HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
Izvršni odbor Zajednice
Zagreb, Dalmatinska 12

O D L U K A
O OSNIVANJU RADNIH TIJELA
I Z V R Š N O G OD B O R A
HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

Zagreb, 27. ožujka 1998.

Na temelju članka 21., članka 62. stavak 2. članaka 78. i 97., članka 99. stavak 2. i članka 100.
Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture donesenog 14. siječnja 1998. godine, Izvršni
odbor Skupštine Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: Izvršni odbor) u
svojoj 25. sjednici održanoj 27. ožujka 1998. godine donio je
O D L U K U
O OSNIVANJU RADNIH TIJELA IZVRŠNOG ODBORA
HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Izvršni odbor ovom Odlukom svojim stalnim stručnim radnim tijelima utvrđuje djelokrug rada,
zadaće, ovlasti, način rada, sastav, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje onih
zahtjevnih stručnih poslova i zadaća iz svog djelokruga, koje im povjerava radi njihovog
učinkovitijeg i primjerenog obnašanja, te uređuje proširivanje Odbora za javna priznanja,
počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture kada Izvršni odbor prigodom
obilježavanja obljetnice ili iznimnog postignuća u tehničkoj kulturi podjeljuje posebna
priznanja.
Članak 2.
Stalna radna tijela Izvršnog odbora Zajednice, sukladno članku 99. stavak 2. Statuta, jesu:
1. Stručni savjet,
2. Izdavački savjet, ,
3. Savjet za popularizaciju i širenje znanosti, tehnike i tehničke kulture,
4. Gospodarski savjet,
5. Hrvatski odbor za tehničku kulturu u poljoprivredi i natjecanja orača i
6. Odbor za razvitak informacijskog sustava tehničke kulture.
Odbor za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture,
zajedničko je prosudbeno tijelo Skupštine i Izvršnog odbora i njegovo je imenovanje uređeno
Odlukom o sastavu i izboru tijela Skupštine Hrvatske zajednice tehničke kulture.
Članak 3.
Središnji odbor klubova mladih tehničara Republike Hrvatske, Središnji odbor učeničkog
zadrugarstva Republike Hrvatske i Središnji odbor Pokreta "Znanost, tehnika, mladi" Republike
Hrvatske, koji djeluju kao ustrojstveni oblici Zajednice bez pravne osobnosti i sukladno
odredbi članka 62. Statuta skrbe o odgojno-obrazovnim programima stjecanja izvanškolskih i
izvannastavnih tehničkih, tehnoloških, informatičkih, gospodarskih i ekoloških, prirodoslovnih i
srodnih znanja namijenjenih djeci i mladeži, zajednička su tijela Izvršnog odbora i sudionika
programa umrežavanjem čije djelatnosti se ostvaruju.
Predsjednike i članove tijela iz prethodnog stavka Izvršni odbor, sukladno ciljevima i zadaćama,
djelokrugu rada i ovlastima tih tijela, imenuje u suradnji i temeljem prethodno pribavljene
suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa.
Članak 4.
Izvršni odbor novog saziva Skupštine imenuje predsjednike i članove stalnih radnih tijela iz
članka 2. stavak 1. ove Odluke najkasnije šest (6) mjeseci računajući od dana održavanja
izborne Skupštine.
Iznimno, temeljem članka 25. Odluke o sastavu i izboru tijela Skupštine Hrvatske zajednice
tehničke kulture, Izvršni odbor novog saziva Skupštine Zajednice imenovat će predsjednike i
članove središnjih tijela verificiranih nacionalnih izvanškolskih i izvannastavnih programa
namijenjenih djeci i mladeži iz članka 3. ove Odluke po isteku četverogodišnjeg mandata
sadašnjih tijela, računajući od 29. ožujka 1996. godine kada ih je imenovao Izvršni odbor
Zajednice sadašnjeg saziva Skupštine.

Članak 5.
Izvršni odbor može obnašanje određenih poslova i zadaća iz svog djelokruga povjeriti i
privremenim stručnim i drugim radnim tijelima, odnosno savjetima, odborima i pododborima,
prosudbenim povjerenstvima ili stručnim timovima.
