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l. Op6e odredbe

elanak t.

Ovim Poslovnikom urreduje se rad Skup5tine Hrvatskog epidemiolo5kog dru5tva Hrvatskoga
lijednidkog zbora na sjednicama Skup5tine, sazivanje sjednice, nadin dono5enja odluka, kao i nadin
kandidiranja , izbora i razrjeSenja tijela Skup5tine Hrvatskog epidemioloikog druitva HLZ-a. poslovnik
o radu Skup5tine Hrvatskog epidemioloSkog dru5tva uskladen je sa Statutom HLZ-a.

ll. Rad SlkupStine

Saziv Skr,rp5tine

elanak 2.

Sjednicu Skup5tine saziva predsjednik Hrvatskog epidemioloSkog dru5tva HLZ-a, uz suglasnost
Upravnog odbora.
SkupStina moie biti reclovita i izvanredna, a prema sadriaju osnivadka, obnoviteljska ili izborna.
Pozive za Skup5tin u Hrvatskog epidemiolo5kog dru5tva potrebno je poslati svim
dlanovimra/izaslanicima najmanje L5 dana prije odriavanja SkupStine. pozivi se Salju dlanovima/
izasfanicima koji se do tog vremena nalaze na popisu dlanstva HLZ-a i uredno plaiaju dlanarinu. prije
slanja poziva svim dlarnovima Hrvatskog epidemiolo5kog druStva mora biti pravodobno poslana
obavijest o datumu odriavanja Skup5tine.
Skup5tinru dine svi dosadaSnji dlanovi/izaslanici Hrvatskog epidemiolo5kog dru5tva.

Kvorum

dlanak 3.

Skup5tina moie zasjedati i pravovaljano donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje polovica
vi5e jedan dlan/izaslanik (kvorum).
Ako do podetka Skup5tine nije nazoian dovoljan broj dlanova/izaslanika, dekat ie se jedan sat i tada
SkupStina moie pravovaljano odludivati ako je sjednici nazodna treiina dlanova/izaslanika.
Pravovaljane se odluke donose veiinom glasova nazodnih dlanova/izaslanika.

Radno predsjedniStvo

tlanak q.

Predsjednik Hrvatskog epidemiolo5kog druStva HLZ_a
predsjedniStva.

Radno predsjedniStvo rukovodi radom Skup5tine.

otvara Skupitinu te predlaie izbor radnog



eini ga najmanje pet rllanova (predsjednik i detiri dlana), koji se biraju izmetlu dlanova/izaslanika na
SkupStini javnim gla:;ovanjem, na prijedlog predsjednika Hrvatskog epidemioloSkog druStva i

dopunjurje na prijedlog dlanova/izaslanika na Skup5tini.

Ako ie SkupStina izborr
predsiednistva i ostalih tiiela SkupStine.

ilanak 5.

Predsjednik radnog predsjedniStva u nastavku rada predsjedava sjednicom SkupStine.
Prije podetka Skup5tine predsjednik radnog predsjedniStva predlaie dlanovima/izaslanicima
prihvaianje Poslovnika o radu skup5tine Hrvatskog epidemiolo5kog drustva.
Predsjednik radnog prredsjedniStva dita prijedlog dnevnog reda SkupStine.
Ako dlarnovi/izaslanici imaju prijedlog za dopunu dnevnog reda, prijedlog se daje na glasovanje.
Nakon 5to se prihvati prijedlog za dopunu dnevnog reda, predsjednik radnog predsjedni5tva daje na
glasovanje dopunjeni prijedlog dnevnog reda.

lzborno povjerenstvo

tlanak 5.

Ako je Skup5tina osniivadka, obnoviteljska ili izborna, predsjednik radnog predsjedni5tva predlaie
izborno povjerenstvo.
lzborno povjerenstvo sastoji se od najmanje pet dlanova strudnog druitva HLZ-a, a imenuje ga
SkupStina javnim glasova njem.
lzborno povjerenstvo izmedu sebe izabire predsjednika povjerenstva koji rukovodiglasovanjem.

elanak z.

Rad izbo,rnog povjerenstva imaju pravo pratiti promatradi.
Svaki kandidat za predsjednika ima pravo imenovati jednog dlana/izaslanika nazodnog na Skupltini za
promatrada rada izbornog povjerenstva.

Vodenje sjednice Skup5tine

ilanak 8.

Pridriavajuii se utvrdenoga dnevnog reda, predsjednik radnog predsjedni5tva otvara raspravu o
pojedinoj todki dnevnog reda i daje rijed dlanovima/izaslanicima SkupStine.
Predsjednik radnog predsjedniStva (Voditeljstvo) ima pravo vremenski ograniditi izlaganje pojedinog
dlana/izaslanika Skuplrtine.
Ako je njegovo izlaganje dulje od dogovorenoga vremenskog ogranidenja, predsjednik radnog
predsjedni5tva opomL'nut 6e Ed, a ako nastavi izlagati i nakon toga, predsjednik radnog
predsjedniStva oduzet 6e mu rijed.
Svaki dlan/izaslanik ima pravo na repliku u trajanju od l- minute.
Ako replika bude dulja od 1 minute, predsjednik radnog predsjednistva oduzet ie rijed
dlanu/izaslaniku koji replicira.



lzvjeS6a

elanak 9.

