Na temeljudlanka24. StatutaHrvatskeobrtnidkekomore(Narodne
novinebr. 106/2014),
Skup5tina
Hrvatskeobrtnidkekomorena 12. sjednici
odrZanoj
17.prosinca2014.
godinedonosi:
POSLOVNIK
O RADUSKUPSTINE
HRVATSKE
OBRTN
IEKEKOMORE

r.

oPceooRrosr

e l a n a k1 .
Ovim Poslovnikom
uredujese nadinradaSkupStine
Hrvatskeobrtnidke
komore(u daljnjemtekstu:Skup5tina),
a posebno:konstituiranje
Skupstine,
imenovanjetijela Hrvatskeobrtnidkekomore(u daljnjemtekstu:Komora),
postupak
sazivanja
sjednica,
postupak
tijeksjednica,
dono5enja
akatai drugih
odluka na sjednici, odludivanjei glasovanje, prava i duznosti
predsjedavaju6eg
javnostradaSkup5tine,
Skup5tinom
i dlanovaSkup5tine,
te
obavljanje
strudnih,
administrativnih
poslova
itehni6kih
za potrebeSkup5tine.
elanak2.
Predsjednik
Komore,dlanoviskupstinei drugihtijela Komore,kao i
drugeosobenazo6ne
sjednicama
Skup5tine
duZnisu se pridrZavati
odredaba
ovogPoslovnika.
o pravilnojprimjeni Poslovnikaskrbi predsjednikKomore kao
predsjedavajuci
Skup5tinom.
II.

IMENOVANJE IZBORNOG POVJERENSTVA, RADNOG
PREDSJEDNISTVA
I GLASACTOCODBORA ZA PROVODENJE
IZBORA

elanak3.
skup5tina HoK-a donosi odluku o raspisivanjuizbora za tijela
jedinstvenog
komorskog
sustava.
Skup5tinaHOK-a imenujelzbornopovjerenstvo
radi provedbeizbora
posebnomodlukomnakondono5enjaodlukeo raspisivanju
izboraza tijela
jedinstvenog
komorskog
sustava.
lzbornopovjerenstvo
sastojise od predsjednika
i 6etiridlana.
zadatak lzbornog povjerenstva je da pregleda dostavrjenu
dokumentaciju
kandidata
za izboreu tijelaHOK-a.
Predsjednik
lzbornogpovjerenstva
Skup5tiniHOK-ana konstituirajucoj
sjednicipodnosi izvjeS6eo tome da li su kandidatidostavili ilave o
prihva6anju
kandidature
i dokazeo ispunjavanju
svih propisanih
uvjetaza
obna5anje
duZnosti
za kojuse kandidiraju.
lzmedudvijekonstituiraju6e
sjedniceSkup5tine
HOK-azadalulzbornog
povjerenstva
obavljaPredsjedni5tvo
HOK-a.

z

elanak4.
Za potrebeprovodenja
postupkaimenovanja
i razrje5enja
tijelaKomore
Skup5tina,
na prijedlogpredsjednika
Komoreili clana Skupstine,imenuje
Predsjednika
i najmanjedva (2)6lanaRadnogpredsjedni5tva,
ie predsjednika
i najmanje
dva (2)6lanaGlasa6kog
odbora.
Radno predsjedni5tvopreuzima vodenje sjednicom skupstine od
trenutkarazrjeSenja
Predsjednika
do trenutkaobjaveizbornihrezultataza
Predsjednika.
Glasadki
odborobvezanje utvrditida se postupak
glasovanja
provodiu
skladu sa Zakonom,statutomi ovim poslovnikom,
o 6emu izvjestava
Skupitinu.
Odludivanje
i glasovanje
za tijelaKomoreprovodise u skladus flancima
41.do 48.ovogPoslovnika.
III. KONSTITUIRANJE
SKUPSTINE
dlanakS.
NakonprovedbeizborasukladnoOdlucio raspisivanju
i provodenju
izboraza tijelajedinstvenog
komorskogsustavaHrvatskeobrtnidkekomore,
predsjednikKomore saziva konstituiraju6u
sjednicu Skup5tinena prvo
zasjedanje
eranak6.
Skup5tina
ima51 6lana.
PredsjednikKomorekonstatirabroj izabranih6lanovate se ditanjem
njihovih
imenaobavljaverifikacija
mandata.
Konstatacijom
predsjednika
Komoreda je radusjednicenazodnave6ina
od ukupnog
brojadlanova,
Skup5tina
se smatrakonstituiranom.
Konstituiranjem
noveSkup5tineprestajemandatdlanovimaprethodnog
sazivaSkup5tine.
elanak7.
Mandatpredstavnika
prestajekadase steknuuvjetiiz dlanka
u Skup5tini
23. statutaHrvatskeobrtnidke
komore(u daljnjemtekstu:statuta).
U sludajuiz stavka1. ovogdlanka,podrudna
obrtnicka
komoraduZnaje
pisanom
u
oblikuu rokuod 7 dana,o nastalom
izvijestiti
Komorski
ured.
O izborunovogpredstavnika
podrudnaobrtnidkakomora
u Skup5tinu
du2naje pismenoizvijestiti
Komorski
ured,kakobi se novomdlanuSkup$tine
preuzimanje
mogloomoguciti
pravaiduZnosti
dlanaSkupStine.
IV.

