
 
 

UZ TOČKU 6. 
 
 
 
 

 
 
Predmet:     Prijedlog  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o područnim  

odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
        Podnositelj prijedloga: Upravni odbor 

 
 
 
 
 
Na temelju članka 34. stavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Skupština Hrvatske 
komore inženjera građevinarstva  na sjednici održanoj _____________. godine, donijela je 

 
 

O D L U K U 
 

1.     Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o područnim odborima Hrvatske  
       komore inženjera građevinarstva. 
 
2.     Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Broj:   
Zagreb: 
 
 
 
 
 

Predsjednik  
Hrvatske komore inženjera građevinarstva  

Zvonimir Sever, dipl.ing.građ., v.r. 
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PRIJEDLOG 
 

Na temelju članka 34. stavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine broj 
132/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na ----. sjednici održanoj -------- 2017. 
godine donijela je  
 
 

Pravilnik o izmjenama i dopunama  
Pravilnika  

o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
 

Članak 1. 

U Pravilniku o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesenom na sjednici 
Skupštine od 8. travnja 2017. godine u članku 3. stavku 1. u točki 5. na kraju briše se zarez i dodaje se 
tekst: „i upućuje predsjedniku ili Upravnom odboru prijedloge za unapređenje zakonodavnog okvira,“ 

Članak 2. 

U članku 10. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
„Iznimno, u slučajevima kada je sazivanje područnog odbora određeno aktima ili odlukom tijela Komore, 
a predsjednik Vijeća područnog odbora ne uputi poziv iz prethodnog stavka ovog članka zbog 
spriječenosti ili drugih razloga, poziv za sazivanje Zbora područnog odbora upućuje predsjednik Komore 
uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora.“ 
 

Članak 3. 

U članku 12. stavku 1. riječ „sedam“ zamjenjuje se riječju „šest“. 

U stavku 2. iza riječi „odbora“ stavlja se točka i briše tekst „na redovitim sjednicama, najmanje jedanput 
u tri mjeseca.“ 

Stavak 4. mijenja se i glasi: 
„Vijećem područnog odbora predsjedava predsjednik Vijeća koji potpisuje odluke Vijeća. a u slučaju 
njegove spriječenosti ili odsutnosti, osoba koju odredi predsjednik Vijeća ili najstariji član vijeća.“ 
 
Stavak 6. mijenja se i glasi: 
„Ako predsjednik Vijeća područnog odbora ne sazove sjednicu, a radi se o osobito važnim pitanjima 
funkcioniranja i rada Komore osobito u slučaju iz članka 14. stavka 1. točka 5. i 9. ovog Pravilnika, 
sjednicu može, sazvati i predsjednik Komore.“ 
 

Članak 4. 
 

U članku 15. stavak 1. u podstavku 3 na kraju dodaje se tekst „te odluka i zaključaka tijela Komore“. 
 

Članak 5. 
 

U članku 16. u stavku 5. iza riječi „kojima je“ dodaje se riječ „pravomoćno“. 
 
Stavak 6. briše se. 
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Članak 6. 
 

U članku 17. stavak 5. briše se. 
 

Članak 7. 
 
U članku 18. stavak 5. mijenja se i glasi: 
„U slučaju da do predviđenog roka Vijeće područnog odbora ili članovi Komore s prebivalištem u izbornoj 
jedinici ne predlože pravovaljanu zatvorenu kandidacijsku listu,  Upravni odbor Komore, u roku od 15 
dana od isteka predviđenog roka za predlaganje zatvorenih kandidacijskih lista, predlaže zatvorenu 
kandidacijsku listu s kandidatima za izbor predsjednika i članova vijeća područnog odbora, bez 
prikupljanja potpisa.“ 

U stavku 6. iza riječi „povjerenstvu“ riječ „najkraće“ briše se. 

Članak 8. 

U članku 19. stavak 3. briše se. 

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. 

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 
„Protiv rješenja iz prethodnog stavka dopušten je prigovor Upravnom odboru u roku 24 sata od primitka 
iste.“ 

Članak 9. 

U članku 21. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„Iznimno od stavka 1. ovog članka ako predsjednik vijeća zbog spriječenosti ili drugih razloga ne uputi 
poziv za održavanje zbora, poziv će uputiti predsjednik Komore.“  
 

Članak 10. 

U članku 22. stavku 2. iza riječi „glasa se“ dodaje se riječ „na“. 

