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Na temelju članka 8. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
(Narodne novine br. 107/07; dalje u tekstu: Zakon), članaka 15. do 19. Statuta
Agencije za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Statut), Upravno
vijeće Agencije na sjednici održanoj dana 114. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu upravnog vijeća

Članak 1.

Ovom odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća (dalje u
tekstu: Poslovnik) usklađuje se Poslovnik o radu Upravnog vijeća KLASA: 023-03/09-
03/1, URBROJ: 251-359-07/09/3 od 24. travnja 2008. godine s odredbama Zakona i
Statuta.

Članak 2.

Mijenja se preambula Poslovnika tako da se briše tekst: "Privremenog".

Članak 3.

Mijenja se članak 3. Poslovnika tako da sada glasi:

"Upravno vijeće upravlja Agencijom u skladu s pravima obvezama utvrđenim
Zakonom, Statutom te drugim općim aktima Agencije."

Članak 4.

(1) Mijenja se članak 4., stavak 1. Poslovnika tako da sada glasi:

"Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova."

(2) U stavku 2. iza riječi: "imenuje" dodaje se tekst: "i razrješava", a tekst: "športa"
zamjenjuje se tekstom: "sporta".

Članak 5.

(1) Mijenja se članak 8., stavak 2. tako da se tekst: "obračuna" zamjenjuje tekstom:
"izvještaja o izvršenju proračuna", a tekst: "športa" zamjenjuje tekstom: "sporta".

(2) U stavku 5. iza riječi: "saziva" dodaje se tekst: "i njome predsjedava".

(3) U stavku 6. iza riječi: "vijeća" briše se točka i dodaje se tekst "pri čemu je za
donošenje odluke potrebna većina iz članka 12. ovoga Poslovnika."

Članak 6.

Mijenja se članak 9. Poslovnika tako da sada glasi:
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"Upravno vijeće o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje na sjednicama.

Sjednice vijeća, osim fizičkih, mogu biti: elektronske ili telefonske.

Ukoliko je održana elektronska ili telefonska sjednica, predsjednik Upravnog vijeća,
nakon što primi očitovanje svih članova Upravnog vijeća, primljena očitovanja dostavit
će ravnatelju Agencije, ili osobi koju on ovlasti, a koja će zapisnički utvrditi kako je
glasovao svaki član Upravnog vijeća i je li odluka donesena.

Zapisnik o ovim utvrđenjima dostavlja se svim članovima Upravnog vijeća.

Odlučivanje putem elektronskih ili telefonskih sjednica, u pravilu će se primjenjivati u
hitnim slučajevima, kada bi čekanje sazivanja redovne sjednice moglo prouzročiti
Agenciji štetu ili propuštanje kakve dobiti-koristi.

Ovakav način odlučivanja može se primijeniti i kod donošenja odluka manje važnosti i
koje nisu hitne, ako u prijedlogu tih odluka nije potrebno provesti posebnu raspravu.

Ako se nedvojbeno utvrdi da predložena odluka nije donesena, predsjednik Upravnog
vijeća, odnosno član Upravnog vijeća koji je inicirao donošenje odluke na jedan od
gore navedenih načina, dužan je na prvoj redovnoj sjednici Upravnog vijeća ponovno
izložiti neusvojeni prijedlog odluke."

Članak 7.

Mijenja se članak 12., stavak 2. Poslovnika tako da sada glasi:

"Upravno vijeće odlučuje većinom ukupnog broja članova, javnim glasovanjem."

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 8.

Mijenja se članak 18. Poslovnika tako da sada glasi:

"Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća dostavlja se članovima Upravnog vijeća s
materijalima za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća."

Članak 9.

Mijenja se članak 22. Poslovnika tako da sada glasi:

"Izvodi iz Zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća, pojedine odluke, zaključci i akti
objavljivat će se na internetskim stanicama Agencije u skladu sa Zakonom o pravu na
pristup informacijama."
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Članak 10.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća stupa na
snagu danom objave na oglasnoj ploči Agencije.

og-,vijeća

- ---:::-Miha;i; AdamOVIĆ Radolfi, aip~~IUr.
"

Zagreb, ~ srpanj 2013. godine

KLASA: 023-02/13-04/2
URBROJ: 251-359-06/01/13/1
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