IMENOVANJE
I RAZRJESENJE
TIJELAKOMORE

elanak8.
Nakonkonstituiranja
Skup5tine,
sukladno
odredbama
dlanka81.Zakona
(u
o obrtu
daljnjem tekstu: Zakona),skupstina imenuje i razrjesava
predsjednika
Komore,potpredsjednike,
Upravni
odbori Nadzorni
odbor.
1.

Postupakimenovanja
i razrje5enja
Predsjednika
Komore

elanakg.
Predsjednika
Komoreiz redovadlanovaKomorpimenujei razrje5ava
Skup5tina.
Predlagad
kandidata
za predsjednika
KomoreduZanje usmenoiznijetii
u pisanomoblikupodnijeti
skupstini
predlozenog
zivotopis
kandidata.
Kandidatza Predsjednika
lzbornompovjerenstvu
duZanje priloziti
pisanu llavu o prihva6anjukandidature,
odluku ovlastenogfreotagaea
odnosnopotpisnulistu1/3 dlanovaSkup5tine
kao i dokaze,nJstarijeod 30
dana,da ispunjavauvjeteiz dlanka40. StatutaKomore:
- da je dlan Komore- sluzbenimizvatkomiz obrtnog registraza
obrtnike,sluZbenim
izvatkomiz Sudskogregistraza trgovcepojedince
iliodlukomo prijemuu dobrovoljno
dlanstvo
Komore
- da odlukomSuda6astiHOK-anijeizredenamjeraprestanka
obavljanja
obrta u trajanjuod Sest mjesecido pet godina, mjera prestanka
obnasanjafunkcijau tijelimai radnimtijerimaHoK-a, podru6ne
obrtnidkekomore,odnosnoudruZenjaobrtnikai/ili mjera zabrane
obnasanjafunkcijau tijelimai radnimtijelima HoK-a, podrudne
obrtnidkekomore,odnosnoudruzenjaobrtnikaza jedno,dva ili tri
- potvrdom
mandatna
razdoblja
Sudacasti
- da obavljagospodarsku
djelatnost
najmanje
desetgodina- sluZbenim
izvatkomiz odgovaraju6eg
registra
- da je aktivnau tijelima,odborima,
jedinstvenog
cehovimai sekcijama
komorskogsustava najmanje pet godina
potvrdom udruzenja
obrtnikaili podrudne
obrtnidke
komoreili Komore
- da ima pla6eniobveznikomorski
doprinosi da ima urednopodmirene
- potvrdomPorezneuprave
obvezeporezai doprinosa
- da se protivnjegane vodikaznenipostupak
- sudskimuvjerenjem
Kandidatza predsjednika
Komoreduzan je iznijetikra6i program
djelovanja
u svommandatu.
e l a n a k1 0 .
Predsjednik
Komorene moZeistovremeno
biti 6lan Nadzornog
odborai
Upravnog
odboraKomore,podrudne
obrtnidke
komorei udruZenja
obrtnika.
PredsjednikKomore ne moZe istovremenobiti ni predsjednikpodrucne
obrtnicke
komore,nitiudruZenja
obrtnika.
U sludajuiz stavka1. ovogdlankaPredsjednik
je duZanu rokuod 30
dana podnijetipisanu ostavkuna funkcijuu podrudnojobrtnidkojkomori,
odnosnoudruZenju
obrtnika.
d l a n a k1 1 .
predsjednika
Razrje5enje
Komoreprovodise sukladnoodredbama
dlanaka
42. i 43.Statuta.
Predsjedniku
Komoremandatprestajei prijeistekamandatana kojije
imenovan:
po odluciSkup5tine
1. razrje5enjem
Komore
2. ostavkom
3. nastankom
okolnosti
iz 61.11.st. 3. StatutaKomore
4. odlukomSudadasti
5. smr6u
6. gubitkom
statusadlanaKomore.

Prijedlog
za opozivPredsjednika
Komoremogudati:
- Upravniodbor
- jednatre6ina(1/3)dlanova
Skup5tine.
Ne moZese podnijetiprijedlog
za opozivPredsjednika
Komorezbogistih
cinjenica
o kojimaje Skup5tina
Komoreodludivala
prijenego5toprotekne
rok
od dvanaest(12) mjeseciod nastupanja
pravnihudinakaodlukeSkup5tine
Komore.
Potpredsjedn
ici Komore
e l a n a k1 2 ,
U skladus odredbamadlanka41. statuta,na prijedrogpredsjednika
Komore,skupstinaiz redovadlanovaKomoreimenujei razrjesavapet (s)
potpredsjedn
ika Komore.
lzabraniPredsjednik
lzbornompovjerenstvu
duZanje priloZitipisanu
ilavu o prihva6anju
kandidature
za potpredsjednike,
kao i dokaze,ne starije
od 30 dana, da ispunjavajuuvjetepropisaneodrukomo raspisivanju
i
provodenjuizbora za tijela jedinstvenogkomorskogsustava Hrvatske
obrtni6ke
komore.
lzabrani Predsjednikje duZan obrazloZitiprijedlogkandidataza
potpredsjedn
ike komore.
Potpredsjednici
KomorepomaZuu radupredsjedniku
Komorei obavljaju
posloveza kojeih predsjednik
ovlasti.
Mandatpotpredsjednika
hrale
4 godine.
2.