Na privremena tijela iz prethodnog stavka ovoga članka, koja svojom posebnom odlukom osnuje
Izvršni odbor, analogno se primjenjuju odredbe ove Odluke o stalnim radnim tijelima Izvršnog
odbora, osim odredbe o trajanju mandata.
II. DJELOKRUG RADA, ZADAĆE I POSLOVI STALNIH STRUČNIH RADNIH
TIJELA IZVRŠNOG ODBORA
Članak 6.
Stalna stručna radna tijela Izvršnog odbora u okviru svog djelokruga rada u području za koja
su osnovana, a u svrhu poticanja i promicanja razvitka svekolike djelatnosti tehničke kulture u
Republici Hrvatskoj, obnašaju ove opće zadatke i poslove:
- prate stanje uopće i razmatraju ostvarivanje zadaća Zajednice i njezinih članica,
- predlažu stavove, mjere i aktivnosti za unapređivanje stanja i djelovanja Zajednice, ističu
prijedloge za program svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i Izvršnom odboru predlažu
nacrte normativnih akata kojima se u Zajednici uređuju pitanja iz njihovog djelokruga,
- prate primjenu zakona i drugih propisa i Izvršnom odboru predlažu pokretanje postupka i
izradu nacrta izmjena i dopuna te osiguravaju stručne podloge Zajednici za sudjelovanje u
utvrđivanju i ostvarivanju politike promicanja tehničke kulture u Republici Hrvatskoj i u
pripremi i utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj
kulturi,
- skrbe o usklađivanju aktivnosti zajednica i nacionalnih saveza tehničke kulture,
- na zahtjev Izvršnog odbora razmatraju i ističu predloženike za određene dužnosti u Zajednici,
- ustrojavaju ostvarivanje programa i drugih zadaća i poslova koje im povjeri Izvršni odbor.
Članak 7.
Stručni savjet za ostvarivanje zadaća i poslova javnih ovlasti Zajednice utvrđenih člancima 18.,
22., 24. do 27., 99. stavak 3. Statuta obnaša ove zadatke i poslove:
- skrbi o stručnoj razini sveukupne aktivnosti Zajednice i njezinih članica, iznosi mišljenja i
prijedloge glavnom tajniku i Izvršnom odboru Zajednice za unapređenje metodologije izrade
prijedloga programa svekolike djelatnosti tehničke kulture u Republici Hrvatskoj i prijedloga
programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, stručno prosuđuje prijedloge,
osigurava podloge za utvrđivanje kriterija raspodjele potpore iz Proračuna Republike
Hrvatske i za sudjelovanje Zajednice u utvrđivanju i ostvarivanju politike promicanja tehničke
kulture u Republici Hrvatskoj i u donošenju prijedloga programa javnih potreba Republike
Hrvatske u tehničkoj kulturi, te predlaže unapređivanje metodologije praćenja izvedbe programa
i raščlambe postignuća i izrade izvještaja o ostvarenju godišnjeg programa,
- prati i predlaže stručnu raščlambu i istraživanje učinaka kriterija i rokova za utvrđivanje
programa javnih potreba i osiguranje sredstava za taj program Republike Hrvatske, županija,
Grada Zagreba, gradova i općina i predlaže izmjene i dopune tih kriterija, te način ostvarivanja
uloge gradskih, a posebice županijskih zajednica tehničke kulture,
- raščlanjuje učinke prosvjetne, znanstvene, tehnološke, inovacijske, industrijske, kulturne,
porezne i carinske politike i politike radne snage na uvjete rada i djelatnost tehničke kulture, te
pokreće izradu i predlaganje mjera i instrumenata ostvarivanja poticajne i razvojne uloge
države u tehničkoj kulturi,
