
 

 

Na temelju članka 22. Statuta Hrvatske komore primalja Vijeće Hrvatske komore primalja  
na sjednici održanoj dana 04. srpnja 2014. donijelo je slijedeće 
 
 

IZMJENE I DOPUNE  
PRAVILNIKA O  

IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA I PREDSTAVNIKA PODRUČNIH VIJEĆA 
 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o izboru predsjednika, zamjenika i predstavnika Područnih vijeća iz članka 6. 
dodaje se novi članak 6a. koji glasi: 
 

6a. 
Predsjedniku, zamjeniku i/ili predstavniku Područnog vijeća izabranom tijekom mandatnog 
razdoblja mandat traje koliko i tekuće mandatno razdoblje odnosno koliko i mandatno razdoblje 
predsjednika, zamjenika i/ili predstavnika čiju funkciju preuzima. 
 
Ukoliko se tijekom mandatnog razdoblja poveća broj članica Područnog vijeća pa se iz toga 
razloga poveća i broj predstavnika tog Područnog vijeća njihov mandat traje koliko i mandat 
predsjednice Područnog vijeća, osim u slučaju 18. st. 1. ovog Pravilnika. 
 
Izbori za predstavnika Područnog vijeća iz prethodnog stavka ovog članka se provodi zajedno sa 
izborom predsjednice, zamjenice i/ili ostalih predstavnica Područnog vijeća.  
 
 

Članak 2. 
 

U Pravilniku o izboru predsjednika, zamjenika i predstavnika Područnih vijeća iz članka 13. 
dodaje se novi članak 13a. koji glasi: 
 

13a. 
Glasovanje za predsjednika, zamjenika i/ili predstavnika Područnog vijeća se provodi na način da 
se najprije bira predsjednik, pa zatim zamjenik, pa zatim predstavnik Područnog vijeća. 
 
Predsjednica ili zamjenica Područnog vijeća koja organizira Izbornu sjenicu mora sastaviti dnevni 
red Izborne sjednice sukladno prethodnom stavku ovog članka.  
 
Jedna osoba ne može obavljati funkciju predsjednika i/ili zamjenika i/ili predstavnika u Područnom 
vijeću odnosno na svakoj od tih funkcija moraju biti različite osobe.  
 
Ukoliko se jedna osoba javila kao kandidat za više funkcija i stoga bude uvrštena na više 
kandidacijskih lista, onog trenutka kada bude izabrana, osoba iz čl. 8. st. 3. će je prekrižiti sa 
ostalih kandidacijskih lista. 
 
 

 



 

 

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika i predstavnika Područnih vijeća 
stupanju na snagu osmog dana od dana objave na službenim web stranicama Komore. 

 

Ovaj Pravilnik objavit će se na službenim web stranicama Komore dana 4. srpnja 2014. a stupa na 
snagu dana 12. srpnja 2014. 

 
Predsjednica Vijeća Komore  
Erika Spirić, primalja, VMS 

 

    


