HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
____________________________________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA
O RADU UPRAVNOG ODBORA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA
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Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 4. Zakona o komori arhitekata i
komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju («Narodne novine», broj
78/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na 6. sjednici, održanoj.
19. svibnja 2016. godine, donijela je
IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA
O RADU UPRAVNOG ODBORA
Članak 1.
Iza članka 1. dodaje se novi članak 2. i glasi:
Izrazi koji u ovom Poslovniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se
na muške i ženske osobe.
Članak 2.
U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:
O radu sjednice Upravnog odbora Komore zapisnik vodi službenik Tajništva kojeg za
to ovlasti predsjednik Komore.
Članak 3.
U članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:
Za čuvanje zapisnika sjednice Upravnog odbora Komore, odgovoran je službenik
Tajništva koji je vodio zapisnik.
Članak 4.
Iza članka 26. briše se naslov „Vijeće predsjednika Komore“
Članak 5.
Članak 27. briše se

Članak 6.

Članak 28. briše se
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Članak 7.
Iza članka 28. mijenja se naslov i glasi:
Radna tijela Upravnog odbora Komore
Članak 8.
Članak 29. mijenja se i glasi:
Upravni odbor osniva i imenuje članove radnih skupina, povjerenstava, stručnih
savjeta, ekspertnih radnih skupina za pojedina područja s obvezujućim stručnim
mišljenjem i donosi odluku o djelokrugu njihova rada.
Članak 9.
Članak 30. mijenja se i glasi:
Radna tijela Upravnog odbora čine predsjednik te tri do sedam članova o kojem
broju odluku donosi Upravni odbor.
Sjednice radnih tijela saziva predsjednik tijela ili kada se za to ukaže potreba,
predsjednik Komore.
Predsjednike radnih tijela imenuje Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika
Komore.
Članove radnih tijela imenuje Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika tog
tijela.
Radna tijela Upravnog odbora donose zaključke i preporuke većinom glasova od
ukupnog broja nazočnih članova.
Članak 10.
Članak 33. stavak 3 mijenja se i glasi:
Pravilnici, odluke o izboru odnosno imenovanju ili razrješenju objavljuju se na
internetskoj stranici Komore, a mogu biti objavljeni i u Glasilu Komore.
Članak 11.
Članak 34. mijenja se i glasi:
Radna tijela Upravnog odbora donose zaključke i preporuke.
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Članak 12.
Članak 35. mijenja se i glasi:
Akte koji su doneseni na sjednici Upravnog odbora Komore, nakon što ih je potpisao
predsjednik Komore, službenik Tajništva Komore kojeg za to imenuje predsjednik
Komore, dostavlja uredniku internetske stranice Komore radi njihove objave te po
potrebi i glavnom uredniku Glasila Komore.
Službenik Tajništva kojeg za to ovlasti predsjednik Komore ovlašten je dati ispravke
akata objavljenih u Glasilu Komore, ako je riječ o pogrešci u objavljenom tekstu u
odnosu na izvorni tekst. Ispravak tiskarskih pogrešaka daje glavni urednik Glasila
Komore.
Članak 13.
Daje se ovlaštenje Upravnom odboru Komore da utvrdi pročišćeni tekst Poslovnika
o radu Upravnog odbora.
Članak 14.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
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