Temeljem članka 42. Statuta Hrvatske veterinarske komore (Narodne novine br.
144/2014), a vezano za članak 90. Statuta Hrvatske veterinarske komore, na
prijedlog Upravnog odbora Skupština Hrvatske veterinarske komore na sjednici
održanoj dana 3. srpnja 2014. donijela je sljedeći

PRAVILNIK
O RADU STRUČNIH ODJELA
HRVATSKE VETERINARSKE KOMORE
I. OPĆA NAČELA
Članak 1.
Pravilnik o radu stručnih odjela je akt kojim se reguliraju ciljevi i zadaće stručnih
odjela Hrvatske veterinarske komore, sredstva kojim se oni postižu, prava i dužnosti,
administrativno poslovanje, javnost rada i druga pitanja od interesa za rad Odjela.
Članak 2.
Odjeli djeluju unutar Hrvatske veterinarske komore (u daljnjem tekstu: Odjeli i
Komora) i prema Statutu Komore te ovom Pravilniku.
Odjeli se osnivaju prema potrebi, za pojedina stručna područja veterinarske
djelatnosti.
Odjeli nemaju svojstvo pravne osobe.
II. NAZIV, SJEDIŠTE, SVRHA
Članak 3.
Naziv Odjela mora sadržavati:
•

“ODJEL HVK ZA „naziv stručnog područja za koje se osniva“.
Članak 4.

Odjel ima svoj štambilj sa znakom Komore i natpisom:
Hrvatska veterinarska komora,
Odjel :______________________, Zagreb, Heinzelova 55.
Članak 5.
Sjedište Odjela je u Zagrebu, Heinzelova 55.
Članak 6.
Odjel čine članovi Komore te stručni i znanstveni radnici koji rade u područjima
stručnih i znanstvenih disciplina, u području za koje se odjel osniva.

Članak 7.
Članovi Odjela dobrovoljnim udruživanjem ostvaruju:
 razmjenu mišljenja i iskustava u stručnom i znanstvenom radu u području za
koje je Odjel osnovan, kao i srodnih znanstvenih disciplina;
 međusobno sporazumijevanje o unapređenju stručnog i znanstvenog rada;
 suradnju s drugim stručnim i znanstvenim udruženjima i organizacijama na
području Republike Hrvatske i s onima u inozemstvu;
 sudjelovanje i rad na stručnom usavršavanju veterinarskih kadrova, u
području za koje je Odjel osnovan;
 suradnju s pravnim i fizičkim osobama te drugim organizacijama čije je
djelovanje u vezi s radom Odjela;
 organizirano uključivanje u suradnju s drugim tijelima i odborima Komore koji
rješavaju probleme u vezi s radom Odjela;
 suradnju s tijelima državne uprave i Hrvatskom vojskom;
 predlažu svoje predstavnike za sudjelovanje na konferencijama, kongresima i
stručnim savjetovanjima u zemlji i inozemstvu;
 sudjelovanje u svim djelatnostima Komore.
Članak 8.
Ciljeve utvrđene člankom 7. ovoga Pravilnika Odjel ostvaruje:
 sudjelovanjem, suorganiziranjem i organiziranjem simpozija, savjetovanja
predavanja, svih oblika stručnog usavršavanja i drugim znanstvenim i
stručnim oblicima okupljanja članstva;
 objektivnim i kritičkim obavještavanjem javnosti o pitanjima s područja svog
rada;
 suradnjom s društvima, organizacijama, institucijama i drugim tijelima
navedenima u članku 7. ovoga Pravilnika.
III. ČLANSTVO
Članak 9.
Odjel čine članovi Odjela.
Članovi Odjela mogu biti redoviti i počasni.
Počasni član Odjela ne mora biti član Komore.
Članak 10
Redoviti članovi Odjela kao članovi Komore su:
 doktori veterinarske medicine, djelatnici veterinarskih organizacija,
veterinarske prakse, veterinarske službe, veterinarskih ljekarni, organizacija
za proizvodnju i promet veterinarskih lijekova, Veterinarskog fakulteta,
Hrvatskog veterinarskog instituta, tijela državne uprave i veterinarske službe
Hrvatske vojske;
 doktori veterinarske medicine koji se aktivno bave stručnim i znanstvenim
radom u području djelovanja Odjela i srodnih znanstvenih disciplina.
Redoviti članovi Odjela mogu biti i doktori veterinarske medicine iz drugih zemalja.
Članak 11.
Počasne članove Odjela izabiru članovi na sjednici Odjela iz redova stručnih i
znanstvenih radnika u području veterinarske djelatnosti i srodnih stručnih i
znanstvenih disciplina koje su u vezi s radom Odjela.