Postupakverifikacije,
imenovanja
i razrje5enja
Upravnogodbora

e l a n a k1 3 .
dlanoveUpravnog
odboraverificira,
imenujei razrjeSava
skupstina.
ClanoviUpravnogodborasu predsjednici
podrudnih
obrtnidkih
komora
po funkcijii najvi5e3 dlanakojeimenujeSkup5tina
prijedlog
na
Predsjednika
Komore.
Predsjednik
Komoreditanjemimenaizabranihpredsjednika
podrucnih
obrtnidkih
komoraobavljaverifikaciju
njihovamandatakao dlanovaUpravnog
odboraHOK-a.
lzabraniPredsjednik
lzbornompovjerenstvu
duZanje priloZitipisanu
ilavu o prihva6anju
kandidature
za dlanoveUpravnog
odborakojeSkup5tina
imenujena njegov prijedlog,kao i dokaze,ne starijeod 30 dana, da
ispunjavajuuvjetepropisaneStatutomKomorei Odlukomo raspisivanju
i
provodenjuizbora za tijela jedinstvenogkomorskogsustava Hrvatske
obrtnickekomore.
Predsjedniklzbornog povjerenstvapodnosi Skup5tini izvjeSdeo
ispunjavanju
uvjetapredloZenih
kandidata,
nakondegase pristupanjihovom
imenovanju.
Postupak razrje5enjadlanova Upravnog odbora provodi se sukladno
odredbama6lanka29. Statuta.

3.

Postupakimenovanja
i razrjeSenja
Nadzornog
odbora

elanak14.
Nadzorni
odborima5 dlanova.
elanoveNadzornogodboraimenujei razrje6ava
Skup5tinana prijedlog
jednepetine(1/5)dlanovaSkup5tine.
ovlasteni predstavnikpredlagadalzbornompovjerenstvu
duzan je
priloZiti
potpisnulistu1/5dlanovaSkupStine
i izjavuo prihva6anju
kandidatuie
za dlanoveNadzornogodbora,kao i dokaze,ne starijeod 30 dana,da
ispunjavajuuvjetepropisaneStatutomKomorei Odlukomo raspisivanju
i
provodenjuizbora za tijela jedinstvenogkomorskogsustava Hrvatske
obrtnidke
komore.
Predsjedniklzbornog povjerenstvapodnosi Skup5tini izvje56e o
ispunjavanju
uvjetapredloZenih
kandidata,
nakondegase pristupanjihovom
imenovanju.
Predsjednika
Nadzornog
odborabirajuizmedusebedlanoviNadzornog
odborana prvojkonstituiraju6oj
sjednici.
V.

PRIPREMA,
SAZIVANJE
I TIJEKSJEDNICA
SKUPSTINE

1.

Priprema
i sazivanje

elanak15.
Skup5tina
radii odluduje
o pitanjima
iz svojenadleZnosti
na sjednicama.
Sjednice
mogubitiredovnei izvanredne.
Sjednicese mogu odrZatii kao elektronidke
ili telefonskesjedniceuz
upotreb
u informacijsko-telekom
unikacijske
tehnologije
Poslove na pripremi sjednica Skup5tineorganizirai koordinira
PredsjednikKomore u suradnjis potpredsjednicima,
Glavnimtajnikom
Komorei djelatnicima
Komorskog
ureda.
e l a n a k1 6 .
sjedniceskupstinesazivajuse prema potrebi,a najmanjedva puta
godi5nje.
sjednicuskupstinesazivai njomepredsjedava
Predsjednik
Komore.
lznimno,u njegovojodsutnosti
ili sprijedenosti,
sjednicusazivajedanod
potpredsjednika,
kojegapredsjednik
Komoreprethodno
ovlasti.
e l a n a k1 7 .
SjednicuSkup5tine
morase sazvatina zahtjev:
- Upravnog
odbora
- Nadzornog
odboraili
- najmanje
jednetreCine
(1/3)clanovaSkup5tine.
Podnositelj
zahtjeva
duzanje zahtjevobrazloziti
u pisanomobliku.
u sludajevima
iz stavka1. ovogdlanka,Predsjednik
Komoreduzanje
sazvati i odrZatisjednicuSkupStinenajkasnijeu roku od 30 dana, od
pisanogi obrazloZenog
zaprimanja
zahtjeva.

