
HODOGRAM/DINAMIKA IZBORA 2014. 
 
Tijekom 2014. godine, zbog isteka mandata, u objedinjenom kandidacijskom postupku provest će 
se istovremeno izbori za tijela razreda (predsjednik strukovnoga razreda, Odbor strukovnoga 
razreda) te tijela Komore (Skupština Komore, Predsjednik Komore, Nadzorni odbor Komore). 
Izbori članova tijela strukovnoga razreda te kandidata razreda za tijela Komore održavaju se 
neposredno, tajnim glasovanjem, na sjednici razreda. 
 
1) Pravila razreda – oba strukovna razreda, važeća, 
2) sjednica Vijeća Komore (26. rujna 2014. godine) – dogovor o dinamici izbora, prijedlog 

odluke o raspisivanju izbora 
3) sjednica Skupštine Komore – 02. listopada 2014. godine - odluka o raspisivanju izbora 

(članak 10. Zakona o HKIŠDT), imenuje izborno povjerenstvo i propisuje kandidacijski 
postupak te rokove za dostavu kandidatura 
 
Ovlašteni inženjer se može kandidirati za predsjednika i člana Odbora strukovnoga razreda, člana Skupštine 
Komore ili Nadzornoga odbora Komore samostalno ili ga kandidira Odbor strukovnoga razreda. Kandidatura 
se podnosi na propisanom kandidacijskom obrascu, potkrijepljena (podržana) propisanim brojem potpisa 
ovlaštenih inženjera. Kandidatura za predsjednika strukovnoga razreda (član Vijeća Komore) ili člana 
Skupštine Komore ili člana Nadzornoga odbora treba biti podržana s najmanje 30 (Š), odnosno 10 (DT) 
potpisa ovlaštenih inženjera; kandidaturu za člana Odbora strukovnoga razreda potrebno je potkrijepiti s 
najmanje 10 (Š), odnosno 5 (DT) potpisa. 
Kandidacijsku listu predlaže i Odbor strukovnoga razreda, bez prikupljanja potpisa potpore.  
Odbori strukovnih razreda, nakon odluke Skupštine Komore o raspisivanju izbora i otvaranju kandidacijskoga 
postupka trebaju održati sjednice, na kojima će utvrditi svoje liste i prijedloge kandidata te navedeno 
dostaviti izbornom povjerenstvu. 
 
Putem web stranice svi ovlašteni inženjeri bit će obaviješteni o otvaranju kandidacijskoga postupka (odluci 
Skupštine Komore o provođenju izbora) i upoznati s načinom kandidiranja i izbornim postupkom (Pravila 
razreda). 
 

4) rok za dostavu kandidatura je 2 tjedna (predloženo trajanje kandidacijskoga postupka: 10. 
do 24. listopada 2014. godine). 
 
Ovlašteni inženjeri imaju pravo birati i biti birani u tijela Komore i u izborna tijela za biranje članova, ako 
Statutom i ostalim aktima nije drugačije određeno. Članovi Komore koji nisu upisani u imenike Komore ne 
mogu birati niti biti birani u tijela Komore. 
 
Može se kandidirati (i glasati) svaki inženjer u aktivnom statusu na dan donošenja odluke o izborima. 
 
Ne može se kandidirati ovlašteni inženjer koji nije podmirio članarinu za prethodne godine. 
 

5) Izborno povjerenstvo započinje s radom 25. (odnosno 27.) listopada 2014. godine. 
Izborno povjerenstvo utvrđuje valjanost kandidatura te sastavlja liste kandidata 
Izborno povjerenstvo: 

- utvrđuje birački popis te ga objavljuje na Internet stranici;  
- provodi pripremni kandidacijski postupak, prikuplja rezultate kandidiranja (utvrđuje valjanost 

kandidatura);  
- izrađuje liste kandidata za tijela Komore i strukovnoga razreda (abecednim redom) 
- provodi i nadzire izbore, prebrojava glasove i objavljuje rezultate izbora i 
- brine o zakonitosti provođenja izbora.  
 
Svi obrasci trebaju biti dostupni na stranici da se mogu umnožiti u potrebnom broju primjeraka i učiniti 
dostupnima svim zainteresiranim predlagačima kandidacijskih lista i kandidata za izbor. 

 
Kandidat potpisivanjem kandidacijske liste s potrebnim brojem potpisa ovlaštenih inženjera potvrđuje 
prihvaćanje kandidature. Ukoliko kandidata predlaže netko drugi, potrebno je priložiti potpisanu izjavu 
kandidata o prihvaćanju kandidature. 
 
Prigovor o nepravilnostima u postupku kandidiranja dostavlja se izbornom povjerenstvu putem Stručne 
službe Komore. 