Na sjednici Skupitiner godiSnje pisano izvjeiie o radu podnose predsjednik i tajnik Hrvatskog
epidemiolo5kog druStva. Ako je skup5tina izborna podnose se izvje5ia o radu za protekli
detverogodi5nji mandat.
Predsjednik radnog predsjedni5tva nakon svih podnesenih izvje56a otvara raspravu.
Nakon podnesenih izvjie5ia i provedene rasprave glasuje se o izvjeSiima.

lzbor tij,ela struEnog dru5tva HLZ-a

dlanak t0.

Ako je Skup5tina izborna, predsjednik radnog predsjedni5tva predlaie razrjeienje svih dlanova radnih
tijela Hrvatskog epiderniolo5kog druitva HLZ-a koje bira Skupitina te prijedlog stavlja na glasovanje.
Nakon razrjeSenja dos;ada5njeg vodstva slijedi predstavljanje novih kandidata, predsjednika i prvog
dopredsjednika strudnog dru5tva HL7-ai prezentacija zajednidkog programa radaza idude razdoblje.

Predsjednik, prvi dopredsjednik i 9 dlanova Upravnog odbora izabiru se na sjednici SkupStine druitva
neposrednim tainim glasovaniem.

Kandidat za predsjedrrika i prvog dopredsjednika ne moie biti istodobno na listi kandidata dlanova
Upravnog odbora.
Nakon odriane izborne skupStine, na konstituiraju6oj sjednici, dlanovi Upravnog odbora biraju
izmedu sebe drugog dopredsjednika i riznidara Hrvatskog epidemiolo5kog druStva, a tajnika imenuje
predsjednik.

dlanak 11.

Za predsjednika i prvog dopredsjednika Hrvatskog epidemioloSkog druitva HLZ-a moie biti izabran
dlan strudnog druStva, koji je najmanje pet godina aktivni redoviti dlan HLZ-a. pojam redovnog i

aktivnog dlanstva podrazumijeva razdoblje koje kandidat mora ispuniti najmanje pet godina
neprekidno, radunajurli unatrag od dana podno5enja kandidature. Ako je pojedini dlan prekidao
dlanstvo mora se ra::doblje aktivnog i redovitog dlanstva radunati iskljudivo od dana zadnjeg
udlanjenja i ne mogu se zbrajati razdoblja ranijeg dlanstva jer se prekidom dlanstva gube sva prava, a
mogu se ponovno stedi i radunati tek od dana ponovnog udlanjenja.
Predsjednik, prvi dopredsjednik i dlanovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od detiri godine.
lsta osoba moie biti izabrana za predsjednika i prvog dopredsjednika i dlana Upravnog odbora najvise
dva puta zaredom. U ltreii mandat mogu biti izabrani samo ako dobiju dvotredinsku vecinu glasova
Sku pitine H rvatskog e llidem io lo5kog d ruStva HLZ-a.
skup5tina bira predsjednika i prvog dopredsjednika na osnovi izloienoga zajednidkog programa.
Kandidati za predsjedrrika i prvog dopredsjednika Hrvatskog epidemiolo5kog druiiva HLZ-a moraju
svoje prijave dostaviti tajniku strudnog druStva HLZ-a najmanje mjesec dana prije zasjedanja
SkupStine.

Uz prijavu za predsjedrnika i prvog dopredsjednika mora biti priloiena lista s imenima i prezimenima
te adresama i potpisima najmanje deset dlanova Hrvatskog epidemioloikog drustva koji podupiru
kandidaturu.
Prijava kandidata koja ne udovoljava uvjetima neie se smatrativaljanom te 6e se odbaciti.



Postupak glasovanja na izbornoj Skup5tini

tlanak 12.

Na izbornoj sjednici Skup5tine Hrvatskog epidemioloSkog druStva HLZ-a izborno povjerenstvo
objavljuje listu kandidifia poredonih po abecednom redu.
Svaki kandidat za predsjednika strudnog druStva HLZ-a i prvog dopredsjednika strudnog druStva HLZ-a
ima pravo predstaviti :;voj program u usmenom izlaganju koje ne moZe bitidulje od 10 minuta.

dlanak 13.

lzborno povjerenstvo utvrtluje ime dlana/izaslanika Skup5tine te ga zaokruiuje na ovjerenom popisu
dlanova/izaslanika Skupitine strudnog druStva HLZ-a.

Uruduje mu se glasaiki listii. U za to odredenom prostoru dvorane dlan/izaslanik SkupStine
zaokruiuje redni broj ispred imena kandidata te listii ubacuje u odgovaraju6u glasadku kutiju.
dlan/izaslanik Skup5tirne nakon glasovanja napuSta dvoranu u kojoj ostaju samo dlanovi izbornog
povjerenstva radi prebrojavanja glasova i utvrdivanja rezultata izbora te promatradi.
Kvorum ie se provjeriti brojenjem prije svakog kruga glasovanja.

ilanak 14.

