
Na temelju članka 29. Zakona o liječništvu (Narodne novine, broj 121/03, 117/08) i članka 19. točke 
1. Statuta Hrvatske liječničke komore (Narodne novine, broj 55/08), Vijeće Hrvatske liječničke 
komore na sjednici održanoj dana 14. studenog 2014. godine, donijelo je sljedeći 
 
 

 
PRAVILNIK O TRAJNOJ MEDICINSKOJ IZOBRAZBI 

 
 
I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Pravilnikom o trajnoj medicinskoj izobrazbi (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju načela, 
sadržaj, način, rokovi, postupak trajne medicinske izobrazbe liječnika kao i rad Povjerenstva za 
medicinsku izobrazbu liječnika (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u okviru postupka trajne izobrazbe 
liječnika. 
 
Liječnik ima pravo i obvezu stručno se usavršavati. Stručno usavršavanje (trajna medicinska 
izobrazba) liječnika obuhvaća: 
 

• kontinuirano praćenje razvoja medicinske struke i znanosti, osobito iz područja za koje su 
liječniku izdana odobrenja za samostalan rad (licenca), 

• stjecanje novih znanja i vještina, osobito iz područja za koje su liječniku izdana odobrenja za 
samostalan rad (licenca). 

 
 
II.  NAČELA TRAJNE MEDICINSKE IZOBRAZBE 
 

Članak 2. 
 

Izobrazba liječnika trajni je postupak koji ne prestaje završetkom studija ili specijalizacije već se 
nastavlja kroz program trajne izobrazbe.  
 
Liječnici koji rade na poslovima neposredne zdravstvene zaštite imaju pravo i dužnost obnavljati i 
dalje usavršavati znanja i vještine dijagnostike i liječenja. Liječnici koji ne rade na poslovima 
neposredne zdravstvene zaštite također se imaju pravo stručno i znanstveno usavršavati.  
 
Načela trajne medicinske izobrazbe jesu: 
 

• dostupnost izobrazbe svima, odnosno uključivanje svih liječnika u program trajne medicinske  
izobrazbe, 

• jedinstvenost medicinske doktrine, što znači da medicinska saznanja moraju biti svojina svih 
liječnika koji obavljaju zdravstvenu  djelatnost na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, 

• znanstvena osnovanost i suvremenost trajne medicinske izobrazbe te informiranost o novim 
svjetskim  dostignućima iz područja medicinske znanosti, 

• osposobljenost hrvatskih  liječnika prema svjetskim standardima,  
• slobodan izbor u postupku trajne medicinske izobrazbe, odnosno mogućnost i pravo svakog 

liječnika na izbor sadržaja i oblika trajne medicinske izobrazbe, osobito iz područja za koje su 
liječniku izdana odobrenja za samostalan rad (licenca), 

• trajnom medicinskom izobrazbom liječnik treba stalno usavršavati, proširivati i 
osuvremenjivati svoja znanja i vještine te ih koristiti u dijagnostičkim, terapijskim i 
rehabilitacijskim postupcima prema pacijentima koji će zbog toga osjetiti poboljšanje kvalitete 
rada svojih liječnika.  
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III.  SADRŽAJ  I  NAČIN  TRAJNE MEDICINSKE IZOBRAZBE 
 

Članak 3. 
 

Liječnik se može stručno usavršavati  kroz sudjelovanje na kongresima/konferencijama, simpozijima i 
drugim oblicima stručnih skupova, sudjelovanjem na tečajevima trajne izobrazbe, sudjelovanjem u 
usko specifičnoj izobrazbi iz pojedinog područja medicine te rješavanjem testova u pisanom i/ili 
elektroničkom obliku, odnosno kontroliranom izobrazbom putem interneta (e-learning), putem 
studijskih boravaka u zemlji i inozemstvu, objavljivanjem članaka u stručnim (indeksiranim i 
neindeksiranim) i znanstvenim časopisima kao i objavljivanjem stručnih i znanstvenih knjiga i/ili 
poglavlja u istima, stjecanjem naziva primarijus, obranom stručnog ili specijalističkog magisterija i 
doktorata  znanosti, stjecanjem statusa specijalist odnosno uži specijalist, završetkom stručnog 
poslijediplomskog studija, prijavom nuspojava lijekova, praktičnim radom u svrhu medicinske 
izobrazbe te mentorstvom tijekom specijalizacije i uže specijalizacije, stažiranja, kao  i drugim 
oblicima praktične medicinske izobrazbe u skladu s ovim Pravilnikom. 
 

Članak 4. 
 

Aktivni sudionici pojedinih oblika trajne medicinske izobrazbe, predviđene ovim Pravilnikom jesu 
edukatori koji provode teorijski i praktični dio izobrazbe (predavači, moderatori, voditelji radionica i 
vježbi, demonstratori i slično). 
 
