelokruga rada ZAS-a 
značajnim za odlučivanje na Upravnom odboru. 

 
Članak 8. 

Svi materijali u svezi s dnevnim redom sjednice Upravnog odbora dostavljaju se članu osobno. 
 

Članak 9. 
Član ima pravo i obvezu prisustvovati i sudjelovati u radu Upravnog odbora te se pridržavati svih odluka, koje je 
Upravni odbor donio na svojim sjednicama. Za nepoštivanje odluka Upravnog odbora predsjednik može izreći 
opomenu i tražiti opoziv člana Upravnog odbora na Skupštini. 
 

III  SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA 
Članak 10. 

Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik. U slučaju spriječenosti ili nenazočnosti predsjednika sjednice saziva i 
predsjedava im član kojeg predsjednik ovlasti. 
 

Članak 11. 
Predsjednik saziva sjednicu kad ocijeni da ju je potrebito sazvati ili na temelju zahtjeva Nadzornog odbora te kad 
to zatraži najmanje tri člana Upravnog odbora.  Sjednice se održavaju po potrebi. 

 



 
Članak 12. 

Sjednice se sazivaju pismeno ili telefonom, a mogu se održati uživo i elektronskim putem. 
 

Članak 13. 
Prijedlog dnevnog reda sjednice predlaže predsjednik a usvaja se na početku sjednice. Prijedlog dnevnog reda 
može biti izmijenjen ili dopunjen a prijedlozi izmjena i dopuna moraju biti obrazloženi.O prijedlogu dnevnog reda i 
možebitnim izmjenama i dopunama odlučuje se bez rasprave. 
 

Članak 14. 

U radu sjednice mogu sudjelovati bez prava odlučivanja stručni tajnik i zaposlenici ZAS-a, kao i osobe koje su 

pozvane na sjednicu. 

 

Članak 15. 

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik utvrđuje da li postoji kvorum. 
Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. U slučaju pomanjkanja kvoruma sjednica će se 
odložiti za  novi termin. 

 

Članak 16. 

Glasovanje na sjednici je javno - dizanjem ruke osim u slučajevima kad se odluči da se odluka donosi tajnim 

glasovanjem. Članovi glasuju na način da se izjašnjavaju za prijedlog ili protiv prijedloga ili se uzdržavaju od 

glasovanja. 

 

IV  JAVNOST RADA 

Članak 17. 
Radi upoznavanja javnosti s radom Upravnog odbora zaključci sa sjednica objavljuju se na web stranici ZAS-A. 
     

V  ZAPISNICI SJEDNICA 
Članak 18. 

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se pohranjuje u tajništvu. Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar. 
 
 

Članak 19. 
Skraćeni zapisnik dostavlja se svim članovima s pozivom i materijalom za slijedeću sjednicu. 
Skraćeni zapisnik u pravilu se prihvaća odnosno usvaja na slijedećoj sjednici. 
 

VI  ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 20. 

 
Odredbe Poslovnika tumači Upravni odbor. 
 

Članak 21. 
Poslovnik se smatra usvojenim kad se o njegovu prihvaćanju izjasne članovi a stupa na snagu danom donošenja i 
vrijedi do opoziva. 

 

 
 
 

Predsjednik 
Zagrebačkog automobilističkog saveza 

Željko Štefanić 
 


