Na temelju članka 29., točke 22. Statuta Obrtničke komore Osječko-baranjske
županije Upravni odbor Obrtničke komore Osječko-baranjske županije na svojoj 2.
sjednici održanoj 11. svibnja 2015. godine donosi Pročišćeni tekst Poslovnika o
načinu izbora i djelokrugu poslova odbora i komisija Upravnog odbora Obrtničke
komore Osječko-baranjske županije koji obuhvaća Poslovnik o načinu izbora i
djelokrugu poslova odbora i komisija Upravnog odbora Obrtničke komore Osječkobaranjske usvojen 20. veljače 2003. godine i Odluku o izmjenama i dopunama
Poslovnika o načinu izbora i djelokrugu poslova odbora i komisija Upravnog odbora
Obrtničke komore Osječko-baranjske usvojene na 1. sjednici Upravnog odbora
Obrtničke komore Osječko-baranjske županije od 31. ožujka 2015. godine

POSLOVNIK
O NAČINU IZBORA I DJELOKRUGU POSLOVA
ODBORA I KOMISIJA UPRAVNOG ODBORA
OBRTNIČKE KOMORE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

U cilju što kvalitetnijeg rada tijela Obrtničke komore Osječko-baranjske
županije (dalje u tekstu: Komore) odredbom članka 53. Statuta Komore osniva se
stalni odbor:
1. Odbor za financije i proračun.
Odluku o osnivanju stalnih komisija donosi Upravni odbor Komore.

Članak 2.
Ovim Poslovnikom se propisuje način izbora i djelokrug poslova odbora.

Članak 3.
U Odborima se raspravlja o prijedlozima i poticajima za razvoj obrtništva i
malog poduzetništva.
Odbori prate, u okviru svog djelokruga, rad Upravnog odbora i drugih tijela
Komore.
Nakon provedene rasprave Odbori zauzimaju stajališta, odnosno utvrđuju
prijedloge i o tome izvješćuju Upravni odbor radi donošenja odgovarajućih odluka.
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Članak 4.
Radi razmatranja drugih pitanja Upravni odbor može, uz Odbore iz članka 1.
ovog Poslovnika, osnivati druge povremene odbore i komisije.
Odlukom o osnivanju odbora i komisija uređuje se njihov naziv, sastav i
djelokrug.
Na način rada povremenih odbora i komisija odgovarajuće se primjenjuju
odredbe ovog Poslovnika.
Članak 5.
Odbor iz članka 1. ovog Poslovnika, uz poslove utvrđene ovim Poslovnikom,
prati i provodi poslove i zadatke utvrđene programom rada Komore.

II.

NAČIN IZBORA
Članak 6.

Odbori iz članka 1. ovog Poslovnika imaju predsjednika, potpredsjednika i do
pet članova.
Članak 7.
Na prijedlog predsjednika Komore ili člana Upravnog odbora, Upravni odbor
bira i razrješuje predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora.
Predsjednik i potpredsjednik Odbora u pravilu su članovi Upravnog odbora ili
Skupštine Komore ili udruženja obrtnika.
Članovi Odbora mogu biti uz članove Komore i stručni radnici odnosno
stručnjaci izvan komorskog sustava, čija znanja mogu pomoći kvalitetnijem radu
Odbora.
Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora traje četiri godine
odnosno do dana razrješenja s dužnosti na koju je izabran.

III.

PREDSJEDNIK ODBORA
Članak 8.

Predsjednik Odbora usklađuje rad Odbora s radom Upravnog odbora i drugih
tijela Komore, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Odbora.
Predsjednik Odbora brine se o provođenju zaključaka Odbora.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Odbora zamjenjuje
potpredsjednik.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika i potpredsjednika Odbora,
Odborom će predsjedavati član Odbora kojeg će odrediti predsjednik Komore.
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IV.

NAČIN RADA
Članak 9.

Sjednicu Odbora saziva po potrebi predsjednik Odbora.
Predsjednik Odbora dužan je u roku od 15 dana sazvati sjednicu Odbora na
zahtjev Upravnog odbora, predsjednika Komore ili jedne trećine članova Odbora, uz
navođenje pitanja s obrazloženjem, koje treba razmotriti na sjednici.
Ako predsjednik Odbora ne postupi na način iz stavka 2. ovog članka, sjednicu
će sazvati predsjednik Komore odnosno osoba koju on odredi.

Članak 10.
Odbor može zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako je sjednici
nazočna većina članova Odbora.
Pravovaljane zaključke, preporuke i mišljenja Odbor donosi većinom glasova
nazočnih članova.

Članak 11.
O radu na sjednici Odbora vodi se skraćeni zapisnik kojeg potpisuje
predsjednik Odbora.
Zapisnik s materijalima sjednice Odbora čuva se u Komorskom uredu.

Članak 12.
Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog djelokruga predsjednik Odbora
može osnovati posebne radne skupine uz suglasnost predsjednika Komore. Članovi
radne skupine imenuju se između članova Odbora, djelatnika Komorskog ureda, a
prema potrebi i znanstvenih, te zainteresiranih tijela i organizacija.

Članak 13.
Odbor je obvezan o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i
prijedlozima izvijestiti Upravni odbor, pri čemu određuje izvjestitelja koji na sjednici
obrazlaže stajalište i prijedlog Odbora.

Članak 14.
Odbori međusobno surađuju, a po potrebi mogu održavati zajedničke
sjednice.
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Članak 15.
Odbor može na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne osobe, kao i
predstavnike državne vlasti i državne uprave, radi iznošenja mišljenja o pitanjima o
kojima se raspravlja na sjednici.

Članak 16.
Na rad sjednica Odbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 5. do
24. Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore, ako ovim Poslovnikom nije
drugačije uređeno.

V.

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Članak 17.
U djelokrugu Odbora za financije i proračun su poslovi utvrđivanja i praćenja
provođenja sustava financiranja komorskog sustava, posebno proračuna Komore.
U postupku donošenja propisa Odbor za financije i proračun prati i razmatra
te daje mišljenja, primjedbe, prijedloge i pokreće inicijative u područjima koja se
odnose na porezni sustav i poreznu politiku, devizni sustav, carinski sustav, kreditni i
bankarski sustav, sustav štedno-kreditnih zadruga, sustav osiguranja imovine i osoba,
te druga pitanja financija i proračuna, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Stručne, tehničke i administrativne poslove za rad Odbora obavlja Komorski

ured.
Članak 19.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 11. svibnja 2015. godine
Ur. broj: 1-335/11-2015.
Predsjednik Obrtničke komore
Osječko-baranjske županije
Darko Knežević
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