
Na temelju članka 22. Statuta Hrvatske komore primalja, Vijeće Hrvatske komore primalja na 

sjednici Vijeća održanoj dana 25. kolovoza 2017. godine utvrdilo je pročišćeni tekst 

Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja.  

 

Pročišćeni tekst obuhvaća Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore primalja donesen na 

sjednici Vijeća Hrvatske komore primalja održanoj dana 20. travnja 2009., Izmjene i dopune 

Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja donesene na sjednici Vijeća Hrvatske 

komore primalja održane dana 27. siječnja 2014., Izmjene i dopune Pravilnika o izboru tijela 

Hrvatske komore primalja donesene na sjednici Vijeća Hrvatske komore primalja održane 

dana 02. svibnja 2014. te Izmjene i dopune Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore 

primalja donesene na sjednici Vijeća Hrvatske komore primalja održane dana 07. srpnja 2017. 

godine u kojima je naznačeno njihovo vrijeme stupanja na snagu. 

 

 

PRAVILNIK O IZBORU TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

(pročišćeni tekst) 

 

I. Opće odredbe 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom uređuju se izbori za predsjednika Hrvatske komore primalja (dalje u 

tekstu: Komora), dva dopredsjednika Komore, članove Vijeća, Stručnog vijeća, Nadzornog 

odbora, Suda Komore i Povjerenstva Komore. 

 

Članak 2. 

 

Članovi Komore imaju pravo birati i biti birani u tijela Komore. 

 

II. Predsjednik Komore 

 

Članak 3. 

 

Predsjednika Komore imenuje i razrješuje Skupština Komore. 

Izborni postupak za predsjednika Komore određen je čl. 16. - 28. Poslovnika o radu 

Skupštine. 

 

Članak 4. 

 

Kandidate za predsjednika Komore može predlagati svako područno vijeće i Vijeće Komore. 

Ako kandidate za predsjednika Komore predlaže područno vijeće, za pravovaljanost 

kandidature potrebno je prikupiti 25 potpisa članova tog područnog vijeća. 

Ako kandidate za predsjednika Komore predlaže Vijeće Komore, za pravovaljanost 

kandidature potrebno je prikupiti 5 potpisa članova Vijeća Komore. 



Prijedlozi kandidature s prikupljenim potpisima moraju biti dostavljeni Vijeću Komore 

najkasnije deset dana prije dana održavanja izborne skupštine. 

 

 

Članak 5. 

 

Potpisi članova područnih vijeća/Vijeća Komore u postupku kandidiranja za predsjednika 

Komore prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime, prezime, adresa, datum 

rođenja i broj licence, a za svakog potpisanog predlagača ime, prezime i adresa. 

Svaki član područnog vijeća/Vijeća Komore može svojim potpisom poduprijeti samo jednoga 

kandidata za predsjednika Komore. 

 

Članak 6.   

 

Za pravovaljanost izbora predsjednika Komore na Skupštini mora biti prisutna većina svih 

članova Skupštine. 

Glasovanje za predsjednika Komore obavlja se tajno. 

 

Članak 7. 

 

Ako Skupština ne izabere predsjednika Komore, ponovit će se izbori za predsjednika Komore 

u roku od 90 do 180 dana, zavisno od tekućih raspoloživih financijskih sredstava Komore.  

U slučaju iz stavka 1. ovog članka dosadašnjem predsjedniku Komore produljuje se mandat 

do izbora novog predsjednika Komore. 

 

III. Nadzorni odbor i Vijeće Komore 

 

Članak 8. 

 

Članove Nadzornog odbora bira i razrješuje Skupština Komore. 

Izborni postupak za članove Nadzornog odbora određen je čl. 16. - 28. Poslovnika o radu 

Skupštine. 

Članove Nadzornog odbora Komore bira Skupština tajnim glasovanjem, osim ako većina 

nazočnih članova Skupštine na sjednici Skupštine ne odluči glasovati javno. 

Predsjednik Komore, dopredsjednici Komore, članovi Skupštine Komore, Vijeća, Stručnog 

vijeća, Suda Komore i Povjerenstva ne mogu biti birani u Nadzorni odbor Komore. 

 

Članak 9. 

 

Članove Vijeća Komore imenuje i razrješuje Skupština Komore. 

Izborni postupak za članove Vijeća Komore određen je čl. 16. - 28. Poslovnika o radu 

Skupštine. 