Pasivni sudionici pojedinih oblika trajne medicinske izobrazbe, predviđene ovim Pravilnikom jesu 
polaznici koji stječu znanja i vještine.   
 
 
1. Kongres/konferencija 
 

Članak 5. 
 
Kongres/konferencija je skup koji sveobuhvatno obrađuje neki specifični  medicinski problem (na 
primjer hipertenzija) ili više problema u određenoj medicinskoj struci (na primjer intenzivna 
medicina), koji se isprepliću i za koje postoji zajednički interes sudionika. Kongres/konferencija mora 
sadržavati plenarna znanstveno – istraživačka  ili stručna predavanja kao uvod u temu koja će se dalje 
obrađivati na predavanjima, radionicama, okruglim stolovima, poster sekcijama, raspravama i drugim 
oblicima rada. 
 
Kongres/konferencija može biti domaći, domaći s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodni.  
 
Domaći kongres/konferenciju može organizirati hrvatsko stručno ili znanstveno društvo, neka druga 
odgovarajuća hrvatska institucija (primjerice, akademije, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove, 
državna tijela nadležna za zdravstvo i znanost) odnosno fizička ili pravna osoba. Na domaćem 
kongresu/konferenciji sudjeluju domaći sudionici. 
 
Domaći kongres/konferencija s međunarodnim sudjelovanjem može organizirati hrvatsko stručno ili 
znanstveno društvo, neka druga odgovarajuća hrvatska institucija (primjerice, akademije, medicinski 
fakulteti, zdravstvene ustanove, državna tijela nadležna za zdravstvo i znanost) odnosno fizička ili 
pravna osoba. Na domaćem kongresu/konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem moraju sudjelovati 
najmanje tri aktivna sudionika iz inozemstva. 

 
Međunarodni kongres/konferenciju može organizirati hrvatsko i/ili međunarodno stručno ili 
znanstveno društvo, neka druga institucija (primjerice, akademije, medicinski fakulteti, zdravstvene 
ustanove, državna tijela nadležna za zdravstvo i znanost) odnosno fizička ili pravna osoba. U stručno-

 2



znanstvenom odboru kongresa/konferencije sudjeluju domaći i inozemni stručnjaci. Na 
međunarodnom kongresu/konferenciji mora sudjelovati najmanje trećina aktivnih sudionika iz 
inozemstva.  
 
Kongresi se održavaju u razdobljima pravilnih razmaka. 
 
 
2. Simpozij 

 
Članak 6. 

 
Simpozij je stručno znanstveni sastanak koji se bavi užom temom iz biomedicine i/ili zdravstva. 
Simpozij mora imati uvodno predavanje stručnjaka za tu temu, usmene prikaze, radionice ili postere 
uz mogućnost rasprave. 
 
Simpozij može biti domaći, domaći s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodni.  

Domaći simpozij može organizirati neko hrvatsko stručno ili znanstveno društvo, kao i druge 
odgovarajuće hrvatske institucije (primjerice, akademije, medicinski fakulteti, zdravstvene ustanove, 
državna tijela nadležna za zdravstvo i znanost) odnosno fizičke ili pravne osobe. Aktivni sudionici su 
domaći. 
 
Domaći simpozij s međunarodnim sudjelovanjem može organizirati neko hrvatsko stručno ili 
znanstveno društvo, kao i druge odgovarajuće hrvatske institucije (primjerice, akademije, medicinski 
fakulteti, zdravstvene ustanove, državna tijela nadležna za zdravstvo i znanost) odnosno fizičke ili 
pravne osobe. Domaći simpozij s međunarodnim sudjelovanjem mora imati jednog aktivnog sudionika 
iz inozemstva. 
 
Međunarodni simpozij može organizirati neko međunarodno i/ili hrvatsko stručno ili znanstveno 
društvo, kao i druge odgovarajuće institucije (primjerice, akademije, medicinski fakulteti, zdravstvene 
ustanove, državna tijela nadležna za zdravstvo) odnosno fizičke ili pravne osobe. Međunarodni 
simpozij mora imati trećinu aktivnih sudionika iz inozemstva i jednog člana stručno-znanstvenog 
odbora iz inozemstva. 
 
 
3. Tečajevi trajne medicinske izobrazbe 
 

Članak 7. 
 
Tečajevi trajne medicinske izobrazbe predstavljaju organiziranu nastavu iz područja biomedicine 
i/ili zdravstva. Mogu biti domaći i međunarodni, a prema vrijednosti se mogu podijeliti u tri (I-III) 
kategorije. 
 
Na tečaju I. kategorije obrađuje se i prezentira na suvremeni način, neki aktualni problem s 
najnovijim podacima iz svjetske literature, a predavači moraju biti priznati stručnjaci iz obrađivanog  
područja. Tečaj I. kategorije mora imati pisani materijal in extenso. Pisanim materijalom smatrat će se 
i svi drugi materijali u elektronskom obliku (primjerice, snimke dijagnostičkih, terapijskih i/ili 
rehabilitacijskih postupaka i slično). 
 