- prosuđuje nacrte kriterija za odlučivanje je li neka djelatnost u smislu Zakona o tehničkoj kulturi
djelatnost tehničke kulture,
- skrbi o promicanju, poticanju i osiguravanju uvjeta istraživačko-razvojnog rada u tehničkoj
kulturi, a neposredno ustrojava znanstvenu i stručnu obradu povijesti tehnike i tehničke
kulture u Hrvatskoj i predlaže mjere za zaštitu i njegovanje nacionalne baštine tehničke kulture,
- predlaže mjere razvitka stručnog rada u tehničkoj kulturi, poglavito u centrima tehničke
kulture i Informatičkoj školi Zajednice, u svrhu unapređivanja djelatnosti i dostignuća u tehničkoj
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kulturi,
- proučava sustav i programe obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih djelatnika
u tehničkoj kulturi i službenika i namještenika u Stručnoj službi Zajednice kulture te predlaže
mjere njihovog unapređivanja,
- sudjeluje u pripremi prijedloga programa usavršavanja osoba koje obavljaju stručne poslove u
tehničkoj kulturi i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja članova udruga tehničke
kulture,
- predlaže način izvedbe programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanje stručnih
djelatnika u tehničkoj kulturi koji verificira Ministarstvo prosvjete i športa putem škola, tečajeva,
seminara, kampova, oglednih i kreativnih radionica i savjetovanja,
- predlaže sustav praćenja učinkovitosti stručnjaka u okviru Zajednice,
- obavlja druge stručne poslove koje mu povjeri Izvršni odbor i druga tijela Zajednice.
Stručni savjet svoje zadaće i ovlasti može ostvarivati i putem prosudbenih povjerenstava i
odbora, koje na prijedlog Savjeta imenuje Izvršni odbor Zajednice.
Članak 8.
Izdavački savjet u svrhu obavještavanja i prezentacije domaćoj i svjetskoj javnosti hrvatskih
postignuća u tehničkoj kulturi, kao i promidžbe prirodnih i tehničkih znanosti i svih područja
tehničke kulture, osiguranja dobrih izvora znanja za djecu i mladež, članove udruga i građane,
za osposobljavanje i stručno usavršavanje voditelja izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti te
samopouka i izobrazbe u udrugama, zajednicama i savezima tehničke kulture, sukladno
člancima 17., 30. i 31. te članku 99. stavak 4. Statuta:
- prati i raščlanjuje informativno-nakladničku i nakladničku djelatnost Zajednice i njezinih
članica i predlaže program njezinog unapređenja i razvitka,
- ustrojava nakladničku djelatnost Zajednice, inicira projekte pokretanja biblioteka,
časopisa i glasila u tehničkoj kulturi te provodi natječaje u izdavačkoj djelatnosti,
- skrbi o izdavačkoj i informativnoj djelatnosti članica Zajednice i udruga tehničke kulture i
predlaže načine objedinjavanja poslova na načelima racionalnosti, ekonomičnosti i uporabe
opreme i sredstava,
- predlaže i ustanovljava sustav informiranja članova udruga tehničke kulture, članica
Zajednice i svekolike javnosti o svim područjima tehničke kulture, djelatnosti Zajednice i
članica,
- skrbi o uvjetima informatičko-nakladničke i nakladničke djelatnosti Zajednice i suradnji s
drugim izdavačima u području tehničke kulture u zemlji i inozemstvu.
Izdavački savjet svoje zadaće i poslove obnaša u suradnji s glavnim i odgovornim urednikom,
urednicima i uređivačkim odborima glasila, listova, biltena, časopisa i biblioteka Zajednice.
Članak 9.
