ODLUKA
o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri
Hrvatskoj komori inženjera strojarstva
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Na temelju članka 25. stavka 1. podstavka 7. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva
(„Narodne novine“ broj 137/15 ), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera strojarstva na
sjednici održanoj 21.01.2016., donio je

ODLUKU
o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri
Hrvatskoj komori inženjera strojarstva

Opća odredba
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju troškovi nagrada i naknada stegovnog postupka od njegovog
pokretanja do konačnog završetka, te visina nagrada, naknada i ostalih troškova mirenja pri
Centru za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Komora).
Troškovi stegovnog postupka i troškovi mirenja obuhvaćaju:
-

administrativne troškove
troškove nagrada i naknada tužitelja i zamjenika tužitelja
troškove nagrada i naknada za članove Vijeća stegovnog suda i Višeg stegovnog suda
Komore u prvom i drugom stupnju
troškove nagrada i naknada izmiriteljima Centra za mirenje pri Komori
troškove nagrada i naknada drugim sudionicima čije je stručno znanje potrebno u
postupcima pred stegovnim tužiteljima, Stegovnim i Višem stegovnom sudu Komore i
Centrom za mirenje pri Komori.
Administrativni troškovi
Članak 2.

Administrativni troškovi obuhvaćaju:
-

trošak administriranja jednog predmeta pred stegovnim tijelima Komore u iznosu od
500,00 kn neto
trošak administriranja jednog predmeta pred Centrom za mirenje u iznosu od 300,00
kn neto.

Administrativni troškovi iz stavka 1. ovoga članka namijenjeni su za pokriće troškova
dostave, fotokopiranja, prijepisa i drugih administrativnih poslova vezanih uz stegovne
postupke i mirenje.
Troškovi
nagrada i naknada tužiteljima, sucima i izmiriteljima
Članak 3.
Troškovi nagrade tužiteljima, sucima i izmiriteljima odnose se na:
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-

nagradu tužitelju, odnosno zamjeniku tužitelja Komore
prvostupanjskom raspravnom ročištu u iznosu od 350,00kn neto

koji

je

pristupio

-

nagradu predsjedniku Vijeća Stegovnog suda po raspravnom ročištu u iznosu od
500,00kn neto

-

nagradu članu Vijeća Stegovnog suda po raspravnom ročištu u iznosu od 200,00 kn
neto

-

nagradu predsjedniku Vijeća Stegovnog suda Komore koji je izradio prvostupanjsku
odluku (presudu) iznosu od 400,00 kuna neto

-

nagradu predsjedniku Vijeća Višeg stegovnog suda Komore u drugom stupnju po
održanoj sjednici u iznosu od 500,00kn neto

-

nagradu članu Vijeća Višeg stegovnog suda Komore u drugom stupnju po sjednici u
iznosu od 200,00kn neto
-

nagradu predsjedniku Vijeća Višeg stegovnog suda Komore za izradu
drugostupanjske odluke o žalbi podnesenoj protiv prvostupanjske odluke u iznosu od
400,00 kuna neto

-

nagradu za izradu dopisa i rješenja tijekom prvostupanjskog i drugostupanjskog
stegovnog postupka predsjedniku Vijeća Stegovnog suda ili Vijeća Višeg stegovnog
suda Komore koji je izradio rješenje, odnosno dopis, pripada pravo na nagradu u
iznosu od 150,00 kuna neto.

-

nagradu izmiritelju Centra za mirenje po sporu iznosi 600,00 kn neto, bez obzira na
broj održanih sastanaka u postupku mirenja.

Odluku o visini nagrade vještacima i drugim stručnim osobama čije je stručno znanje
potrebno u postupcima pred stegovnim tužiteljima, Stegovnim i Višim stegovnim sudom
Komore i Centrom za mirenje donosi Upravni odbor posebnom odlukom.
Članak 4.
Sucima Vijeća Stegovnog suda i Višeg Stegovnog Komore u prvom i drugom stupnju, te
tužitelju i zamjenicima tužitelja Komore pripada pravo na naknadu putnih troškova i dnevnicu
ako imaju prebivalište odnosno boravište izvan mjesta održavanja prvostupanjske rasprave,
odnosno drugostupanjske sjednice, prema stvarnim troškovima.
Članak 5.
Na sva ostala pitanja vezana uz naknadu troškova stegovnog postupka koja nisu uređena
ovom Odlukom, primjenjivat će se odredbe koje uređuju skraćeni kazneni postupak.??'
Članak 6.
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Naloge za isplatu nagrada i naknada, utvrđenih temeljem ove Odluke, priprema zaposlenik
Tajništva Komore, a isplate temeljem tih naloga odobrava predsjednik Komore.
Završna odredba
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Komore.

Broj :

120-01/16-01/20-5-1

Zagreb,

21. siječnja 2016.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera strojarstva
mr.sc.Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.
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