6
Komorene postupina nadiniz stavka3. ovogdlanka,
. Ako Predsjednik
sjednicuSkupStin_e
sazvat 6e pisano ovla5tenipredstavnikpreilagatelja
sukladno
dlanku25.statutaKomore,u naknadnom
iokuod ,,|5dana.
e l a n a k1 8 .
Sjednice
Skup5tine
sazivaju
se pisanimpozivomkojise otpremapo5tom
ilielektroni6kom
po5tom.
sadrZi:rednibrojsjednice,
dan,sat i mjesto
. Pozivza sjednicuSkup5tine
odrZavanja
sjednice,
te prijedlog
dnevnogreda.
U slu6ajukadase radio konstituirajudoj
sjednici,uz rednibrojupisujese
rijed"konstituiraju6a",
kadase radio izvanrednoj
sjedniciSkupstine,
uz redni
broj upisujese i rijec "izvanredn?",
? za elektronidkurijed ,,elektroni6ka",
odnosno
za telefonsku
rijed,,telefonska".
Pisanipozivza sjednicuSkup5tine
obveznose dostavljanajkasnije
b
(pet)dana prijeodrzavanja
sjednice,a iznimnog (osam)dana kjda su na
dnevnomredu sjedniceakti i odlukeza 6ijeje dono5enjepotrebnave6ina
glasovasvihdlanovaSkup5tine.
Uz pozivza sjednicu,dlanovimaSkup5tinedostavljase odgovaraju6i
materijalza predloZene
todkednevnogreda. lznimno,prijedlozi-pojedinih
todakadnevnogredamogubitiobrazloZeni
na samojsjednici.
e l a n a k1 9 .
lznimno,PredsjednikKomoremoze, kada to zahtijevajuopravdani
razlozi,sazvatiizvanrednusjednicuSkup5tinei u kracemroku,telegramski,
telefaksom,
elektronidkom
po5tomili na drugitehnidkimogucna6in,a dnevni
redza tu sjednicu
moZepredloZiti
i na samojsjednici.
elanak20.
O nazodnostina sjednicama
vodi se evidencijaputemevidencijskih
listica.
Ako je 6lan Skup5tinesprije6eni ne moZebiti nazodanna sjednici,
duZanje o tomepravodobno
u pisanomoblikuizvijestiti
Komorski
ured,kojije
o tomeduZanizvijestiti
Predsjednika
Komore.
U sludajukada6lanSkup5tine
dva putaizostane
sa sjedniceSkup5tine,
a svoj izostanakne opravda,Predsjednik
KomoreduZanje o tome izvijestiti
podrudnu
obrtni6ku
komorukojaga je izabralaza Elanaskupstine.
Sjednicama
SkupStine
u praviluprisustvuju
dlanoviUpravnogodborai
dlanoviNadzornog
odbora,te djelatnici
Komorskog
ureda.
Elektroni6ka
sjednica
elanak2l.
Pozivi materijalza elektronidku
sjednicuobjavljujuse u informacijskom
sustavuHOK-a. Obavijestio odrZavanjuelektronidkesjednicedlanovima
Skup5tinedodatnose dostavljajuelektronidkom
po5tomna elektronidku
adresu6lanaskupstineu informacijskom
sustavuHoK-a,a moZeih se o
sjednici
Skup5tine
obavijestiti
porukom.
i elektronidkom
Pristupinformacijskom
sustavuHoK-a za sjedniceskupstineHoK-a
imaju dlanovi skupStineHoK-a, tajnici podrudnihobrtni6kihkomora,
Predsjednik
HOK-a,GlavnitajnikHOK-aiSefoviodjelaHOK-a.