Savjet za popularizaciju i širenje znanosti, tehnike i tehničke kulture pruža potporu u
ostvarivanju zadaća utvrđenih člankom 19. i člankom 99. stavak 5. Statuta tako što:
- prati i raščlanjuje promidžbu znanstvenih, tehničkih i tehnoloških postignuća i njihovih,
poglavito hrvatskih, stvaralaca informativnom i izdavačkom djelatnošću, javnim tribinama,
filmovima, predavanjima, izložbama i drugim oblicima popularizacije, koji pridonose općem
prihvaćanju tih dostignuća kao civilizacijskih tekovina i stjecanju znanja i sposobnosti njihove
primjene odnosno podizanju razine tehničke kulture sveukupnog pučanstva kao dijela opće
kulture,
- predlaže i potiče programe popularizacije znanosti i tehnike i njegovanja tehničke kulture u
svrhu stjecanju znanja i sposobnosti razumijevanja, prosudbe, prihvaćanja, širenja i
stvaralačke primjene znanstvenih i tehničkih postignuća u životu i radu sukladno zahtjevima
čovjeka dostojnog života i održivog razvitka,
- usklađuje projekte Zajednice i članica i vodi tribinu za popularizaciju znanosti, tehnike i
tehničke kulture Zajednice,
- inicira, ustrojava i pomaže održavanje znanstvenih, stručnih i drugih skupova i manifestacija
popularizacije i širenje znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća i znanja,
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- potiče suradnju Zajednice sa znanstvenim, stručnim i prosvjetnim tijelima i ustanovama u
zajedničkim programima popularizacije znanosti i tehnike u svrhu promicanja tehnološkog
razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada,
- usklađuje suradnju Zajednice i njezinih članica s organizacija mladeži u Republici Hrvatskoj i
skrbi o međunarodnoj suradnji u svom djelokrugu.
Članak 10.
Gospodarski savjet osobitu pozornost poklanja zadacima utvrđenim člankom 20., člankom
99. stavak 6. i člankom 124. Statuta i:
- skrbi o marketingu i financiranju djelatnosti tehničke kulture i predlaže načine marketinškog
nastupa Zajednice i njezinih članica primjerene njihovim ciljevima i zadaćama, a posebice
ciljanim programima namijenjenim mladeži, zaposlenom pučanstvu i osobama u trećoj
životnoj dobi,
- prati i proučava organiziranje udruga tehničke kulture te predlaže oblike promidžbe i marketinga
udruživanja građana u udruge kao primjerenog puta zadovoljavanja potreba za bavljenjem
tehničkim sadržajima i stjecanjem znanstvene i tehničke pismenosti,
- propituje i predlaže projekte obavljanja gospodarske, društvene i druge negospodarske
aktivnosti, te osnivanja trgovačkog društva radi pribavljanja sredstava za postizanje ciljeva i
zadaća Zajednice,
- razmatra pitanja financijskog poslovanja Zajednice kao neprofitne pravne osobe i predlaže
rješenja u svezi sponzorstva i donatorstva,
- obavlja propagandno-marketinške poslove i poslove financija koje mu povjeri Izvršni odbor,
- sudjeluje u propitivanju mogućnosti osnivanja i stvaranju uvjeta osnivanja zaklade Zajednice
za promicanje tehničke kulture.
Gospodarski savjet predlaže i animira sponzore za određene programe i projekte.
Članak 11.
Hrvatski odbor za tehničku kulturu u poljoprivredi i natjecanja orača temeljem članka 99.
stavak 7. Statuta:
- priprema i u suradnji s drugim čimbenicima izvodi program razvitka tehničke kulture u
poljoprivredi i srodnim djelatnostima,
- neposredno priprema i provodi županijska i nacionalna natjecanja orača,
- skrbi o međunarodnoj suradnji i osigurava sudjelovanje najboljih hrvatskih orača na svjetskim
i drugim međunarodnim natjecanjima orača,
- predlaže rješenja za novčanu potporu ostvarivanja programa tehničke kulture na selu, u
poljoprivredi i srodnim djelatnosti i osigurava sredstva za svoje djelovanje,
- obavlja i druge zadaće koje mu povjere Izvršni odbor Zajednice i drugi sudionici umrežavanjem
čijeg djelovanja ostvaruje svoj program.
Članak 12.
