
PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VIJEĆA 

HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

Na temelju članka 22. Statuta Hrvatske komore primalja, Vijeće Komore na sjednici održanoj dana 

______________. godine donosi slijedeće 

POSLOVNIK O  IZMJENAMA I DOPUNAMA 

POSLOVNIKA O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Članak 1. 

U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja u čl. 1. dodaje se st. 2. koji glasi:  

„Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 

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

 

Članak 2. 

U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja u čl. 3. st. 2. iza riječi „predsjednika Vijeća“ 

točka zarez (;) zamjenjuje se točkom (.), te se brišu riječi „ prijedlozi za predsjednika.“. 

 

Članak 3. 

U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja u čl. 3. st. 3. ispred riječi „Vijeća“ na početku 

rečenice dodaju se riječi „Prijedlozi za predsjednika“. 

 

Članak 4. 

U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja iza čl. 15. dodaje se čl. 15. a. koji glasi; 

Sjednica Vijeća saziva se pisanim pozivom koji sadrži prijedlog dnevnog reda koji se dostavlja svim 

članicama Vijeća i drugim osobama koje sudjeluju u radu Vijeća pisanim putem ili na drugi način 

(telefaksom, elektroničkom poštom ili drugim primjerenim sredstvom komunikacije). 

 

Sjednice vijeća mogu se održavati i on line (putem elektronske veze). 

 

Ako član Vijeća ne može biti fizički nazočan na sjednici Vijeća, može mu se omogućiti izjašnjavanje putem 

telefona, videolinka, pisanim putem ili na bilo koji drugi način na koji se može utvrditi njegova volja po 

svakom pojedinom pitanju, a o čemu se sastavlja službena bilješka koja postaje sastavni dio zapisnika". 

 

Članak 5. 

 U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja u čl. 16. st. 1. riječ „sedam“ zamjenjuje se 

riječi „pet“. 

 



Članak 6. 

U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja u čl. 16. st. 2. mijenja se i glasi; 

"Poziv za sjednicu Vijeća dostavlja se svim članovima Vijeća i osobama koje sudjeluju u radu Vijeća 

zajedno sa prijedlogom dnevnog reda i radnim materijalima". 

 

Članak 7. 

U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja u čl. 36. mijenja se st. 1. i sada glasi:  

„U slučajevima kada Vijeće bira članove tijela Komore donosi se odluka o raspisivanju javnog 

natječaja“. 

 

Članak 8. 

U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja u čl. 36. mijenja se st. 3. i sada glasi:  

“Na kandidacijsku listu uvrstit će se samo oni kandidati koji ispunjavaju uvjete utvrđene javnim 

natječajem.“. 

 

Članak 9. 

U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja u čl. 45. st. 1. mijenja se i glasi; 

"O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik Vijeća i zapisničar“. 

 

Članak 10.  

U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja u čl. 45. st. 2. iza riječi „tajnica Komore“ 

briše se točka (.) i dodaju se riječi „ili osoba koju predsjednica Komore ili Predsjednica Vijeća za to 

ovlasti.“. 

 

Članak 11. 

U Poslovniku o radu Vijeća Hrvatske komore primalja u čl. 47. riječi „obavljaju stručne službe 

Komore“ zamjenjuju se riječju „obavlja Ured Komore“. 

 

Članak 12. 

Ovaj Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja stupa na 

snagu osmog dana od dana objave na službenoj web stranici Komore. 

 



Predsjednica Vijeća Hrvatske komore primalja 

                                                                                     Erika Spirić, bacc. obs. 

 

 

 

 

 

Ovaj Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja objaviti će 

se na službenim web stranicama Komore dana ___________ , a stupa na snagu dana ___________ 

godine. 

 

 

 