7
Objavommaterijala
idrugihdokumenata
u informacijskom
sustavuHOKa smatra se da je materijaldostavljendlanovimaSkup5tinei drugim
ovlaStenicima.
Materiial
za to6kudnevnogredao kojojse glasujemorasadrZavatijasan
i saZetprijedlogodluke(predmetodluke,pravnitemelj,izvriitelja,rok za
provedbu).
Pozivza elektronidku
sjednicusadrZiobaveznunaznakuda se radio
elektroni6koj
sjednici,rednibroj sjednice,prijedlogdnevnogredate rok do
kada dlanoviskupstineHoK-a mogu posratiocitovanjepo pojedinojtodki
dnevnogreda.
Rok za oditovanjene smijebiti kraciod cetirisata niti duljiod tri radna
dana.Ukolikose elektronidka
sjednicasazivanakon 12,00saii iti po isteku
radnogdana, rok za oditovanjene moZeiste6iprije 10,00 sati sljedeceg
radnogdana.
Predsjednik
moZeiznimnoskratitirokoveza oditovanje,
ali ne kra6eod
jednogsata.
odredbeovog dlankaprimjenjuju
se i za moguceprosirenje
dnevnog
redaelektronidke
sjednicekojaje u tijeku.
elan Skup5tine
moZetraiiti da se predloZena
todkaukloniiz dnevnog
redai ako takavzahtjevpostavivi5e od polovinedlanovaSkup5tine,
smatra
se da je todkauklonjenaiz dnevnogredaelektronidke
sjednice.Skup5tina
moZetakavpredmetraspraviti
na nekojod sljede6ih
sjednica.
Oditovanja,
zaprimljenau roku,objavljujuse u informacijskom
sustavu
HOK-a.
Ako informacijsko-telekomunikacijska
opremane radiili radinepravilno,
Predsjednik
6e odlu6itio drugomprimjerenom
nadinukomunikacije
(telefaks,
telefon,SMS poruke).lzabranakomunikacijska
sredstvamorajuomogu6iti
zapisi arhiviranje
sadrZajakomunikacije
i njihovospremanjenakonzavr5etka
sjednice.
PredsjednikmoZe u bilo kojem trenutku prekinuti raspravu na
elektroni6koj
sjednici,prekinutielektronidku
sjednicui odluditio daljnjem
nadinuodrZavanja
sjednice.
Glasovanje se provodi oznadavanjemrijedi ,,ZAu, ,,pROTIV" ili
u za to pripremljenim
obrascima,
,,suzDRzAN"
Glasovanje
se provodiu roku
od jednog sata nakon isteka roka za o6itovanja.
Zaka5njeliglasovise ne
radunaju.
dlan skup5tinekojije glasovao
prijedloga,
za prihva6anje
ne mozevise
davatiprimjedbeili glasovatiprotiv.
je da glasujenajmanje
Za donosenje
odlukepotrebno
polovinaukupnog
brojaclanovaSkup5tine.
odlukaje prihva6ena,
ako je ,,2A"prijedlogodlukeglasovalovise od
polovine
dlanovaSkup5tine
kojisu glasovali.
Ako se odludujeo statutu, raspisivanjuizbora, osnovici pracanja
komorskog
doprinosa,
proradunu
financijskom
podru6nih
i osnivanju
obrtnidkih
komora,odlukaje prihva6ena
akoje ,,2A"prijedlog
glasovalo
viseod polovine
ukupnog
brojadlanovaSkupStine.
glasovanja
Rezultati
objavljuju
se u informacijskom
sustavuHoK-a.

2.

Javnostrada

elanak22.
sjedniceskupstinesu javne,osimakodrugadije
ne odlu6iskupstina.
Skup5tina
moZeodluditi
da se pojedini
dio sjedniceodrZibeznazodnosti
javnosti.
lznimno,
SkupStina
moZedopustiti
da sjednici
s kojeje javnostiskljudena
budunazodne
odredene
osobe.
dlanak23.
potpunijeg
Radi Sto
i todnijegobavje5tavanja
dlanstvai javnostio
rezultatima
radaSkup5tine,
sa sjedniceSkup$tine
moguse davatisluZbena
priop6enja
za medije.
Konferencije
za tisak o zakljuccima
Skup5tineodrZavajuse na temelju
odlukeSkup5tine,
odnosnoPredsjednika
Komore.
Predstavnici
medijaimajupravopratitirad Skup5tine
ukolikosa sjednice
javnost,a Komorskiured duZanje pripremitiinformativni
ntje iskljudena
materijali osiguratiuvjetepra6enjaradana sjedniciSkup5tine.
3.

Tijeksjednice

elanak 24.
sjednicuskupstineotvarai njomepredsjedava
Predsjednik
Komore.
Predsjednikuu vodenju sjednicepomazu potpredsjednici
Komore i
glavnitajnikKomore.
dlanak25.
Nakon otvaranjasjednice,predsjednikKomore izvjestavao broju
nazodnih
dlanovaSkup5tine,
te 6itaimenaispricanih
dlanovaSkupstine.
UkolikoPredsjednik
Komoreutvrdida je Skup5tininazodnaStatutom
propisanavedina za pravovaljano
odludivanje,
nastavit6e s radom; u
je duZanpodetakradasjednice
protivnom
Skup5tine
odgoditi
za jedansat.
Ako nakonprotekajednogsata Predsjednik
Komoreutvrdida sjednici
nije nazodnapotrebnave6inaza odludivanje,
duZanje sjednicuodgoditii
sazvatinovusjednicunajkasnije
u rokuod 8 (osam)dana.
a) Dnevnired
elanak26.
Prijedlog
dnevnogredaSkup5tine
utvrdujePredsjednik
Komore.
Predsjednik
KomoremoZena samojsjednici,uz obrazloZenje,
predlo2iti
izmjenudnevnogreda,ili na prijedlogdlanaSkup5tine
dopunitidnevnired,
ukolikose radi o prijedlogu
kojije hitan,a moZese o njemuraspravljati
i
odlucivati
bezdostavematerijala.
Ukolikose predlaZeizmjenai dopuna dnevnogreda, najprijese
odvojeno
odluduje
o prijedlogu
da se pojedina
todkadnevnogredaizostavi,
a
zatimda se dnevnireddopuni.NakonStose glasaloo izmjenama
i dopunama
dnevnogreda,o dnevnomreduglasujese u cjelini.
b)