Odbor za razvitak informacijskog sustava tehničke kulture sukladno odredbama članaka
23., 28. i 29. te članka 99. stavak 8. Statuta:
- propituje stručne osnove, predlaže i prati izradu i izvedbu projekta razvitka i djelovanja
informacijskog sustava tehničke kulture od interesa za Republiku Hrvatsku i Zajednicu,
- proučava metodologiju prikupljanja, obrade, pohrane i uporabe podataka, umrežavanja s
drugim sustavima i pružanje informacija korisnicima i predlaže rješenja,
- prati uspostavljanje i vođenje evidencija (baza i banaka podataka) o potencijalu tehničke kulture,
inventivnim djelatnicima, osobama koje samostalnim radom obavljaju djelatnost tehničke
kulture), o programima, izvanškolskim i izvannastavnim tehničkim, tehnološkim, informatičkim,
gospodarskim i prirodoslovnim aktivnostima djece i mladeži, sustavu smotri, natjecanja i izložbi,
informativno-nakladničkoj i nakladničkoj djelatnosti, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu
u tehničkoj kulturi, osoblju, sudionicima, imovini (objekti, oprema, financiranje), proračunskom
financiranju, međunarodnoj suradnji i postignućima,
- ustanovljuje sustav praćenja pojedinaca i udruga koji postižu zapažene rezultate u
nacionalnim savezima i Hrvatskoj zajednici tehnički kulture,
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- razmatra pitanja vođenja Arhiva tehničke kulture Republike Hrvatske i predlaže glavnom
tajniku Zajednice rješenja u svezi prikupljanja, sređivanja, obrade i zaštite isprava i građe,
- obavlja druge poslove koje mu povjere Izvršni odbor i glavni tajnik Zajednice.
Poslovi u svezi informacijskog sustava uređuju se Pravilnikom o informacijskom sustavu
tehničke kulture, kojega donosi Izvršni odbor Zajednice.
Članak 13.
Izvršni odbor, temeljem članka 21. Statuta, može stalnim stručnim radnim tijelima čiji je djelokrug
uređen člancima 7. do 12. ove Odluke posebnom odlukom povjeriti i nadzor nad obavljanjem
određenih poslova javnih ovlasti Zajednice.
Članak 14
Središnja tijela verificiranih nacionalnih izvanškolskih i izvannastavnih programa za djecu i
mladež - Središnji odbor klubova mladih tehničara Republike Hrvatske, Središnji odbor
učeničkog zadrugarstva Republike Hrvatske i Središnji odbor Pokreta "Znanost, tehnika,
mladi" Republike Hrvatske - obnašaju zadaće i poslove iz djelokruga utvrđenog odredbama
članka 16., članka 24. stavak 2., i člancima 61. i 62. Statuta, s tim što svako u svom području
posebice obavlja ove zajedničke poslove i aktivnosti u suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa,
nacionalnim savezima i zajednicama tehničke kulture:
- prate zastupljenost i mjesto tehničke kulture i povezanih sadržaja u obrazovnom sustavu od
osnovne škole do visokoškolskog obrazovanja, predlažu primjerena rješenja i pridonose
izradi suvremenih nastavnih planova i programa, a posebice razmatraju i predlažu rješenja u
svezi razvitka izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti i skrbi o mladeži izraženih sklonosti i
sposobnosti,
- u cilju korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti,
znanja i umijeća, razvitka sposobnosti, uvida u vlastite mogućnosti i profesionalnog
usmjeravanja mladih, izrađuju izvanškolske i izvannastavne programe tehničkog, tehnološkog,
informatičkog, gospodarskog i ekološkog, kulturnog i prirodoslovnog odgoja i obrazovanja, te
pružaju potporu u njihovoj izvedbi primjerenim edukacijskim pristupom osnovnim i srednjim
učilištima, centrima tehničke kulture i drugim ustrojstvenim oblicima,
- neposredno pripremaju i izvode nacionalne programe izvanškolskih i sudjeluju u programima
izvannastavnih aktivnosti djece i mladeži izraženijih sklonosti i sposobnosti iz tehničkog
stvaralaštva, informatike, učeničkog zadrugarstva i prirodoslovlja i srodnih područja
