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

primalja na ____. sjednici održanoj dana ____________. godine donosi slijedeći 

 

PRAVILNIK O 

IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I PREDSTAVNIKA 

PODRUČNIH VIJEĆA 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se izbori za predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika 

Područnih vijeća Komore. 

 

Članak 2. 

 

(1) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

Članak 3. 

 

(1) Članovi Komore imaju pravo birati i biti izabrani za predsjednika, zamjenika predsjednika 

ili predstavnika Područnog vijeća čiji su članovi. 

Članak 4. 

 

(1) Predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnog vijeća biraju članovi tog 

Područnog vijeća na temelju javnog natječaja, a mandat istih traje pet godina ili do izbora novih 

članova, te isti članovi mogu biti ponovno birani. 

 

Članak 5. 

 

(1) Kandidati za predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnog vijeća 

moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

-  najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima zdravstvene djelatnosti, 

- članstvo u Hrvatskoj komori primalja, 

-  posjedovanje vlastite e-mail adrese te mogućnost komunikacije preko iste, 

- važeće odobrenje za samostalni rad. 

 

(2) Dodatni uvjeti kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika 

Područnog vijeća može propisati Vijeće Komore u samom javnom natječaju. 

 

(3) Za predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnog vijeća ne može biti 

izabrana osoba: 

-  koja je pravomoćno osuđena za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela, 

-  protiv koje je pokrenut disciplinski postupak pred Sudom Komore ili 

-  koja je u disciplinskom postupku pred Sudom Komore proglašena odgovornom za 

 povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva, 

- koja je dobrovoljni član Hrvatske komore primalja.  

 

Članak 6. 



 

(1) U slučaju da se protiv predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog 

vijeća, za vrijeme trajanja njegovog mandata, pokrene disciplinski postupak pred Sudom 

Komore, predsjednik Komore će ga suspendirati sve do pravomoćnog okončanja postupka pred 

Sudom Komore. 

 

(2) U slučaju da predsjednik Područnog vijeća bude suspendiran iz razloga navedenog u 

prethodnom stavku ovog članka zamjenik predsjednika Područnog vijeća preuzima njegovu 

funkciju do isteka mandata ili do pravomoćnog okončanja disciplinskog postupka pred Sudom 

Komore. 

 

(3) U slučaju da predsjednik Područnog vijeća iz prethodnog stavka ovog članka pred Sudom 

Komore bude proglašen odgovornim za povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva njegov 

zamjenik će nastaviti obavljati njegovu funkciju sve do isteka mandata ili izbora novog 

predsjednika PV. 

 

 

Članak 7. 

 

(1) Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i/ili predstavniku Područnog vijeća izabranom 

tijekom mandatnog razdoblja mandat traje koliko i tekuće mandatno razdoblje, odnosno koliko 

i mandatno razdoblje predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika čiju funkciju 

preuzima. 

 

(2) Ukoliko se tijekom mandatnog razdoblja poveća broj članova Područnog vijeća pa se iz toga 

razloga poveća i broj predstavnika tog Područnog vijeća njihov mandat traje koliko i mandat 

predsjednika Područnog vijeća, osim u slučajevima iz čl. 20. st. 1. ovog Pravilnika.  

 

Članak 8. 

 

(1) Za pravovaljanost izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnog 

vijeća, na izbornoj sjednici Područnog vijeća mora biti prisutna većina (50% + 1 glas) članova 

Područnog vijeća. 

 

(2) Ukoliko na izbornoj sjednici Područnog vijeća nije prisutna većina članova Područnog 

vijeća iz prethodnog stavka ovog članka pa se iz tog razloga ne izabere predsjednik, zamjenik 

predsjednika i/ili predstavnik, izbori se moraju ponoviti u daljnjem roku od 90 dana od održane 

izborne sjednice Područnog vijeća. 

 

(3) Ukoliko nema prijavljenih kandidata na javni natječaj, Ured Komore o istom obavještava 

osobu koja je izbornu sjednicu organizirala te ista zakazanu izbornu sjednicu otkazuje.  
 

(4) Na daljnja postupanja primjenjuje se čl. 10. ovog Pravilnika. 

 

Članak 9. 

 

(1) Izborna sjednica Područnog vijeća može se organizirati 90 dana prije isteka mandata 

predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća, a mora se 

organizirati u vremenskom periodu od 90 dana od dana isteka mandata predsjednika, zamjenika 

predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća. 