OdrZavanjereda istegovne mjere
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ebnak27.
O reduna sjedniciskrbipredsjednik
Komore.
Za sudjelovanjeu raspravinazodnidlanoviSkup5tinetrebaju zatrahiti
rije6.
Predsjednik
Komoredajerijedpremaredoslijedu
prijava.
sudioniciu raspravine mogusvojaizlaganja
ponavljati
i nikogase ne
smijeprekidatiu izlaganjuili upadatimu u rijed,odnosnoometatina drugi
nadin.DrZanjeukljudenog
zvudnogsignalapokretnogtelefonana sjedni-i
Skup5tine
nijedopu5teno.
lzuzetno,ako se sudioniku raspraviudaljiod to6ke dnevnogreda,
nepotrebno
odugovladiraspravu,u svomizlaganjuiznosikleveteili iiazivai
vrijedaprisutne,Predsjednik
Komorece ga upozoritida se drZidnevnogreda,
da skratiizlaganje,
da ne ometaradi ne narusava
redna sjednici.
elanak28.
Ukolikose sudioniku raspravine pridrZava
izre6enih
mu upozorenja
i
uputa,Predsjednik
KomoremoZeizretijednuod stegovnihmjera:
- usmenoupozorenje
- oduzimanje
rijedi
- zapisni6ku
opomenupredudaljenje
ili
- prijedlog
Skup5tini
za udaljenje
sa sjednice.
lstu mjeruPredsjednik
KomoremoZeizreeii za ostalenazodneu radu
skupstine,
ukolikona bilokojinadinometajunormalan
tijeksjednice.
Ako predsjednik
Komoreredovnimmjeramane moZeodrZatired,odredit
6e Prekidsjednice'
eranak29.
lzlaganjesudionikau raspravipo todcidnevnogreda u pravilutrajepet
minuta.Sudioniku raspravimoZetijekomraspravezatralitiispravakkrivog
navoda.lznimno,sudioniku raspravimoZei kod predlaganja
zakljudaka
obrazloZiti
svojprijedlog
u vremenuod dvijeminute.
Kadaprocijenida 6e raspravao nekimpitanjima
trajatiduZe,predsjednik
KomoremoZepredloZiti
Skup5tini
da se ogranidivrijemeizlaganja
sudionikau
raspravi,kao i da se raspravao pojedinojtodcidnevnogreda zakljudi,iako
listasudionika
u raspravi
nijeiscrpljena.
c)

Zakljucivanjesjednice

elanak30.
Kadasu sve todkednevnogreda raspravljene
i doneseniodgovaraju6i
zakljudci,
odlukei stavovi,Predsjednik
Komorezaklju6uje
sjednicu.
VI. AKTISKUPSTINE
e l a n a k3 1 .
Na temeljuZakona,Statutai ovogPoslovnika,
Skup5tinadonosiStatut,
pravilnike,
odluke,zakljudke
i drugeakte.
elanak32.
Akte Skup5tineiz dlanka31. ovog Poslovnika
potpisujePredsjednik
Komore.
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Na izvornike
akataSkup5tine
stavljase pedatKomore.
O izradiizvornikaakataSkup5tine,
o stavljanjupedatana izvorniketih
akatabrineGlavnitajnikKomore.
lzvornici
akataduvajuse u arhiviKomorekaotrajnidokumenti.
etanak33.
Op6iakti Skup5tineobjavljuju
se na oglasnojplo6ii web stranicama,
moguse objavitiu glasiluKomore,a u ,,Narodnim
novinama,,
objavljuju
se
kadaje to propisano
zakonomili StatutomKomore.
Postupak
donoSenja
akata
elanak34.
Postupakza donosenjeakataskupstinepokrecese prijedlogom
koji
morabitiobrazloZen.
Pravopredlaganja
akataSkup5tine
ima svaki6lan Skup5tine,
Upravni
odbor,Nadzorni
odbor,Predsjedni5tvo
i Predsjednik
Komore,ako Statutom
ili
ovimPoslovnikom
nijedrukdije
odredeno.
elanak3b.
Prijedlog
iz dlanka34,ovogPoslovnika
podnosise Predsjedniku
Komore
putemKomorskog
ureda.
Ako predlagatelj
aktanije Upravniodbor,Predsjednik
Komoreuputit6e
taj akt Upravnom
odboruna o6itovanje.
elanak36.
Predsjednik
Komoreje duZanu dnevnired Skup5tine
uvrstitiprijedlog
akta iz dlanka31. ovog Poslovnikaako je predlagatelj:
Upravniodboi,
Nadzorniodbor, Predsjedni5tvo,
predsjednikKomore ili najmanjejedna
trecina6lanovaSkupStine.
dlanak37.
PredlagateljmoZe povu6i prijedlogakta tijekom raspravesve do
stavljanja
na glasovanje.
Clanak38.
dlan SkupStine,
odnosnopredlagatelj
aktamoZepodnijeti
amandman
na
svakiprijedlog
aktaSkup5tine
stavljenog
na dnevniredsjedniceSkup5tine.
Amandmans obrazloZenjem
podnosise Skup5tiniu pisanomobliku
putemKomorskog
ureda,i to najkasnije
48 satiprijezasjedanja
skupstine.
Prijeprelaskana raspravuo podnijetom
predsjednik
amandmanu,
6e
predlagatelja
zatralitimi5ljenje
aktana kojije podnijetamandman.
U raspravio amandmanu
moZesudjelovati
samopodnositelj,
odnosno
predstavnik
podnositelja
amandmana.
Podnositelj
amandmana
moZepovu6iamandmanu toku raspravesve
do stavljanja
na glasovanje.
Ako ima vi5eamandmana
o jednompitanjudnevnogreda,predsjednik
stavljasvakiamandman
po redupodno5enja.
na glasovanje
Ako se amandmanusvojion postajesastavnidio prijedroga
o kojemse
odluduje.
dlanak39.
Ako prijedlognije dovoljnoobjasnjenda bi se o njemu odludivalo,
Predsjednik
Komore6e predloZiti
njegovoskidanjes dnevnogredate odrediti