istraživačkom podukom, umrežujući aktivnosti dragovoljnih skupina djece i mladeži, škola i
znanstvenih instituta i visokih učilišta, stručnih ustanova, nacionalnih udruga prirodoslovaca,
inženjera i tehničara, te ustanova tehničke kulture,
- skrbe o sustavu općinskih-gradskih i županijskih, te pripremaju i provode nacionalne (državne)
smotre, susrete, natjecanja, izložbe, stručne ekskurzije, škole, kampove i slične kompleksne
priredbe te usklađuju djelovanje gradskih i županijskih zajednica i nacionalnih saveza tehničke
kulture,
skrbe o nacionalnoj postaji za rad s djecom i mladima izraženih sklonosti i sposobnosti,
raščlanjuju programe obrazovanja učitelja i srednjoškolskih profesora, predlažu uvođenje
kolegija iz izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti i pripremaju i provode programe stručnog
usavršavanja voditelja i suradnika te skrbe o objavljivanju metodičkih i drugih djela polazeći
od toga da su te aktivnosti važan preduvjet izbora tehničkih i znanstvenih zanimanja,
- ostvaruju međunarodnu suradnju i skrbe o pripremi i sudjelovanju ponajbolje hrvatske djece i
mladih na međunarodnim natjecanjima, olimpijadama i susretima, u školama, kreativnim
radionicama i kampovima,
- potiču i predlažu stvaranje uvjeta za znanstveno, tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo u
udrugama i zajednicama tehničke kulture, a napose inventivnog rada i skrbe o novačenju
podmlatka udruga tehničke kulture,
- obnašaju druge zadaće i poslove iz programa o kojima skrbe.
Središnji nacionalna tijela iz prethodnog stavka, sukladno odredbi članka 100. Statuta, za
obnašanje zadataka i poslova iz svog djelokruga samostalno osnivaju svoja radna tijela uz
prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva prosvjete i športa i Izvršnog odbora Zajednice.
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III. KRITERIJI I NAČIN IMENOVANJA, MANDAT, NAČIN RADA I
ODGOVORNOST STALNIH STRUČNIH RADNIH TIJELA
Članak 15.
Tijela iz članka 2. stavak 1. ove Odluke imaju sljedeći broj članova:
1. savjet od sedam (7) do jedanaest (11) članova,
2. odbor od pet (5) do devet (9) članova.
Broj članova Središnjeg odbora klubova mladih tehničara, Središnjeg odbora učeničkog
zadrugarstva i Središnjeg odbora Pokreta "Znanost, tehnika, mladi" Republike Hrvatske
utvrđuje se u dogovoru s Ministarstvom prosvjete i športa, a okvirno iznosi od jedanaest (11)
do sedamnaest (17) članova.
Članak 16.
Stalna stručna radna tijela iz članka 15. ove Odluke čine predsjednik, tajnik i članovi.
Predsjednika, tajnika i članove stručnih radnih tijela imenuje Izvršni odbor.
Predsjednik i članovi radnog tijela imenuju se iz reda osoba koje svojom posvjedočenom
stručnošću, prinosima i radom u djelokrugu tijela mogu pridonijeti ostvarivanju programa
Hrvatske zajednice tehničke kulture, s tim što se predsjednici i članovi središnjih tijela nacionalnih
verificiranih izvanškolskih i izvannastavnih programa za djecu i mladež imenuju se temeljem
prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa i što najmanje dvije trećine
članova mora biti iz reda voditelja dragovoljnih skupina mladih.
Predsjednik radnog tijela imenuje se, u pravilu, iz sastava Izvršnog odbora Hrvatske zajednice
tehničke kulture.
Tajnik radnog tijela imenuje se, u pravilu, iz reda stručnih djelatnika zaposlenih u Stručnoj službi
Zajednice ili u stručnim službama članica Zajednice.
Imenovani su predloženici koje u javnom glasovanju podrži više od polovice ukupnog broja
članova Izvršnog odbora.
Članak 17.
Mandat stalnih stručnih radnih tijela Izvršnog odbora traje onoliko koliko i mandat Izvršnog
odbora, osim kada je ovom Odlukom drugačije određeno.
Za predsjednike i članove svih stručnih radnih tijela mogu biti imenovane osobe koje su te
dužnosti obnašale u prethodnom mandatu.
