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Na temelju članka 10. stavak 1. točka 5. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i
drvne tehnologije, Skupština Komore na dvadesetoj redovitoj sjednici, održanoj 02. listopada
2014. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Raspisuju se izbori za tijela Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije:

- Skupština Komore - 10 članova,
- Predsjednik Komore,
- Nadzorni odbor Komore - 5 članova

te tijela strukovnih razreda:

- predsjednik strukovnoga razreda inženjera šumarstva,
- predsjednik strukovnoga razreda inženjera drvne tehnologije,
- Odbor razreda inženjera šumarstva - 6 članova,
- Odbor razreda inženjera drvne tehnologije - 6 članova.

II.

Kandidacijski postupak za članove tijela Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne
tehnologije te tijela strukovnih razreda iz točke I. ove odluke provest će se u razdoblju od 10.
listopada 2014. godine (petak) do 24. listopada 2014. godine (petak).

III.

U Izborno povjerenstvo za provođenje Izbora 2014. godine imenuju se:
- strukovni razred inženjera šumarstva:

1. Ivica Nikolić,
2. Jolanda Vincelj,
3. Vanja Tomljenović Prica,

- strukovni razred inženjera drvne tehnologije:
4. Lidija Geči(
5. Željko Jularić.

IV.

Zadaci izbornoga povjerenstva iz točke III. ove Odluke su:
utvrditi listu članova Komore koji imaju pravo birati i biti birani,
provođenje kandidacijskoga postupka - prikupiti kandidature, utvrditi njihovu valjanost te
sastaviti izbornu listu, odnosno glasačke listiće (abecedni redoslijed kandidata),
odlučivanje o žalbama vezanim uz kandidacijski postupak,
provođenje i nadzor izbora, prebrojavanje glasova i objava rezultata na sjednicama
strukovnih razreda,



briga o zakonitosti provođenja izbora.

V.
Za svoj rad, članovi Izbornoga povjerenstva imaju pravo na naknadu koju će odrediti Vijeće
Komore posebnom odlukom.

VI.

Postupak izbora za tijela iz točke 1. ove Odluke provodi se u skladu s predviđenom dinamikom
izbora, koju je Skupština Komore usvojila na sjednici 02. listopada 2014. godine.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici HKIŠDT.
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