Radno trajanje tečaja I. kategorije ne smije biti kraće od 15 punih sati (900 minuta). Tečaj I. kategorije 
mora završiti odgovarajućim usmenim, praktičnim ili pismenim ispitom. Pismeni ispit mora imati 
najmanje 30 pitanja. Bodove ostvaruje sudionik koji je zadovoljio na usmenom ili praktičnom ispitu, 
ili je ispravno riješio najmanje 60% pismenog ispita. 
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Članak 8. 
 

Na tečaju II. kategorije određena tema mora biti obrađena i prezentirana na suvremeni način s 
najnovijim podacima iz svjetske literature, a predavači moraju biti stručnjaci određenog područja koje 
se obrađuje na tečaju. Tečaj II. kategorije mora imati pisani materijal in extenso. Pisanim materijalom 
smatrat će se i svi drugi materijali u elektronskom obliku (primjerice, snimke dijagnostičkih, 
terapijskih i/ili rehabilitacijskih postupaka i slično). Ispit nije obvezan. 
 
Radno trajanje tečaja II. kategorije ne smije biti kraće od 7 punih sati (420 minuta). 

 
Članak 9. 

 
Na tečaju III. kategorije određena tema mora biti obrađena i prezentirana na suvremeni način s 
najnovijim podacima iz svjetske literature, a predavači moraju biti stručnjaci određenog područja koje 
se obrađuje na tečaju. Tečaj III. kategorije mora imati pisani materijal, ali ne mora imati ispit. Pisanim 
materijalom smatrat će se i svi drugi materijali u elektronskom obliku (primjerice, snimke 
dijagnostičkih, terapijskih i/ili rehabilitacijskih postupaka i slično).  
 
Radno trajanje tečaja III. kategorije ne smije biti kraće od 4 puna sata (240 minuta). 
 
 
4. Usko specifična izobrazba iz pojedinog područja biomedicine i/ili zdravstva 
 

Članak 10. 
 
Usko specifična izobrazba iz pojedinog područja biomedicine i/ili zdravstva jest izobrazba u okviru 
koje sudionici stječu znanja i vještine iz određenog područja (primjerice, specifična dijagnostika i 
zahvati u određenoj specijalističkoj grani). Usko specifična izobrazba može imati tri stupnja. 
 
Usko specifičnom izobrazbom I. stupnja na suvremeni se način obrađuje određeno područje 
(primjerice, specifična dijagnostika i zahvati u određenoj specijalističkoj grani) s najnovijim podacima 
iz svjetske literature. Predavači moraju biti priznati stručnjaci iz obrađivanog  područja. Usko 
specifična izobrazba I. stupnja mora imati pisani materijal in extenso. Pisanim materijalom smatrat će 
se i svi drugi materijali u elektronskom obliku (primjerice, snimke dijagnostičkih, terapijskih i/ili 
rehabilitacijskih postupaka i slično). 
 
Ukupno trajanje usko specifične izobrazbe I. stupnja ne smije biti kraće od 60 punih sati (3600 
minuta). Usko specifična izobrazba I. stupnja mora završiti odgovarajućim teorijskim i praktičnim 
ispitom. 
 

Članak 11. 
 
Usko specifičnom izobrazbom II. stupnja na  suvremeni se način obrađuje određeno područje 
(primjerice, specifična dijagnostika i zahvati u određenoj specijalističkoj grani) s najnovijim podacima 
iz svjetske literature. Predavači moraju biti priznati stručnjaci iz obrađivanog  područja. Usko 
specifična izobrazba II. stupnja mora imati pisani materijal. Pisanim materijalom smatrat će se i svi 
drugi materijali u elektronskom obliku (primjerice, snimke dijagnostičkih, terapijskih i/ili 
rehabilitacijskih postupaka i slično). 
 
Usko specifična izobrazba II. stupnja može trajati od 40 (2400 minuta) te mora završiti odgovarajućim 
teorijskim i praktičnim ispitom. 
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Članak 12. 
 
Usko specifičnom izobrazbom III. stupnja  na suvremeni se način obrađuje određeno područje 
(primjerice, specifična dijagnostika i zahvati u određenoj specijalističkoj grani) s najnovijim podacima 
iz svjetske literature. Predavači moraju biti priznati stručnjaci iz obrađivanog  područja. Usko 
specifična izobrazba III. stupnja mora imati pisani materijal. Pisanim materijalom smatrat će se i svi 
drugi materijali u elektronskom obliku (primjerice, snimke dijagnostičkih, terapijskih i/ili 
rehabilitacijskih postupaka i slično). 
 
Usko specifična izobrazba III. stupnja može trajati od 25 punih sati (1500 minuta) te mora završiti 
odgovarajućom provjerom stečenog znanja.  
 
 
5. Međunarodni tečajevi 
 

Članak 13. 
 