Članak 18.
Stručna radna tijela rade u skladu s programom rada Hrvatske zajednice tehničke kulture i
smjernicama Izvršnog odbora, a središnja tijela nacionalnih verificiranih izvanškolskih i
izvannastavnih programa za djecu i mladež i sukladno propisima i odlukama Ministarstva
prosvjete i športa.
Stručna radna tijela, njihovi predsjednici i članovi za svoj su rad odgovorni Izvršnom odboru,
a državna povjerenstva i njihovi članovi, koje na prijedlog središnjih tijela nacionalnih
verificiranih izvanškolskih i izvannastavnih programa za djecu i mladež imenuje Ministarstvo
prosvjete i športa i Ministarstvu.
Predsjednik, tajnik i član stručnog radnog tijela može podnijeti ostavku.
Izvršni odbor može u tijeku mandata opozvati člana radnog tijela zbog razloga koji vrijede za
opoziv člana Izvršnog odbora.
Članak 19.
Stručna radna tijela u svom radu analogno primjenjuju odredbe Poslovnika Izvršnog odbora o
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načinu rada u sjednicama Izvršnog odbora.
Radno tijelo pravovaljano odlučuje kada sjednici pribiva natpolovična većina članova, a
odluke i zaključke donosi javnim glasovanjem.
Članak 20.
Stručne i administrativne poslove za stručno radno tijelo obavlja njegov tajnik uz pomoć
Stručne službe Hrvatske zajednice tehničke kulture.
Članak 21.
Rad stalnih stručnih radnih tijela usklađuju predsjednik i glavni tajnik Zajednice.
IV. POSEBNE ODREDBE
Članak 22.
Izvršni odbor, temeljem članka 99. stavak 2. Statuta i članka 17. stavka 2. Odluke o sastavu i
izboru tijela Skupštine Hrvatske zajednice tehničke kulture, u slučaju kada prigodom obilježavanja
obljetnice ili iznimnog postignuća u tehničkoj kulturi podjeljuje posebna priznanja odlučuje o
broju članova kojim će privremeno proširiti Odbor za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu
Zajednice.
Odbor iz prethodnog stavka može se proširiti za četiri (4) do osam (8) članova, s tim što njihov
mandat traje do usvajanja prijedloga za podjelu posebnih priznanja povodom konkretne
obljetnice ili postignuća u sjednici Izvršnog odbora.
Članovi kojima se proširuje Odbor u ulozi prosudbenog tijela imenuju se iz reda stručnjaka,
vrsnih poznavatelja predmeta.
Članak 23.
U ostvarivanju zadaća i poslova stručnih radnih tijela Izvršnog odbora, koji se izravno odnose
na usklađivanje rada i provođenje zajedničke politike, te kvalitetno i pravodobno obavljanje
poslova, predsjednik i glavni tajnik Zajednice mogu određene prijedloge i materijale prije
podastiranja Izvršnom odboru, prosude li to neophodnim, staviti na raspravu Kolegija
predsjednika udruženih nacionalnih saveza, središnjih odbora verificiranih nacionalnih programa
izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti djece i mladeži i drugih nacionalnih organizacija tehničke
kulture, Stručnog kolegija Stručne službe Zajednice i Kolegija tajnika nacionalnih saveza,
središnjih odbora verificiranih nacionalnih programa izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti
djece i mladeži i drugih članica Zajednice.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Izmjene i dopune ove Odluke donose se po postupku i na način njezinog donošenja.
Pravo tumačenja odredbi ove Odluke ima Izvršni odbor.
Članak 25.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju radnih tijela Izvršnog
odbora donijeta u 1. sjednici Izvršnog odbora Skupštine Hrvatske zajednice tehničke kulture
održanoj 20. svibnja 1993. godine.
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.
Glavni tajnik
Hrvatske zajednice tehničke, kulture

Predsjednik
Hrvatske zajednice tehničke kulture

Marija Dujmović

prof.dr.sc. Ante Markotić
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