 

(2) U slučaju da se izborna sjednica Područnog vijeća organizira nakon isteka mandata 

predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća istima se produljuje 

mandat sve do novih izbora, a novi mandat započinje danom izbora te traje 5 godina. 

 

(3) U slučaju da nema prijavljenih kandidata na raspisani javni natječaj za predsjednika, 

zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća ili isti nisu izabrani, mandat se 

produljuje sve do novih izbora. 

 

(4) Izbornu sjednicu Područnog vijeća organizira, vodi, zadužen je za zakonitost provedenih 

izbora te potpisuje zapisnik izborne sjednice Područnog vijeća, predsjednik ili zamjenik 

predsjednika Područnog vijeća pod uvjetom da se isti nisu kandidirali za mjesto predsjednika, 

zamjenika predsjednika i/ili predstavnika. 

 

(5) Ukoliko su se predsjednik i/ili zamjenik predsjednika kandidirali, izbornu sjednicu 

Područnog vijeća vodi osoba iz članka 12. st. 2. ovog Pravilnika. 

 

(6) Ako ni predsjednik, ni zamjenik predsjednika Područnog vijeća ne organizira izbornu 

sjednicu Područnog vijeća u rokovima iz stavka 1. ovog članka, istu će organizirati predsjednik 

Komore ili jedan od dopredsjednika Komore u roku od 120 dana od dana isteka mandata 

predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća.  

 

(7) Ukoliko u Područnom vijeću nema izabranih predsjednika i zamjenika predsjednika 

Područnog vijeća, izbornu sjednicu organiziraju predsjednik Komore ili jedan od 

dopredsjednika Komore, a istu vodi osoba iz članka 12. st. 2. ovog Pravilnika. 

 

Članak 10. 

 

(1) Predsjednik ili zamjenik predsjednika Područnog vijeća ili osoba iz čl. 9. st. 6. i st. 7. ovog 

Pravilnika, moraju 30 dana prije održavanja izborne sjednice Područnog vijeća zatražiti od 

Vijeća Komore da donese odluku o raspisivanju javnog natječaja za predsjednika, zamjenika 

predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća, uz napomenu točnog broja predstavnika koji 

se bira. U zahtjevu za donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja mora biti naveden 

datum, vrijeme i mjesto održavanja izborne sjednice Područnog vijeća. 

 

(2) Vijeće Komore mora donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja za predsjednika, 

zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća u roku od 8 dana od dana primitka 

zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka. 

 

(3) Javni natječaj za izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnog 

vijeća se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Komore. 

 

Članak 11. 

 

(1) Za pravovaljanost izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog 

vijeća, izborna sjednica Područnog vijeća mora biti organizirana na način da se poziv za 

sjednicu mora objaviti na službenoj mrežnoj stranici Komore najmanje 8 dana prije njezina 

održavanja. 

 

 



Članak 12. 

 

(1) Izbornoj sjednici za izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika 

Područnog vijeća može nazočiti predsjednik Komore, dopredsjednik Komore, član Vijeća 

Komore ili druga osoba koju imenuje predsjednik Komore, a mora u slučajevima navedenim u 

članku 9. stavku 5. i 7. ovog Pravilnika.  

 

(2) Predsjednik Komore, dopredsjednik Komore, član Vijeća Komore ili druga osoba koju 

imenuje predsjednik Komore za vođenje Izborne sjednice, u slučajevima navedenim u članku 

9. stavku 5. i 7. ovog Pravilnika, je zadužen i odgovoran za zakonitost provedenih izbora te isti 

potpisuje zapisnik sa izborne sjednice Područnog vijeća. 

 

 

Članak 13. 

 

(1) Na temelju primljenih prijava odnosno zamolbi, Vijeće utvrđuje kandidacijske liste/glasački 

listić za predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća. Vijeće će na 

kandidacijsku listu/glasački listić uvrstiti sve pravovremeno prijavljene kandidate koji mogu 

prema odredbama ovog Pravilnika i uvjetima raspisanog javnog natječaja biti birani za 

predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnog vijeća. 

 

(2) Kandidati se na kandidacijsku listu/glasački listić uvrštavaju abecednim redom. 

Kandidacijska lista/glasački listić se mora dostaviti članovima Područnog vijeća prisutnim na 

izbornoj sjednici tog Područnog vijeća. Uz kandidacijsku listu/glasački listić se dostavlja i popis 

imena predloženih kandidata koji nisu uvršteni na kandidacijsku listu/glasački listić s pisanim 

obrazloženjem zbog čega to nije učinjeno. 