Na međunarodnom tečaju I. kategorije određena tema mora biti obrađena i prezentirana na 
suvremeni način s najnovijim podacima iz svjetske literature, a predavači moraju  biti priznati 
stručnjaci određenog područja koje se obrađuje na tečaju. Međunarodni tečaj I. kategorije mora imati 
najmanje trećinu aktivnih sudionika iz inozemstva. Međunarodni tečaj I. kategorije mora imati pisani 
materijal in extenso. Pisanim materijalom smatrat će se i svi drugi materijali u elektronskom obliku 
(primjerice, snimke dijagnostičkih, terapijskih i/ili rehabilitacijskih postupaka i slično). 
 
Radno trajanje međunarodnog tečaja I. kategorije ne smije biti kraće od 20 punih sati (1200 minuta). 
Međunarodni tečaj I. kategorije mora završiti odgovarajućim usmenim, praktičnim ili pismenim 
ispitom. Pismeni ispit mora imati najmanje 30 pitanja. Bodove ostvaruje sudionik koji je zadovoljio na 
usmenom ili praktičnom ispitu, ili je ispravno riješio najmanje 60% pismenog ispita. 
 

Članak 14. 
 

Na međunarodnom tečaju II. kategorije određena tema mora biti obrađena i prezentirana na 
suvremeni način s najnovijim podacima iz svjetske literature, a predavači moraju  biti priznati 
stručnjaci određenog područja koje se obrađuje na tečaju. Međunarodni tečaj II. kategorije mora imati 
najmanje trećinu aktivnih sudionika iz inozemstva. Međunarodni tečaj II. kategorije mora imati pisani 
materijal in extenso. Pisanim materijalom smatrat će se i svi drugi materijali u elektronskom obliku 
(primjerice, snimke dijagnostičkih, terapijskih i/ili rehabilitacijskih postupaka i slično). 
 
Radno trajanje međunarodnog tečaja II. kategorije ne smije biti kraće od 10 punih sati (600 minuta).  
 

Članak 15. 
 
Na međunarodnom tečaju III. kategorije određena tema mora biti obrađena i prezentirana na 
suvremeni način s najnovijim podacima iz svjetske literature, a predavači moraju  biti priznati 
stručnjaci određenog područja koje se obrađuje na tečaju. Međunarodni tečaj III. kategorije mora imati 
najmanje trećinu aktivnih sudionika iz inozemstva. Međunarodni tečaj III. kategorije mora imati pisani 
materijal, ali ne mora imati ispit. Pisanim materijalom smatrat će se i svi drugi materijali u 
elektronskom obliku (primjerice, snimke dijagnostičkih, terapijskih i/ili rehabilitacijakih postupaka i 
slično). 
 
Radno trajanje međunarodnog tečaja III. kategorije ne smije biti kraće od 7 puna sata (420 minuta).  
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Članak 16. 
 
Skupove trajne medicinske izobrazbe koju organizira Hrvatska liječnička komora (dalje u tekstu: 
Komora) vrednuje Povjerenstvo. 
 
Povjerenstvo je dužno vrednovati svaki prijavljeni oblik trajne medicinske izobrazbe određivanjem 
odgovarajućeg broja bodova, a svaki liječnik dužan je te bodove uredno sakupljati. 
 
Povjerenstvo ima pravo procjenjivanja kvalitete prijavljenih i održanih stručnih skupova i ostalih 
oblika trajne medicinske izobrazbe te, sukladno tome, ima pravo skupovima odrediti odgovarajući broj 
bodova. Povjerenstvo može odbiti kategorizaciju i bodovanje određenog oblika trajne medicinske 
izobrazbe koji ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. 
 

Članak 17. 
 
U slučaju potrebe za suradnjom u području akreditacije međunarodnih stručnih skupova, uzajamnog 
priznavanja bodova trajne medicinske izobrabe te poboljšanja kvalitete postupka akreditacije skupova 
u okviru trajne medicinske izobrazbe, Komora može zaključiti sporazume o suradnji s odgovarajućim 
međunarodnim organizacijama (primjerice, UEMS – EACCME). 
 
Komora je dužna poštovati i provoditi obveze koje je preuzela temeljem zaključenih sporazuma iz 
prethodnog stavka ovoga članka.  
 
 
IV.  UVJETI ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE)  
 

Članak 18. 
 

Pravilnikom o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) propisani su 
uvjeti i postupak obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence), a ovim se Pravilnikom određuje 
broj bodova potrebnih za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence). 
 
             Članak 19. 
 
Redovno odobrenje za samostalan rad (licenca) izdano liječniku opće medicine (liječnik bez 
specijalnosti) te liječniku specijalisti ili specijalisti uže specijalnosti obnovit će se ukoliko liječnik u 
postupku trajne medicinske izobrazbe sakupi najmanje stodvadeset bodova u šest godina. 
 