 
Rok za dostavu kandidatura je 2 tjedna od raspisivanja izbora (24. listopada 2014. godine). Pravovremeno 
dostavljenim prijavama smatraju se sve prijave koje budu osobno dostavljene Stručnoj službi Komore 
zaključno s 24. listopada 2014. godine do 15:00 sati ili poslane poštom preporučeno, zaključno s 24. 
listopada 2014. godine. 
 
Izborno povjerenstvo utvrđuje valjanost kandidatura te sastavlja liste kandidata (za predsjednika 
strukovnoga razreda, člana Odbora strukovnoga razreda te člana Skupštine i Nadzornoga odbora) 
abecednim redom. Izborno povjerenstvo će liste kandidata, tj. rezultate postupka kandidiranja, objaviti na 
web stranici. Izborno povjerenstvo na web stranici utvrđuje i birački popis. 
 
Prigovori i žalbe na odluke izbornoga povjerenstva mogu se podnijeti u roku 7 dana od dana objave važećih 
lista kandidata. 
 

6) u razdoblju trajanja kandidacijskoga postupka (10-24.listopada 2014.godine) održati 
sjednice Odbora razreda Š i DT – izrađuju prijedlog kandidata (liste); očekivani datumi: 
14. listopada (DT) i 23.listopada (Š) 
 
Kandidacijske liste predlažu i Odbori strukovnih razreda, bez prikupljanja potpisa potpore.  
 
Odbori strukovnih razreda, nakon odluke Skupštine Komore o raspisivanju izbora i otvaranju kandidacijskoga 
postupka trebaju održati sjednice, na kojima će utvrditi svoje liste i prijedloge kandidata te navedeno 
dostaviti izbornom povjerenstvu. 

 
7) sjednice razreda – DT 14. studenoga 2014. godine, a Š 22.studenoga 2014. – prijedlog 

termina 
8) sjednica Skupštine Komore (novi saziv) – očekivano 17.prosinca 2014. – verifikacija 

mandata izabranih predstavnika tijela Komore, izbor predsjednika.  
 
Prvu sjednicu novoga saziva Skupštine Komore saziva i predsjedava joj aktualni predsjednik Komore. Članovi 
Skupštine Komore iz reda svojih članova biraju predsjednika Komore (time i predsjednika Vijeća i Skupštine 
Komore, sukladno Zakonu i Statutu Komore), s mandatom od 4 godine, uz mogućnost ponovnog biranja, 
odnosno imenovanja. Predsjednik Komore poslove može obavljati prema ugovoru o radu s punim radnim 
vremenom ili dijelom radnog vremena ili uz određenu naknadu reguliranu ugovorom o djelu, o čemu odluku 
donosi Skupština Komore pri izboru predsjednika Komore. 
Dalje vođenje i predsjedanje sjednicom Skupštine preuzima novi predsjednik. 
Nakon toga, Skupština Komore imenuje i članove Vijeća Komore (predsjednici strukovnih razreda, izabrani 
na sjednicama strukovnih razreda te predsjednik Komore); mandat članova Vijeća traje četiri godine, 
odnosno do izbora novih članova. Na prijedlog strukovnih razreda, Skupština Komore bira članove 
Nadzornoga odbora (5 članova). 

 
IZBORI - općenito: 
Zakon o HKIŠDT: 

- članak 9. – Skupštinu Komore čine izabrani predstavnici strukovnih razreda (Zakon: „U Skupštini komore 
se osigurava razmjerna zastupljenost strukovnih razreda tako da svaki strukovni razred ima najmanje 
pet predstavnika.“) 

- članak 11. – Vijeće Komore čini predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda; 
- članak 12. – NO ima predsjednika i četiri člana, koje bira i razrješuje Skupština Komore; 
- članak 13. – predsjednik Komore – bira ga i razrješuje Skupština Komore iz reda svojih članova; 
- članak 15. – predsjednika i Odbor razreda biraju i razrješuju članovi strukovnih razreda; 

 
Statut HKIŠDT: 

- članak 10. – prava članova Komore – birati i biti birani u tijela Komore i u izborna tijela za biranje 
članova; oni koji nisu upisani u Imenike ne mogu birati i biti birani u tijela Komore; 

- članak 38. – Skupština: „U Skupštini Komore osigurava se razmjerna zastupljenost strukovnih razreda 
tako da svaki strukovni razred ima pet predstavnika.“ 

- članak 39. – Skupština: 5) donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore; 12) imenuje i razrješava 
predsjednika Komore; 13) imenuje i razrješava članove Vijeća Komore; 15) bira i razrješuje članove NO; 

- članak 48. – za predsjednika Komore može se kandidirati svaki član Komore koji je upisan u Imenik 
ovlaštenih inženjera i kojega predloži strukovni razred; 

- članak 54. – NO ima 4 člana i predsjednika, koje na prijedlog strukovnih razreda bira i razrješuje 
Skupština Komore; ne smiju biti članovi drugih tijela Komore 