Članak 12.
Članstvo u odjelu je osobno. Prilikom upisa članovi popunjavaju pristupnicu. Članstvo
u Odjelu evidentira se u upisniku članova Komore.
Prilikom učlanjenja članovi se upoznaju s pravima i obvezama u članstvu Odjela.
Članak 13.
Prava i dužnosti redovitih članova Odjela su:










da sudjeluju u utvrđivanju i ostvarivanju programa rada i zadataka Odjela;
da budu informirani o radu i obavljanju programskih zadataka Odjela;
da se s prijedlozima, mišljenjima i pitanjima obrate svim tijelima Komore;
da biraju i budu birani u tijela i odbore Komore;
da se pridržavaju odredaba Statuta Komore i ovoga Pravilnika;
da se zalažu za ispunjavanje ciljeva, programa i zadataka Odjela;
da sudjeluju u radu Odjela i njegovih tijela u koja budu izabrani;
da čuvaju i podižu ugled Odjela;
da redovito plaćaju posebnu članarinu Odjela ako je Odjel donio takvu
odluku.
Članak 14.

Članstvo u Odjelu prestaje:
-

istupanjem na osnovi pisanog zahtjeva člana,
smrću člana ili istupanjem iz članstva Komore,
neispunjavanjem obveze plaćanja članarine u skladu s odlukama Odjela,
nepoštivanjem odredbi Statuta Komore, ovoga Pravilnika i drugih općih akata
Komore, temeljem odluke Časnoga suda Komore.

Prestanak članstva nastaje i u slučaju trajnog gubitka licencije za rad, odnosno
istupanjem člana iz članstva Komore.
Evidenciju o članovima Odjela vodi Ured stručne službe Komore, koji je obvezan
predsjedništvu Odjela dostaviti popis punopravnih članova Odjela za kalendarsku
godinu.

IV. ORGANIZACIJA I TIJELA
Članak 15.
Odjel osniva Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora Komore.
Najviše tijelo Odjela je izabrano predsjedništvo.
Odjel ima svoj pravilnik o radu kojim se regulira sastav, način izbora članova i druga
pitanja iz njegova djelovanja.
Odjel radi samostalno u skladu sa zadaćama, Statutom, ovim Pravilnikom i drugim
općim aktima Komore.
Članak 16.
Sjednice Odjela saziva predsjedništvo Odjela, po svojoj inicijativi, po odluci Upravnog
odbora Komore ili na osnovi prijedloga skupine od najmanje 10 % svih članova

Odjela.
Sjednice Odjela sazivaju se najmanje sedam dana unaprijed.
Odjel pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje najmanje jedna trećina članstva
Odjela.
Ako nema kvoruma, ponovno se saziva sjednica Odjela u roku od najmanje tri dana.
Prilikom takvog sazivanja sjednice pravovaljano se odlučuje ako je prisutna najmanje
jedna četvrtina članova Odjela.
Na redovitoj sjednici Odjela može se, na prijedlog predsjedništva Odjela, donijeti
odluka o posebnoj članarini Odjela.
Odluke se prihvaćaju natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, javnim ili
tajnim glasovanjem.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odjela obavlja se javnim ili tajnim
glasovanjem.
Članak 17.
Članovi na sjednici Odjela:
-

utvrđuju prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu odjela i dostavljaju ga
na usvajanje u skladu sa Statutom Komore;
donose programske smjernice, odluke i zaključke u vezi s radom Odjela i
njegovih tijela;
usvajaju financijski plan sredstava Odjela i izvještaj predsjedništva o provedbi
financijskog plana ako Odjel donese odluku o plaćanju posebne članarine
Odjela;
donose odluku o plaćanju i godišnjem iznosu članarine Odjela;
usvajaju izvještaj o radu predsjedništva Odjela;
donose poslovnik o radu tijela Odjela;
utvrđuju prestanak članstva;
predlažu nagrade, diplome i pohvale;
odlučuju o drugim pitanjima iz područja rada Odjela u skladu sa Statutom
Komore i ovim Pravilnikom;
biraju svoje predstavnike u drugim srodnim društvima i organizacijama u
zemlji i inozemstvu,
odlučuju o upućivanju predstavnika Odjela na stručne i znanstvene skupove
u zemlji i inozemstvu te pripadnim troškovima u okviru posebnih sredstava
Odjela;
biraju i razrješuju predsjedništvo Odjela;
odlučuju o planu i programu aktivnosti Odjela u skladu s ciljevima i načinom
njihova ostvarenja koji su određeni Pravilnikom;
daju prijedlog o prestanku rada Odjela i raspolaganju sredstvima Odjela
nakon prestanka rada Odjela.