Radi kontinuiteta stručnog usavršavanja, liječnik bi trebao svake kalendarske godine sakupiti najmanje 
dvadeset bodova u postupku trajne medicinske izobrazbe. 
 

Članak 20. 
 
Privremeno odobrenje za samostalan rad (licenca) izdano liječniku opće medicine (liječnik bez 
specijalnosti) te liječniku specijalisti ili specijalisti uže specijalnosti  obnovit će se ukoliko liječnik u 
postupku trajne medicinske izobrazbe sakupi broj bodova koji treba biti razmjeran razdoblju na koje je 
izdano privremeno odobrenje za samostalan rad (licenca).  
 
Radi kontinuiteta stručnog usavršavanja, liječnik bi trebao svake kalendarske godine sakupiti najmanje 
dvadeset bodova u postupku trajne medicinske izobrazbe. 
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Članak 21. 
 
Dva ili više odobrenja za samostalan rad (licence) izdana liječniku opće medicine te liječniku 
specijalisti ili specijalisti uže specijalnosti obnovit će se na način da za svako odobrenje za samostalan 
rad (licencu) liječnik treba u potupku trajne medicinske izobrazbe sakupiti 120 bodova u šest godina. 
 
Ukoliko se razdoblja važenja odobrenja za samostalan rad (licence) iz prethodnog stavka ovoga članka 
preklapaju, bodovi sakupljeni u razdoblju koje se preklapa, koriste se za obnovu dva ili više odobrenja 
za samostalan rad (licence). 
 
Radi kontinuiteta stručnog usavršavanja, liječnik bi trebao svake kalendarske godine sakupiti najmanje 
dvadeset bodova u postupku trajne medicinske izobrazbe. 
 

Članak 22. 
 
Županijska povjerenstva Komore prikupljaju podatke o trajnoj medicinskoj izobrazbi liječnika članova 
Komore u svrhu obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence) na području svojeg županijskog 
povjerenstva. O prikupljenim podacima, putem propisanog obrasca, izvješćuju središnji ured Komore.   
 
Za liječnike, članove Komore, koji rade u inozemstvu, podatke iz prethodnog stavka ovoga članka 
prikuplja središnji ured Komore. 
 

Članak 23. 
 
Liječnici/e na rodiljnom i roditeljskom dopustu ili neprekidnom bolovanja u trajanju duljem od šest 
mjeseci te liječnici koji su u vojnoj službi, oslobođeni su obveze sakupljanja bodova za vrijeme dok se 
nalaze na rodiljnom i roditeljskom dopustu, bolovanju ili vojnoj službi. 
 
Liječnicima koji zbog razloga navedenih u prethodnom stavku ovoga članka nisu bili u mogućnosti 
sakupljati bodove u razdoblju od neprekidno dvanaest mjeseci broj bodova potrebnih za obnovu 
odobrenja za samostalan rad (licence), umanjuje se za dvadeset. 
 
Liječnicima koji zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka nisu bili u mogućnosti sakupljati 
bodove u razdoblju od neprekidno šest mjeseci broj bodova potrebnih za obnovu odobrenja za 
samostalan rad (licence), umanjuje se za deset. 
 
Liječnici/e koji zbog drugih opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti sakupljati bodove, mogu 
podnijeti Povjerenstvu obrazloženu zamolbu za umanjenjem broja bodova potrebnih za obnovu 
odobrenja za samostalan rad (licence). 
 
O zamolbi iz stavka 4. ovoga članka Povjerenstvo je dužno odlučiti u roku od trideset dana. Protiv 
odluke Povjerenstva kojom je odlučeno o zamolbi za umanjenjem broja bodova potrebnih za obnovu 
odobrenja za samostalan rad (licence) može se podnijeti žalba Izvršnom odboru Komore. Žalba se 
podnosi u roku od petnaest dana od dana od dana primitka pismenog otpravka odluke. 
 
 
V.   POSTUPAK POVJERENSTVA ZA MEDICINSKU IZOBRAZBU LIJEČNIKA 
 
 
Prijava stručnog skupa 

 
Članak 24. 

 
Fizička ili pravna osoba (organizator) koja namjerava organizirati i zatražiti kategorizaciju i bodovanje 
stručnog skupa, treba prijaviti skup Povjerenstvu najkasnije trideset dana prije održavanja skupa.  
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Prilikom organiziranja i prijave stručnih skupova organizatori su dužni pridržavati se svih pozitivnih 
zakonskih i podzakonskih propisa kojima su regulirani uvjeti i način prijave stručnih skupova. 
Organizatori su također dužni organizirati skupove u skladu s etičkim načelima koja se primjenjuju u 
postupku organizacije skupova, a koja su propisana od strane domaćih ili inozemnih stručnih 
medicinskih organizacija ili državnih tijela Republike Hrvatske.  
 