H
postupak
za daljnjuobradu,doradu,dopunuili izmjenu,kao i rokza ponovnu
raspravu.
VII. ODLUEIVANJE
I GLASOVANJE
1.

Odludivanje

elanak40.
Skup5tina
moZepravovaljano
odludivati,
akoje sjednicinazodno
viseod
polovice
dlanovaSkup5tine.
Skup5tina
odluduje
ve6inom
glasovanazodnih
dlanova.
lznimno,
kadaSkup5tina
odluduje
o:
- Statutu
- raspisivanju
izbora
- jedinstvenoj
osnoviciza pla6anje
obveznogkomorskog
doprinosa
- iznosima
dobrovoljnog
doprinosa
- financijskom
proradunu
- osnivanju
podrudnih
obrtni6kih
komorai
- ponovnom
odlu6ivanju
predsjednika
na prrjedlog
Komore
je
glasova
ve6ina
svih
clanova
Skup5tine.
_potrebna
ClanSkup5tine
kojinijesuglasan
s prihva6enom
odlukommoZeizdvojiti
svojemiSljenje.
2.

Glasovanje

d l a n a k4 1 .
Nakonprovedenei zakljudeneraspravePredsjednik
Komorestavljana
glasovanje
prijedlog
akata,odluka,zakljudaka,
stavovai drugihdokumenata
o
kojimaSkup5tina
odlucuje.
a)

Javnoglasovanje

ehnak 42.
je u pravilujavno.
Glasovanje
UkolikoskupStinaocijeniopravdanim,
moze donijetiodluku da se
provedetajnoglasovanje.
Predsjednik
Komorebirase tajnimglasovanjem
kadaje predloZeno
vise
kandidata.
elanak43.
Javnoglasovanje
obavljase dizanjemrukuili pojedinadno
na nadinda
se dlanovi
o prijedlogu
izja5njavaju
sa "A", "PROTIV"
ili "SUZDRZAN".
lznimno,
od odredbestavka1. ovog6lanka,akose prilikom
glasovanja
o
amandmanuza njegovoprihva6anje
izjasnimanje od poloviceglasova
dlanovautvrdenihdlankom40. ovog Poslovnika,
Predsjednik
KomoremoZe
je
odmahutvrditi
da amandman
odbijen.
Prijedlogje prihva6en,
ako za njegaglasujevedinapropisanadlankom
40.ovogaPoslovnika.

t2
b)