Ako se postupak glasovanja provodi sa samo jednim kandidatom za predsjednika i prvog
dopredsjednika, da bi bio izabran, kandidat treba dobiti natpolovidnu veiinu glasova nazodnih
dla nova/izasla n ika Sku pStine H rvatskog e pidem iolo5kog d ruStva HLZ-a.
Ako su se za izbor predsjednika i prvog dopredsjednika prijavila dva kandidata, a u prvom krugu
nijedan ne dobije natprolovidnu vedinu glasova nazodnih dlanova/izaslanika, u drugi krug ide kandidat
koji je dobio vedi broj glasova u prvom krugu glasovanja. Da bi bili izabrani, kandidati za predsjednika
i prvog dopredsjednika moraju u drugom krugu dobiti natpolovidnu vedinu glasova nazodnih
dla nova/izasla n i ka Sku pStine H rvatskog e pidem io lo5kog d ruStva HLZ-a.
Ako su se za izbor predsjednika i prvog dopredsjednika prijavila tri ili viSe kandidata, a nijedan u
prvome krugu glasovanja ne dobije natpolovidnu veiinu glasova nazodnih dlanova/izaslanika, u drugi
krug idu dva kandidata koji su dobili najveii broj glasova u prvom krugu glasovanja. Da bi bili izabrani,
kandidati moraju u drugom krugu dobiti natpolovidnu vedinu glasova nazodnih dlanova/izaslanika
Sku p5ti ne H rvatskog e pidem io loikog d ruStva H LZ-a.
Ako u drugom krugu glasovanja nijedan od dva kandidata ne dobije natpolovidnu veiinu glasova,
glasovanje se ponavlja u treiem krugu.
U tredi krug ide kandidlat koji u drugom krugu dobije viSe glasova.
Da bi bili izabrani, karrdidati za predsjednika i prvog dopredsjednika moraju u treiem krugu dobiti
natpolovidnu veiinu niazodnih dlanova/izaslanika Skup5tine Hrvatskog epidemioloikog druStva HLZ-a.
Ako ni nakon treieg kruga kandidat ne dobije natpolovidnu ve6inu, izborno povjerenstvo utvrduje da
nije uspio postupak izbora predsjednika i prvog dopredsjednika.
Postupak izbora skida se s dnevnog reda te se cijeli postupak od prijave do izbora ponavlja u roku od
dva mjeseca, a sjednicu Skupitine saziva dosadaSnji Upravni odbor strudnog dru5tva.

tlanak 15.

Postupak izbora prvog dopredsjednika Hrvatskog epidemiolo5kog druitva HLZ-a obavlja se istodobno
i pod istim uvjetima kao i izbor predsjednika.



elanak 15.

Nakon provedenog postupka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove i utvrduje rezultate
glasovanja. Rezultati glasovanja pismeno se utvrduju uz potpis dlanova izbornog povjerenstva na
ovjerenom popisu dlarrova/izaslanika Skupitine Hrvatskog epidemioloSkog druitva HLZ-a.
U dvoranu se pozivaju dlanovi/izaslanici Skup5tine Hrvatskog epidemiolo5kog dru5tva HLZ-a nakon
dega predsjed n i k izbo rnog povje renstva o bjavljuje rezu ltate izbo ra.

Clanak 17.

Nakon zavr5ene rasprave i provedenog glasovanja te nakon 5to izborno povjerenstvo podnese
izvjeSde o izabranim kandidatima, novoizabrani predsjednik Hrvatskog epidemiolo5kog druStva HLZ-a
pozdravlja dlanove/izaslanike Skup5tine.

Zakljutenje Skupitine

elanak 18.

Nakon 5to je iscrpljerr dnevni red i zakljudena rasprava, radno predsjedniStvo izraduje prijedlog
zakljudaka Skup5tine llrvatskog epidemioloSkog druStva HLZ-a, sukladno dnevnom redu sjednice
SkupStine, a prema rezultatima odriane rasprave.
Predsjed n ik rad nog prerdsjed nistva stavlja za kljudke na glasova nje.
O prijedlogu zakljudaka SkupStina odluduje javnim glasovanjem.
Prihva6eni zakljudci sastavni su dio zapisnika.
Nakon prijepisa zapisnik potpisuju zapisnidar, ovjerovitelji zapisnika i predsjednik radnog
predsjedniStva.

Zapisnidar je duian dostaviti sredisnjici HLZ-a zapisnik s popisom nazodnih dlanova/izaslanika
SkupStine u roku od trideset dana od dana zasjedanja skup5tine. Ako je skup5tina izborna, uz zapisnik
s lzborne skupStine po,trebno je dostaviti i zapisnik s konstituirajuie sjednice Upravnog odbora te
popis izabranih duinosnika s njihovim podacima za kontakt (adresa zaposlenja, tel., fax., GSM, e-
mail).

lll. Prijelazne izavr5ne odredbe

ilanak t9.

Na pitanja koja nisu uredena ovim Poslovnikom primjenjuju se odredbe statuta Hrvatskoga
lijednidkog zbora.

H rvatsko e pidem iolo5ko d ruitvo H rvatskog lijednidkog zbora

r lile6nl6kl zbor
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