Predsjedništvo Odjela obavlja sljedeće poslove:
 usvaja prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika i dostavlja ga na usvajanje i
donošenje u Komori;
 donosi programske smjernice, odluke i zaključke u vezi s radom Odjela i
njegovih tijela;
 usvaja financijski plan posebnih sredstava Odjela;
 usvaja izvještaj o radu predsjedništva Odjela;
 odlučuje o prestanku članstva;
 predlaže nagrade, diplome i pohvale;
 odlučuje o drugim pitanjima s područja rada Odjela u skladu sa Statutom
Komore i ovim Pravilnikom;
 predlaže godišnji iznos posebne članarine Odjela;
 bira svoje predstavnike u drugim srodnim društvima i organizacijama u zemlji

i inozemstvu;
 odlučuje o upućivanju predstavnika Odjela na stručne i znanstvene skupove
u zemlji i inozemstvu te pripadnim troškovima u okviru posebnih sredstava
Odjela;
 predlaže počasne članove Odjela.
Članak 18.
Pozivi za sjednice Odjela upućuju se u pisanom obliku svim članovima Odjela.
Pozivu se, uz prijedlog dnevnoga reda, prilažu materijali o kojima će se na sjednici
raspravljati.
Članak 19
Sjednice otvara predsjednik Odjela ili njegov zamjenik.
Sjednicama odjela rukovodi predsjedništvo Odjela ili posebno izabrano radno
predsjedništvo, koje broji od 3 do 5 članova.
Članak 20.
O radu sjednica Odjela vodi se zapisnik. U zapisnik se unosi broj prisutnih članova
Odjela, mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red sjednice, zapisi iz
diskusije članova, usvojene odluke, zaključci i druge važnije činjenice o kojima se
raspravljalo na sjednici.
Zapisnik vodi i potpisuje zapisničar, a ovjeravaju ga dva ovjerovitelja zapisnika, birani
iz redova članstva Odjela. Zapisnik se čuva kao dokument trajne vrijednosti.
Članak 21.
Predsjedništvo Odjela je izvršno tijelo Odjela.
Predsjedništvo broji 3 do 5 članova. Predsjedništvo bira unutar svojih članova
predsjednika i njegova zamjenika.
Članak 22.
Mandat članova predsjedništva traje četiri godine.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Odjela traje četiri godine.
Članak 23.
Predsjedništvo Odjela:
predstavlja Odjel;
rukovodi poslovima Odjela;
provodi odluke sa sjednica Odjela;
podnosi izvještaje Skupštini Komore i Upravnom odboru Komore;
predlaže izmjene i dopune Pravilnika, poslovnika i ostalih akata;
donosi plan prihoda i rashoda vlastitih sredstava Odjela za svaku
kalendarsku godinu te organizira materijalno-financijsko poslovanje Odjela;
 obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom i posebnim pravilnikom
odjela.







Članak 24.
Predsjedništvo

predstavlja

predsjednik,

a

u

njegovoj

odsutnosti

zamjenik

predsjednika.
Članak 25.
Predsjedništvo Odjela sastaje se najmanje četiri puta godišnje, a prema potrebi i
češće.
Tekuće poslove predsjedništva između dvaju sastanaka obavlja predsjednik.
Predsjednik može ovlastiti da određene poslove obavlja njegov zamjenik, odnosno
neki drugi član odjela.
Članak 26.
Nadzorni odbor Komore obavlja sljedeće poslove u vezi s radom Odjela:
 prati primjenu i provođenje ovoga Pravilnika i posebnog pravilnika odjela;
 provjerava materijalno i financijsko poslovanje Odjela;
 obavlja i druge poslove koji mu se postave u nadležnost u skladu sa
Statutom;
 podnosi izvještaj na Skupštini Komore.

V. SREDSTVA I POSLOVANJE ODJELA
Članak 27.
Odjel svoje financijsko poslovanje obavlja preko žiro računa Komore, putem posebne
stavke.
Novčana sredstva Odjela isključivo su njegova vlastita sredstva te Odjel o njihovu
korištenju odlučuje i raspolaže samostalno.

Članak 28.
Izvori prihoda Odjela su:





posebna članarina članova Odjela,
dotacije,
prihodi od vlastite djelatnosti,
pokloni i drugi prihodi.
Članak 29.

Financijsko-materijalno poslovanje mora biti u skladu s važećim propisima o
materijalno-financijskom poslovanju kao i s važećim aktima o financijskom poslovanju
Komore, a za ispravnost poslovanja odgovorno je predsjedništvo Odjela i nadležna
tijela te Ured stručne službe Komore.
Članak 30.
Financijskim planom Odjela utvrđuju se prihodi i rashodi Odjela, a vrijedi samo za
godinu za koju je donesen.
Financijski plan predlažu članovi predsjedništva Odjela, a donosi se na sjednici
Odjela.
Članak 31.

Za obavljanje pojedinih zadataka predsjedništvo Odjela može uz prethodnu
suglasnost Komore angažirati pojedince ili skupine na određeno vrijeme. Isplata za
ugovoreni rad pada na teret plana prihoda i rashoda financijskog poslovanja Odjela.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana njegova
usvajanja od strane Skupštine Komore.

PREDSJEDNIK
HRVATSKE VETERINARSKE KOMORE
dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet.