U stavku 3. na početku rečenice iza riječi „se glasa“ dodaju se riječi „samo za jednu kandidacijsku listu“. 

U stavku 4. prva rečenica mijenja se i glasi:: 
„U slučaju da se glasa o više kandidacijskih lista glasa se tajno, glasačkim listićima.  
 

Članak 11. 

U članku 23. stavku 3. iza riječi „mandat do“ briše se riječ „provođenja“ 

Članak 12. 

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23.a koji glasi: 
„Iznimno, u slučajevima kada zbog spriječenosti ili drugih razloga predsjednik Vijeća područnog odbora 
ne postupi sukladno člancima 17. – 23. ovog Pravilnika dužnost predsjednika Vijeća područnog odbora 
preuzima, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora,  Predsjednik Komore ili po njemu opunomoćen 
član Upravnog odbora. 
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Iznimno, u slučajevima kada Vijeće područnog odbora ne postupi pravovremeno sukladno člancima 17. 
– 23. ovoga Pravilnika, dužnosti Vijeća područnog odbora uz prethodnu odluku Upravnog odbora 
preuzima Upravni odbor Komore do završetka izbornog procesa.“ 

Članak 13. 

U članku 24. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka nije dopuštena žalba.“ 

Članak 14. 

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Novoizabrani  član dovršava mandat člana vijeća kojem je mandat prestao prije isteka vremena na koje 
je biran.“ 

 

Članak 15. 

U članku 30. na kraju rečenice briše se točka i dodaje riječ „raspuštanjem.“ 

Članak 16. 

Iza članka 30. dodaje se novi  podnaslov „RASPUŠTANJE VIJEĆA PODRUČNOG ODBORA“ i članak 31.a 
koji glasi: 
 
„Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore donosi odluku o raspuštanju Vijeća područnog odbora 
u slučajevima: 

- ako ne provodi zaključke i odluke tijela Komore 
- ne poštuje odredbe Statuta i drugih općih akata Komore 
- svojim radom šteti ugledu Komore.“ 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17. 

Postojeći područni odbori osnovani u sjedištima županija za područja više županija  nastavljaju s radom, 
a izabrani članovi vijeća područnih odbora nastavljaju s radom do isteka mandata na koji su izabrani, i 
to: 

- Područni odbor  sa sjedištem u Osijeku osnovan za područja slijedećih županija: Osječko-
baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske 
županije. 

- Područni odbor sa sjedištem u Varaždinu osnovan za područja slijedećih županija: Varaždinske, 
Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Krapinsko-zagorske županije.  

- Područni odbor  sa sjedištem u Rijeci osnovan za područja slijedećih županija: Primorsko-
goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.  

- Područni odbor sa sjedištem u Splitu osnovan za područja slijedećih županija: Splitsko-
dalmatinske, Šibensko-kninske. 

- Područni odbor sa sjedištem u Zadru osnovan za područje Zadarske županije. 
- Područni odbor sa sjedištem u Dubrovniku osnovan za područje Dubrovačko-neretvanske 

županije. 
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- Područni odbor sa sjedištem u Zagrebu osnovan za područje slijedećih županija: Zagrebačke, 
Sisačko-moslavačke  i Karlovačke županije te Grad Zagreb.  

 
Organizacijske promjene područnih odbora provode se prema odredbama ovoga Pravilnika ako 
dosadašnji područni odbori ocjene potrebnim organizaciju područnog odbora uskladiti s novim 
teritorijalnim obuhvatom  s ciljem racionalnijeg, ekonomičnijeg  ili  funkcionalnijeg  načina rada.  

 

Članak 18. 

U slučaju da pojedina pitanja nisu uređena ovim Pravilnikom, primijenit će se načela izbornog sustava 
koja proizlaze iz propisa kojima se uređuje izbor članova tijela Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva, predstavničkih tijela , te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

 

Članak 19. 

U ostalom dijelu Pravilnik o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva donesen na 12 
sjednici Skupštine od 8. travnja 2017. i 15. sjednici Skupštine od 8. listopada 2017. godine ostaje 
nepromijenjen. 
 

Članak 20. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Komore. 
 
 
 
 
KLASA:      170-03/17-01/1 
URBROJ:    500-04-17-8 
Zagreb,       
 

Predsjednik 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

Zvonimir Sever, dipl.ing.građ. 

 

 

 

 

 

 
 

 


