
 

 
 

Poziv na 112. on-line sjednicu Vijeća Hrvatske komore primalja 

 

pozivam Vas da se u četvrtak, 19. rujna 2019. godine  

u vremenu od 12:00 – 16:00 sati odazovete na 112. on-line sjednicu  

Vijeća Hrvatske Komore primalja  

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje Dnevnog reda, 

 

2. Donošenje odluke o javnom glasovanju za izbor predsjednika/ce PV Sisačko-

moslavačke županije;  

 

3. Donošenje odluke o izboru predsjednika/ce PV Sisačko-moslavačke županije;  

 

4.  Donošenje odluke o javnom glasovanju za izbor predsjednika/ce i 3 (tri) 

predstavnika/ice PV Primorsko-goranske županije;  

 

5.  Donošenje odluke o izboru predsjednika/ce i 3 (tri) predstavnika/ice PV Primorsko-

goranske županije;  

 

6. Donošenje odluke o javnom glasovanju za izbor predsjednika/ce i predstavnika/ice PV 

Zadarske županije; 

 

7. Donošenje odluke o izboru predsjednika/ce i predstavnika/ice PV Zadarske županije;  

 

8. Donošenje odluke o javnom glasovanju za izbor predsjednika/ce PV Vukovarsko-

srijemske županije; 

 

9. Donošenje odluke o izboru predsjednika/ce PV Vukovarsko-srijemske županije; 

 

10.  Donošenje odluke o javnom glasovanju za izbor predsjednika/ce PV Šibensko-kninske 

županije; 

 

11. Donošenje odluke o izboru predsjednika/ce PV Šibensko-kninske županije; 

 

12.  Donošenje odluke o raspisivanju trećeg Javnog natječaja za izbor zamjenika/ice 

predsjednika/ice i 1 predstavnika/ice Područnog vijeća Sisačko-moslavačke županije 

Hrvatske komore primalja i usvajanje teksta istog;  

 

 

 



13.  Donošenje odluke o raspisivanju trećeg Javnog natječaja za izbor predsjednika/ice, 

zamjenika/ice predsjednika/ice i 1 predstavnika/ice Područnog vijeća Krapinsko-

zagorske županije  Hrvatske komore primalja i usvajanje teksta istog; 

 

14. Donošenje odluke o raspisivanju trećeg Javnog natječaja za izbor zamjenika/ice 

predsjednika/ice i predstavnika/ice Područnog vijeća Zadarske županije Hrvatske 

komore primalja i usvajanje teksta istog; 

 

15.  Donošenje odluke o raspisivanju trećeg Javnog natječaja za izbor zamjenika/ice 

predsjednika/ice Područnog vijeća Grada Zagreba Hrvatske komore primalja i 

usvajanje teksta istog; 

 

16.  Obavijest o ostavci Maje Raspović, zamjenice predsjednice PV Šibensko-kninske 

županije;  

  

17.  Donošenje odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor zamjenika/ice 

predsjednika/ice Područnog vijeća Šibensko-kninske županije Hrvatske komore 

primalja i usvajanje teksta istog; 

 

 

 

Molim da se sjednici obavezno odazovete. 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

Predsjednica Vijeća Komore 

           Erika Spirić, bacc.obs.  

                              

                                          


