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Nacrt za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Vijeće Hrvatske komore medicinskih sestara temeljem članka 19. Statuta Hrvatske komore
medicinskih sestara na 95. sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijelo je

PRAVILNIK
O IZBORU TIJELA
HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH SESTARA
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način izbora Vijeća Komore, predsjednika/predsjednice i
dopredsjednika/dopredsjednice Komore te Povjerenstava Komore.
Članak 2.
Članovi Komore imaju pravo birati tijela Komore, a obvezni članovi pravo birati i biti
birani u njih.

II

IZBOR VIJEĆA KOMORE

Članak 3.
Skupština Komore imenuje i razrješuje članove Vijeća Komore, na prijedlog Podružnica
Komore.
Članovi Vijeća Komore između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća.
Članak 4.
Ako se odlučuje o jednom ili dva kandidata za člana Vijeća, kandidat je izabran ako je
dobio većinu glasova od nazočnih članova Podružnice Komore.
Ako se bira između tri i više kandidata izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu
glasova od ukupnog broja članova Podružnice Komore.
Ako niti jedan kandidat, nije dobio većinu, iz stavka 2. ovog članka, glasanje se ponavlja
za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom glasovanju.
Ako koji od kandidata, odustane, pravo da bude biran stječe kandidat koji je slijedeći po
broju dobivenih glasova.
U drugom krugu glasovanja izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od nazočnih
članova Podružnice.

Prilikom izbora kandidata za člana Vijeća Komore na analogan način primjenjuju se
obrasci iz članka 5. i 6. Poslovnika o izboru i opozivu delegata Skupštine Hrvatske komore
medicinskih sestara.
Osoba koja obnaša dužnost kao član nekog drugog tijela u Komori, može se kandidirati, ali
nema pravo glasa prilikom donošenja odluke. Ako bude izabrana, mora podnijeti ostavku
na dosadašnju dužnost u roku od 8 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.
Članak 5.
Predsjednik/predsjednica Podružnice pisanim putem dostavlja predsjedniku/predsjednici
Komore u roku od 48 sati po održanim izborima za člana Vijeća Komore prijedlog
Podružnice za Skupštinu Komore, ispunjene obrasce te zapisnik sa sjednice Skupštine
Podružnice.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora
predsjedniku/predsjednici Komore može podnijeti svaki birač za svoju podružnicu u roku
od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor.
Predsjednik/predsjednica Komore dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati
od dana kada joj je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni
materijali na koje se odnosi prigovor.
Ako predsjednik/predsjednica Komore rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo
nepravilnosti koje su bitno utjecale ili mogle utjecati na rezultate, poništit će izbore u toj
podružnici i odrediti rok za održavanje ponovnih izbora.
Protiv rješenja predsjednika/predsjednice Komore iz članka 5. stavka 3. nema prava žalbe.

IV IZBOR PREDSJEDNIKA I
DOPREDSJEDNIKA KOMORE
Članak 6.
Predsjednika Komore izabire, imenuje i razrješava Vijeće Komore.
Predsjednik Komore bira se i imenuje na temelju natječaja u skladu sa člankom 26. Statuta
Hrvatske komore medicinskih sestara.
Dopredsjednika Komore imenuje i razrješava Vijeće Komore na prijedlog predsjednika
Komore.
Osoba koja obnaša dužnost kao član nekog drugog tijela u Komori, može se kandidirati, ali
bez prava glasa prilikom donošenja odluke. Ako bude izabrana, mora podnijeti ostavku na
dosadašnju dužnost u roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih
rezultata izbora.
Članak 7.
Ako se odlučuje o jednom kandidatu za predsjednika, kandidat je izabran ako je dobio
većinu glasova od ukupnog broja članova Vijeća Komore.

Ako se bira između dva kandidata za predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu
od prisutnog broja članova Vijeća Komore.
Ako se bira između tri i više kandidata za predsjednika izabran je onaj kandidat koji je
dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Vijeća Komore.
Ako niti jedan kandidat za predsjednika, nije dobio većinu, iz stavka 3. ovog članka,
glasanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom
glasovanju.
Ako koji od kandidata za predsjednika, iz stavka 4. ovog članka, odustane, pravo biti biran
stječe kandidat koji je slijedeći po broju dobivenih glasova.
U drugom krugu glasovanja izabran je kandidat za predsjednika koji je dobio većinu od
prisutnog broja članova Vijeća Komore.
Članak 8.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora Vijeću Komore
može podnijeti svaki kandidat za predsjednika u roku od 48 sati računajući od isteka dana
kad je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor.
Vijeće Komore dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada joj je
dostavljen prigovor.
Ako Vijeće Komore rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno
utjecale ili mogle utjecati na rezultate, poništit će odluku o izboru za
predsjednika/predsjednicu i raspisati nove izbore.
Protiv Rješenja Vijeća Komore nema prava žalbe.
Ako Vijeće Komore ne izabere predsjednika Komore ili poništi odluku o izboru ponovit će
se izbori za predsjednika Komore u roku od 90 dana.
U slučaju iz stavaka 1. i 5. ovog članka dosadašnjem predsjedniku Komore produžuje se
mandat do izbora novog predsjednika Komore.

IV IZBORI ZA POVJERENSTVA KOMORE
Članak 9.
Predsjednika i članove Povjerenstava Komore imenuje i razrješava Vijeće Komore na
temelju javno objavljenog poziva na internetskim stranicama Komore za iskazom interesa
u radu Povjerenstava Komore.
Kandidat za Predsjednika i/ili člana Povjerenstva treba dostaviti:
- životopis uz navođenje Evidencijskog broja HKMS
- prijedlog programa rada Povjerenstva za koje se natječe

Vijeće Komore odluku o imenovanju Predsjednika i/ili člana Povjerenstva donosi u roku
od 30 dana od dana isteka javnog poziva.
Članak 10.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora Vijeću Komore
može podnijeti svaki kandidat u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena
radnja na koju se stavlja prigovor.
Vijeće Komore dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 8 dana od dana kada joj je
dostavljen prigovor.
Ako Vijeće Komore rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno
utjecale ili mogle utjecati na rezultate, poništit će odluku o izboru za Predsjednika i/ili
člana Povjerenstva i objaviti novi javni poziv.
Protiv Rješenja Vijeća Komore nema prava žalbe.

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj ploči Komore u sjedištu Hrvatske komore
medicinskih sestara. Stupa na snagu i primjenjuje se u roku od 8 dana od dana objave.

VIJEĆE HKMS
po predsjedniku: Mario Gazić, magistar sestrinstva