Stručni skup prijavljuje se isključivo putem odgovarajućeg obrasca Komore kojeg organizator 
ispunjava i dostavlja Povjerenstvu (prilog 2. Pravilnika). Organizator treba ispuniti sve rubrike u 
obrascu za prijavu stručnog skupa, a osobito posebno označene. Organizator je također dužan posebno 
obrazložiti satnicu stručnog skupa te navesti oblik provjere znanja uključivo i broj pitanja ukoliko se 
radi o pismenom ispitu. 
 
Nepotpuno ili pogrešno ispunjene prijave stručnog skupa Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje već će 
iste vratiti organizatoru na dopunu. 
 

Članak 25. 
 
Na temelju podataka iz prijave stručnog skupa te dodatne dokumentacije koju organizator može 
priložiti prijavi skupa, Povjerenstvo donosi odluku o kategorizaciji skupa i dodjeljuje bodove za 
aktivne i pasivne sudionike skupa. Protiv odluke Povjerenstva kojom je odlučeno o kategorizaciji 
skupa i broju dodijeljenih bodova može se podnijeti žalba Izvršnom odboru Komore. Žalba se podnosi 
u roku od petnaest dana od dana primitka pismenog otpravka odluke. 
 
Nakon održanog stručnog skupa organizator može sudionicima podijeliti anketne listiće s pitanjima o 
kvaliteti održanog stručnog skupa. Organizator može analizirati odgovore dane u anketnim listićima te 
rezultate analize dostaviti Povjerenstvu. Povjerenstvo će propisati sadržaj anketnih listića i kriterije za 
njihovo analiziranje. 
 
Informatička aplikacija trajne medicinske izobrazbe jest informatički program Komore putem kojeg se 
vrši prijava stručnih skupova i elektronsko evidentiranje bodova koje liječnici ostvare u postupku 
trajne medicinske izobrazbe. 
 
 
Stručni skupovi bez kotizacije 

 
Članak 26. 

 
Sudionicima stručnih skupova na kojima se ne plaća kotizacija, osim ukoliko se radi o skupovima koje 
organiziraju farmaceutske tvrtke, Komora će odobriti pripis bodova u elektroničkom obliku bez 
naknade. Organizator stručnog skupa na kojemu se ne plaća kotizacija dužan je dostaviti Komori popis 
sudionika skupa. 
 
 
Stručni skupovi s kotizacijom 

 
Članak 27. 

 
Organizator stručnog skupa za koji se plaća kotizacija dužan je prije ili nakon održavanja skupa, 
dostaviti stručnoj službi Komore popis sudionika stručnog skupa u elektroničkom obliku. 
 
Temeljem popisa iz prethodnog stavka ovoga članka, Komora sklapa s organizatorom poseban ugovor 
kojim se reguliraju međusobna prava i obveze u postupku trajne izobrazbe. 
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Ugovorom iz stavka 2. ovoga članka organizator preuzima obvezu plaćanja odgovarajuće naknade 
Komori za elektroničko pripisivanje bodova, a Komora se obvezuje, po primitku dokaza o uplati 
naknade, odobriti elektronički pripis bodova svim sudionicima prijavljenog skupa. 
 
 
Naknada za elektroničko pripisivanje bodova 

 
Članak 28. 

 
Naknada za elektronički pripis bodova iz članka 27. stavka 3. ovoga Pravilnika, obračunava se u 
određenom postotku od ukupnog iznosa kojeg je organizator prikupio naplatom kotizacija te u 
fiksnom iznosu koji je određen odlukom Izvršnog odbora Komore.  
 

Članak 29. 
 
Ukoliko stručne skupove organiziraju stručna društva Hrvatskog liječničkog zbora i podružnice 
Hrvatskog liječničkog zbora te medicinski fakulteti u Republici Hrvatskoj, isti su dužni, temeljem 
obveze iz članka 27. stavka 3. ovoga Pravilnika, platiti Komori 3% od iznosa dobivenog uplatom 
kotizacija. 
 
Ukoliko stručne skupove organiziraju druga stručna društva odnosno druge fizičke ili pravne osobe, 
isti su dužni, temeljem obveze iz članka 27. stavka 3. ovoga Pravilnika, platiti Komori 5% od iznosa 
dobivenog uplatom kotizacija. 
 
Ukoliko stručne skupove organiziraju farmaceutske tvrtke ili drugi subjekti iz farmaceutske industrije, 
isti su dužni, temeljem obveze iz članka 27. stavka 3. ovoga Pravilnika, platiti Komori iznos koji 
odlukom utvrđuje Izvršni odbor Komore. 
 

Članak 30. 
 

Komora organizira trajnu medicinsku izobrazbu prema planu kojeg donosi Povjerenstvo. 
 
Izvođenje trajne medicinske izobrazbe iz prethodnog stavka, Komora organizira samostalno ili u 
suradnji sa stručnim društvima Hrvatskog liječničkog zbora, medicinskim fakultetima u Republici 
Hrvatskoj, odnosno s drugim organizatorima prema odluci Povjerenstva. 
 