Članove Vijeća Komore bira Skupština tajnim glasovanjem, osim ako većina nazočnih 

članova Skupštine na sjednici Skupštine ne odluči glasovati javno. 



IV. Dopredsjednici Komore 

 

Članak 10. 

 

Dva dopredsjednika Komore bira i razrješuje Vijeće Komore. 

Izborni postupak dopredsjednika Komore određen je čl. 32. - 43. Poslovnika o radu Vijeća 

Komore. 

Dva dopredsjednika Komore za prvo mandatno razdoblje bira Vijeće Komore javnim 

glasovanjem, na temelju raspisanog javnog natječaja (bez provođenja predkandidacijskog 

postupka) i to većinom glasova svih članova. 

 

Članak 11. 

 

Ako Vijeće ne izabere dopredsjednika Komore, ponovit će se izbori za dopredsjednika 

Komore u roku od 90 dana. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka dosadašnjem dopredsjedniku Komore produljuje se mandat 

do izbora novog dopredsjednika Komore. 

 

V. Sud Komore 

Članak 12. 

 

Predsjednika i dva člana Suda Komore bira i razrješuje Vijeće Komore. 

Izborni postupak za članove Suda Komore određen je čl. 32. - 43. Poslovnika o radu Vijeća 

Komore. 

Kandidate za članove Suda Komore Vijeću Komore predlaže predsjednik Komore. 

Za predsjednika Suda Komore smatra se izabranim onaj kandidat koji je dobio najveći broj 

glasova, a za članove Suda Komore smatraju se izabranima oni kandidati koji su iza 

predsjednika Suda Komore dobili najveći broj glasova. 

 

VI. Povjerenstvo Komore 

Članak 13. 

 

Članove Povjerenstva Komore bira i razrješuje Vijeće Komore. 

Izborni postupak za članove Povjerenstva Komore određen je čl. 32. - 43. Poslovnika o radu 

Vijeća Komore. 

 

VII. Stručno vijeće Komore 

Članak 14. 

 

Članove Stručnog vijeća Komore imenuje i razrješuje predsjednik Komore. 

Predsjednik Komore imenuje članove Stručnog vijeća na temelju raspisanog javnog natječaja. 

Odluku o raspisivanju natječaja za kandidaturu za članove Stručnog vijeća donosi Vijeće 

Komore. 

 



VIII. Područna vijeća 

 

Članak 15. 

 

Izbor predsjednika područnog vijeća i predstavnika područnog vijeća u Skupštinu Komore 

utvrdit će se posebnim pravilnikom. 

 

IX. Prijevremeni prestanak mandata člana tijela Komore i opoziv člana tijela Komore 

 

Članak 16. 

 

Članu tijela Komore prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u sljedećim 

slučajevima: 

- ako podnese ostavku, 

- ako prestane biti član Komore, 

- ako je opozvan, 

- ako mu je privremeno ili trajno oduzeto Odobrenje za samostalni rad (licenca), 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, 

- ako je pravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od 6 

mjeseci. 

 

Članak 17. 

 

Član tijela Komore može biti opozvan u sljedećim slučajevima: 

- ako sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta Komori, 

- ako više puta neopravdano izostane sa sjednica tijela čiji je član 

- ako aktivno ne sudjeluje u radu tijela čiji je član, odnosno opstruira rad istog. 

Opoziv se obavlja po istom postupku kao izbori. 

Vijeće Komore može razriješiti članicu tijela ukoliko ista 2 (slovima: dva) puta za redom ili 2 

(slovima: dva) puta godišnje ne sudjeluje na sjednici tijela čiji je član. Tajnik Komore 

obvezan je o tome izvijestiti Vijeće Komore. 

 

X. Prijevremeni izbori 

Članak 18. 

 

Ako bilo kojem članu bilo kojeg tijela Komore prestane mandat prije isteka vremena na koje 

je izabran, raspisuju se prijevremeni izbori. 

 

XI. Završne odredbe 

 

Članak 19. 

 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupku kao Pravilnik. 

 



Članak 20. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na službenoj web stranici Komore. 

 

 

Predsjednica Vijeća Komore 

                                                                                                       Erika Spirić, bacc. obs. 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se na službenim web stranicama Komore dana 29. kolovoza 2017., 

a stupa na snagu dana 06. rujna 2017. godine. 