 

(3) Kandidacijske liste/glasački listić usvaja Vijeće Komore većinom glasova nazočnih 

članova.  

 

Članak 14. 

 

(1) Glasovanje o predloženim kandidatima provodi i nadzire Izborna komisija koja se sastoji 

od tri člana i bira se na izbornoj sjednici Područnog vijeća javnim glasovanjem. 

 

(2) Kandidate za članove Izborne komisije može predložiti svaki član Područnog vijeća, ili 

osobe iz čl. 12. ovog Pravilnika. Ako postoji više prijedloga od predviđenog broja članova 

Izborne komisije, za svakog kandidata glasuje se posebno. 

 

(3) Članovi Izborne komisije ne mogu biti osobe koje su se prijavile na javni natječaj za mjesto 

predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća. 

 

(4) Članovi Izborne komisije biraju između sebe predsjednika, koji rukovodi radom komisije i 

u ime komisije podnosi usmeno izvješće svim prisutnim članovima Područnog vijeća, te 

utvrđuje rezultate izbora. 

 

 

Članak 15. 



(1) Glasovanje za predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća se 

provodi na način da se najprije bira predsjednik, pa zatim zamjenik predsjednika, pa zatim 

predstavnik Područnog vijeća. 

 

(2) Predsjednik/zamjenik predsjednika Područnog vijeća koji organizira Izbornu sjednicu ili 

Predsjednik Komore/jedan od dopredsjednika Komore u slučajevima iz čl. 9. st. 6. i st. 7. ovog 

Pravilnika, mora sastaviti dnevni red Izborne sjednice sukladno prethodnom stavku ovog 

članka. 

 

(3) Jedna osoba ne može obavljati funkciju predsjednika i/ili zamjenika predsjednika i/ili 

predstavnika u Područnom vijeću, odnosno na svakoj od tih funkcija moraju biti različite osobe. 

 

(4) Ukoliko se jedna osoba javila kao kandidat za više funkcija i stoga bude uvrštena na više 

kandidacijskih lista/glasačkih listića, onog trenutka kada bude izabrana, osoba koja rukovodi 

radom Izborne sjednice, će je prekrižiti sa ostalih kandidacijskih lista/glasačkih listića. 

 

Članak 16. 

 

(1) Glasovanje za predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća se 

provodi tajno, osim ako većina prisutnih članova Područnog vijeća ne odluči drugačije.  

 

(2) Glasovanje se provodi zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na 

kandidacijskoj listi/glasačkom listiću. 

 

(3) Glasovanje za predsjednika i zamjenika predsjednika se provodi tako da se od svih kandidata 

uvrštenih na kandidacijsku listu/glasački listić zaokruži najviše jedan kandidat. 

 

(4) Glasovanje za predstavnika se provodi tako da se od svih kandidata uvrštenih na 

kandidacijsku listu/glasački listić zaokruži najviše onoliki broj kandidata koliko ih se bira, a 

nevažećom se smatra kandidacijska lista/glasački listić na kojem je zaokruženo više kandidata 

nego ih se bira. 

 

(5) Kandidacijska lista/glasački listić na kojem je zaokružen manji broj kandidata od potrebnog 

smatra se važećim. 

 

(6) Prazni ili prekriženi glasački listići također se smatraju nevažećim. 

 

Članak 17. 

 

(1) Izabranim se smatraju oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova. 

 

(2) U slučaju da se prilikom izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika 

Područnog vijeća ustanovi da dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, pristupa se 

drugom krugu glasovanja, u kojem sudjeluju samo oni kandidati s jednakim brojem glasova.  

 

(3) Ako i u drugom krugu glasovanja broj glasova bude jednak, glasovat će se dok jedan 

kandidat ne dobije veći broj glasova. 

 

 

Članak 18. 



 

(1) O radu Izborne komisije vodi se zapisnik, koji potpisuju svi članovi Izborne komisije. 

 

(2) Zapisnik o radu Izborne komisije sadržava: 

- datum, 

-  imena predsjednika i članova Izborne komisije, 

-  ukupan broj kandidacijskih lista/glasačkih listića, 

-  broj važećih i nevažećih kandidacijskih lista/glasačkih listića,  

- broj glasova za pojedinog kandidata. 

 

(3) Predsjednik Izborne komisije je zadužen da se sav izborni materijal s kandidacijskim 

listama/glasačkim listićima i zapisnikom preda osobi koja rukovodi radom Izborne sjednice, a 

ista je koja je odgovorna da se materijali pravovremeno pohrane u arhivu Komore.  

 

Članak 19. 