Izvršni odbor Komore može odlučiti da se određeni stručni skup koji se održava ili je održan uživo, a 
prethodno je kategoriziran i bodovan prema odredbama ovoga Pravilnika, audiovizualno snimi i 
reproducira na mrežnoj stranici Komore za potrebe trajne medicinske izobrazbe članova Komore. 
Članovima Komore koji pregledaju snimku stručnog skupa, Povjerenstvo će dodijeliti odgovarajući 
broj bodova prema odredbama ovoga Pravilnika. O uvjetima audiovizualnog snimanja kao i o postotku 
sadržaja snimke kojeg je potrebno pregledati da bi se ostvarilo pravo na bodove, odlučuje Izvršni 
odbor Komore uz prethodno mišljenje Povjerenstva. 
 
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Komora će sa svakim organizatorom stručnog skupa koji će se 
audiovizualno snimiti, zaključiti poseban sporazum o poslovnoj suradnji. Pri tome će se posebno 
voditi računa o autorskim pravima predavača na skupu. 
 
 
Evidentiranje sudjelovanja na stručnom skupu (elektronički pripis bodova) 

 
Članak 31. 

 
Organizator kategoriziranog i vrednovanog stručnog skupa, dužan je, radi odobrenja elektroničkog 
pripisa bodova, dostaviti Komori popis svih sudionika stručnog skupa. Organizator – član Komore, 
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koji ne dostavi Komori popis sudionika podliježe disciplinskoj odgovornosti pred nadležnim tijelima 
Komore sukladno posebnim aktima Komore. Ostalim organizatorima koji ne dostave Komori popis 
sudionika stručnog skupa, uskratit će se vrednovanje budućih stručnih skupova koje prijave. 
  
Odobrenje za elektronički pripisa bodova daje se nakon što Povjerenstvo donese odluku o 
kategorizaciji i vrednovanju skupa, odnosno nakon što organizator uplati odgovarajući iznos određen 
člankom 29. ovoga Pravilnika. 
 
Iznimno, sudjelovanje na stručnom skupu može se evidentirati i putem potvrdnica, ali samo u naročito 
opravdanim slučajevima prema procjeni Povjerenstva ili predsjednika Komore.  
 
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, a prema uvjetima propisanim člancima 24., 25., 26. i 27. ovoga 
Pravilnika, Komora će organizatorima stručnih skupova, koji nisu prijavljeni putem elektroničkog 
obrasca za prijavu skupa, izdati potvrdnice. Organizator je dužan potvrdnice podijeliti sudionicima.  
 
 
VI.  PROVJERA STRUČNOSTI 

 
Članak 32. 

 
Vrednovanje stručnog usavršavanja liječnika u svrhu obnove odobrenja za samostalan rad (licence) 
provodi se prema bodovnom sustavu iz ovoga Pravilnika. 
 
 

Članak 33. 
 
Bodovi za svaki pojedini oblik stručnog usavršavanja navedeni su u tablicama koje se nalaze u prilogu 
ovoga Pravilnika (prilog 1. Pravilnika) i čine njegov sastavni dio. Uz tablice bodovnog sustava nalaze 
se i pobliže propisani uvjeti za pojedine oblike stručnog usavršavanja koji su također sastavni dio 
Pravilnika. 
 
 
VII.   OSTALE ODREDBE 

 
Članak 34. 

 
Liječniku koji ne uspije sakupiti dovoljan broj bodova u postupku trajne medicinske izobrazbe, osim u 
slučaju opravdanih razloga predviđenih ovim Pravilnikom i drugim aktima Komore, odobrenje za 
samostalan rad (licenca) obnovit će se samo ukoliko položi ispit provjere stručnosti kojeg provodi 
Ispitna komisija Komore. 
 
Ispitnu komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje predsjednik Komore. Rad Ispitne komisije 
propisan je posebnim aktom Komore. 
 
 

Članak 35. 
 
Liječnici koji prestanu raditi na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite nakon što im je izdana 
licenca, mogu se stručno usavršavati na način propisan člankom 32. ovoga Pravilnika te imaju pravo 
na obnovu licence pod uvjetom da steknu potreban broj bodova prema člancima 19., 20. i 21. ovoga 
Pravilnika.  
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VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 36. 
 

Postupci koji su u tijeku u vrijeme stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nastavit će se i dovršiti prema 
odredbama  Pravilnika koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja tih postupaka. 
 

Članak 37. 
 
Ovaj Pravilnik u cijelosti zamjenjuje Pravilnik o trajnoj medicinskoj izobrazbi od dana 19. veljače 
2010. godine. 
 

Članak 38. 
 
Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči Komore, u “Liječničkim novinama” te na mrežnoj 
stranici Komore – www.hlk.hr. 
 

Članak 39. 
 

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore. 
 