Tajnoglasovanje

dtanak44.
skupstinamoze odlucitida se glasovanje
provodii tajno,posebnou
sludajevima
kadase glasujeza tijelaKomore,i nrolpredlozehih
je
kandidata
veciod brojakojise biraodnosnoimenuje
U sludajukadanitijedanod predloZenih
kandidata
nijedobiopotrebnu
vecinu,u drugikrugglasovanja
ulazedva kandidata
kojisu dobilinajve6ibroj
glasova.
Kandidatkoji je dobio vedinuglasovanazodnihflanova Skup5tine,
smatrase izabranim.
etanak45.
Tajnoglasovanje
provodise na glasadkim
listicima.
Glasadkilisti6isu iste velidine,boje i oblikate su ovjerenipedatom
Komore.
Na glasadkomlisti6uredoslijedkandidataodredujese abecednim
redom.
Kadse ne glasujeza tijela_Komore,
na glasadkom
listi6uoznadavaju
se
rijedi,,24",,,PROTIV"
ili,,SUZDRZAN".
etanak46.
Uvjeteza provodenje
tajnogglasovanja
duZanje osiguratiGlavnitajnik
Komorei djelatniciKomorskog
ureda.
Glasovanje
kodglasadke
kutijenadgleda
Glasacki
odbor.
Glasadkiodborod najmanjetri dlanaimenujeskupstinana prijedlog
predsjednika
Komoreili6lanaSkup5tine.
Glasa6ki
odborobvezanje utvrditida se postupak
glasovanja
provodiu
skladu sa Zakonom,Statutomi ovim poslovnikom,
o demu izvjei6uje
skuPstinu
e ,"nak47.
elan Skup5tine
glasujeosobno,
jednimglasadkim
listidem.
Clan Skup5tine
glasujetako da na glasadkom
listi6uzaokru2uje
redni
brojispredimenakandidata
za kojegglasuje,odnosnokad se ne glasujeza
tijelaKomore,zaokruZivanjem
rijedi,,ZA",,,pROTlV"
ili ,,SUZDRZAN,,.
Glasadkilisti6na kojemje zaokrulenrednibrojispredimenavecegbroja
kandidata
od brojakojise bira,smatrase nevaZe6im.
Neva2e6ije i nepopunjeni
glasadkilisti6,kao i risti6na kojem su
dopisananovaimena,odnosnoglasadki
listi6kojije takopopunjen
da se ne
moZesa sigurno56u
utvrditiza kojeje kandidate
glasovao.
6lanSkup5tine
elanak48.
NakonStopredsjedavaju6i
Skup5tine
objavida je glasovanje
zavr5eno,
prelazise na utvrdivanje
glasovanja.
rezultata
Tijekglasovanja
i utvrdivanja
pratipredstavnik
rezultata
predlagatelja
kandidata,
odnosnopodnositelja
prijedloga
o kojemse odluduje.
Rezultate
glasovanja
i izvje56e
o glasovanju
utvrdujei objavrjuje
Glasadki
odbor.
Nakon podnijetogizvje5dapredsjedavaju6i
SkupStineprogla5avarezultate
glasovanja.
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VIII.VODENJE
ZAPISNIKA
dlanak49.
Sjednice
Skup5tine
tonskise snimaju.
Na sjednicama
Skup5tine
vodise zapisnik.
Zapisnik
vodizapisnidar
iz redovadjelatnika
Komorskog
ureda,odnosno
od Komorskog
uredaovla5tena
osoba.
Zapisniksadrzi narodito:broj sjednice,mjesto,dan i vrijemepocetka
odrZavanja
sjednice,brojnazodnih
i odsutnih,
dnevnired,imenasudionika
u
raspravi,odluke,zakljudke,prijedlogei izdvojenamisljenjao pojedinim
pitanjima,
vrijemezavr5etka
sjednice.
Zapisnik
se usvajana sljede6oj
sjednici
Skup5tine.
ZapisnikpotpisujuPredsjednikKomorete Glavni tajnik Komorei
zapisnidar.
Kodpisanjaprihva6enih
je napravitijezidne
odlukaiz zapisnika
potrebno
i redakcijske
ispravke.
Evidencijski
listicise prilazuuz zapisnik
i dinenjegovsastavni
dio.
Zapisnikus elektroni6ke
sjedniceSkup5tine
prilaZu
obaveznose
ispisi
dokumenata
o raspravi
i glasovanju,
kojidinenjegovsastavni
dio.
Zapisnik
se obavezno
duvatrajno,a tonskizapissjednice
godinudana.
elanak50.
Zapisnikkonstituiraju6e
sjednice
Skup5tine,
odnosnosjedniceSkup$tine
na kojojse imenujutijelaKomore,morabitisastavljeni potpisannajkasnije
u
rokuod 15 danaod danakonstituiraju6e
sjednice
Skup5tine.
Zapisnici sa konstituiraju6eslednice skupstine s popratnom
dokumentacijom
duvajuse u arhiviKomorekaotrajnidokumenti.
IX. OPCEDUZNOSTI
I PRAVACMTOVNSKUPSTINE
e l a n a k5 1 .
elan Skup5tine
ima duZnosti pravobitinazodansjednicama
Skupstine,
sudjelovati
u njenomradu,raspravii odludivanju,
iznositistavovei miSljenja,
podnositi
prijedloge,
prihvatiti
izboru radnai drugatijelaKomore,
te ostvarivati
drugapravaiduznostiutvrdene
statutomidrugimaktimaKomore.
elanak52.
RadiStouspje5nijeg
obna5anja
funkcijesvakidlanSkup5tineima pravo
biti redovnoi pravovremeno
obavije5ten
o pitanjimakoja se razmatrajuna
sjednicama
Skup5tine.
Clanak53.
elan skupStineje obvezano svom radu, djelovanjui rezultatima
rasprave,odlukama,zakljudcimai drugim aktima u Skup5tinipodnositi
izvje56epodrudnojobrtnidkojkomori,koja ga je izabralaza predstavnika
u
Skup5tinu
Komore.

t4
X.

ZAVRSNEODREDBE

elanak
54.

Tumadenje
ovogPos.lovnika
dajeSkup$tina.
Clanak55.
lzmjenei dopuneovog posrovnika
donosese na na6ini po postupku
predvidenom
za njegovodono5enje.
elanakb6.
Stupanjemna snaguovogPoslovnika
prestajeva2itiPoslovniko radu
skupstineHrvatskeobrtnidke
komoreod 1s.o2ujkaiggg. godine.
elanak57.
OvajPoslovnik
stupana snagudanomdono5enja.
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