 

(1) Izbori za predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća 

organizirani i provedeni suprotno odredbama ovog Pravilnika smatraju se nevažećim. 

 

Članak 20. 

 

(1) Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i/ili predstavniku Područnog vijeća prestaje mandat 

prije isteka vremena: 

- 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 

- ako u disciplinskom postupku pred Sudom Komore bude proglašen odgovornim za 

 povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva i 

- ako u kaznenom postupku bude pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela. 

 

(2) Predsjednik Komore može, uz suglasnost Stručnog vijeća, suspendirati do prve sjednice 

Područnog vijeća predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća ako 

ne obavlja svoje dužnosti ili na drugi način onemogućava rad Područnog vijeća. 

 

(3) U slučaju prestanka mandata predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika 

Područnog vijeća prije isteka vremena na koje je izabran, raspisuje se javni natječaj za izbor 

predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća za preostali dio 

mandata. 

 

Članak 21. 

 

(1) Ukoliko je sazvana izborna sjednica Područnog vijeća radi izbora predsjednika, zamjenika 

predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća, a ista se ne može održati dva puta iz razloga 

što na sjednici nije prisutna većina članova Područnog vijeća, o izboru predsjednika, zamjenika 

predsjednika i/ili predstavnika odlučuje Vijeće Komore na temelju javnog natječaja i 

zaprimljenih kandidatura. 



 

(2) Za donošenje odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili predstavnika 

Područnog vijeća iz prethodnog stavka ovog članka potrebna je nazočnost svih 7 članova Vijeća 

Komore, a izabranim se smatra onaj kandidat za kojeg glasuje najmanje 5 članova Vijeća 

Komore.  

 

(3) Vijeće Komore može donijeti odluku da će prije odlučivanja o izboru predsjednika, 

zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća pozvati na usmeni razgovor 

prijavljene kandidate. 

 

(4) U slučaju da Vijeće Komore ne izabere predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili 

predstavnika Područnog vijeća iz razloga što sjednici Vijeća Komore nije nazočno 7 članova 

Vijeća Komore, odlučivanje Vijeća Komore po toj točki dnevnog reda odgoditi će se do prve 

sljedeće sjednice Vijeća na kojoj je prisutno 7 članova Vijeća Komore. 

 

(5) U slučaju da Vijeće Komore ne izabere predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili 

predstavnika Područnog vijeća iz razloga što za niti jednog kandidata nije glasovalo najmanje 

5 članova Vijeća Komore, Vijeće Komore će pozvati na usmeni razgovor prijavljene kandidate 

te ponovno pristupiti odlučivanju o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i/ili 

predstavnika Područnog vijeća. Ukoliko Vijeće Komore ni tada ne izabere predsjednika, 

zamjenika predsjednika i/ili predstavnika Područnog vijeća, predsjednik Komore ili jedan od 

dopredsjednika Komore podnijeti će u roku 90 dana od dana sjednice Vijeća na kojoj su trebali 

biti provedeni izbori predsjednika, zamjenika i/ili predstavnika Područnog vijeća, Vijeću 

Komore zahtjev za donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja i organizirati izbornu 

sjednicu u Područnom vijeću. 

 

Članak 22.  

 

(1) Ukoliko niti nakon dva objavljena javna natječaja na službenoj mrežnoj stranici Komore za 

izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika u pojedinom Područnom vijeću nije 

bilo prijavljenih kandidata, odnosno kandidati nisu udovoljavali propisanim uvjetima iz članka 

5. ili postoji neka zapreka propisana člankom 5. ovog Pravilnika, ponoviti će se javni natječaji 

za izbore i to u roku od roku od 6 mjeseci od organizirane izborne sjednice. 

 

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka javni natječaji će se raspisivati sve dok ne bude 

prijavljenih kandidata na isti. 

 

Članka 23. 

 

(1) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na predsjednika Područnog vijeća na odgovarajući 

način se odnose i na zamjenika predsjednika i predstavnika Područnog vijeća. 

 

Članak 24. 

 

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

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 25. 

 



(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenoj mrežnoj stranici 

Komore. 

 

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru predsjednika, 

zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća donesen dana 02.05.2014. te Izmjene i 

dopune istog donesene dana 04.07.2014., 27.09.2014. te 13.02.2015. 

 

 

        Predsjednica Vijeća Komore 

                                                                                 Erika Spirić, bacc. obs. 

         

 

 

Ovaj Pravilnik objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Komore dana ___________., a stupa 

na snagu dana _________. 