 
Klasa: 02-11/2014/3 
Ur. broj: 385-02-11-27/2014/3 
 
 

U Zagrebu, dana 14. studenog 2014. godine 
 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA HRVATSKE 
                                                                      LIJEČNIČKE KOMORE 
        Prim.mr.sc. Marijan Cesarik, dr. med.  v.r.  
 
 
 
 
 
 
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore dana 14. studenog 2014. godine i stupio je na snagu dana 22. studenog 
2014. godine. 

          PREDSJEDNIK VIJEĆA HRVATSKE 
                                                                                            LIJEČNIČKE KOMORE 
                 Prim.mr.sc. Marijan Cesarik, dr. med.  v.r.  
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PRILOG 1. 
 

BODOVNE TABLICE 
 
 
1.  SUDJELOVANJE NA KONGRESIMA/KONFERENCIJAMA 
 

KONGRES/ 
KONFERENCIJA 

          VREDNOVANJE     U BODOVIMA 
(najveći mogući broj bodova) 

domaći 
kongres/konferencija 

 aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 15 bodova 
do 10 bodova 
do 5 bodova 

domaći 
kongres/konferencija s 

međunarodnim 
sudjelovanjem 

 aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

 do 16 bodova 
 do 11 bodova 
 do 5,5 bodova 

međunarodni kongres/ 
konferencija 

 aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 20 bodova 
do 12 bodova 
do 6 bodova 

 
Liječnik koji Povjerenstvu podnosi zamolbu za bodovanje sudjelovanja na kongresu u inozemstvu 
dužan je, u slučaju pasivnog sudjelovanja, zamolbi priložiti potvrdu o nazočnosti, a u slučaju aktivnog 
sudjelovanja, dužan je dostaviti presliku rada ili sažetak objavljen u zbornika radova s kongresa. 
 
Koautori radova izlaganih na kongresu, a koji nisu osobno nazočili kongresu, svoje sudjelovanje 
dokazuju preslikom rada ili sažetkom objavljenom u zborniku radova s kongresa. 
 
 
2. SUDJELOVANJE NA TEČAJEVIMA 
 

DOMAĆI TEČAJEVI  VREDNOVANJE     U BODOVIMA 
(najveći mogući broj bodova) 

tečajevi I. kategorije  aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 20 bodova 
do 15 bodova 
do 7,5 bodova 

tečajevi II. kategorije  aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 15 bodova 
do 11 bodova 
do 5,5 bodova 

tečajevi III. kategorije 
 

 aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 10 bodova 
do 8 bodova 
do 4 boda 

MEĐUNARODNI 
TEČAJEVI 

 VREDNOVANJE     U BODOVIMA 
(najveći mogući broj bodova) 

tečajevi I. kategorije  aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 30 bodova 
do 20 bodova 
do 10 bodova 

tečajevi II. kategorije  aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 20 bodova 
do 15 bodova 
do 7,5 bodova 

tečajevi III. kategorije 
 

 aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 12 bodova 
do 10 bodova 
do 5 bodova 

 
Broj bodova za  svaki prijavljeni tečaj određuje Povjerenstvo uzimajući u obzir sve relevantne podatke  
o tečaju koji su propisani ovim Pravilnikom. 
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3. USKO SPECIFIČNA IZOBRAZBA 
 

STUPANJ  VREDNOVANJE     U BODOVIMA 
(najveći mogući broj bodova) 

usko specifična 
izobrazba I. stupnja 

 aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 20 bodova 
do 25 bodova 
do 12,5 bodova 

usko specifična 
izobrazba II. stupnja 

 aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 20 bodova 
do 20 bodova 
do 10 bodova 

usko specifična 
izobrazba III. stupnja 

 aktivno sudjelovanje 
pasivno sudjelovanje 
e-learning 

do 20 bodova 
do 18 bodova 
do 9 bodova 

 
 
Najveći mogući broj bodova koji se može dodijeliti predavačima jednak je za sva tri stupnja usko 
specifične izobrazbe. 
 
 
4. STUDIJSKI BORAVCI U SVRHU TRAJNE MEDICINSKE IZOBRAZBE (u trajanju od 
jednog tjedna do jedne godine ili više) 
 
studijski boravci u zemlji s mentorom, uz opis 
provedenih aktivnosti i potpise mentora i voditelja 
ustanove 

do 10 bodova tjedno, 
najviše 50 bodova u jednom relicencnom razdoblju 

studijski boravci u inozemstvu s mentorom, uz opis 
provedenih aktivnosti i potpise mentora i voditelja 
ustanove 

do 15 bodova tjedno, 
najviše 60 bodova u jednom relicencnom razdoblju 

vizite otvorenog tipa na klinikama, uz potvrdu i 
potpis ovlaštene osobe 

do 1 bod po viziti, 
najviše 10 bodova u jednom relicencnom razdoblju 

 
 
5. SIMPOZIJI i STRUČNI SASTANCI 
 

aktivno sudjelovanje 
do 9 bodova 

domaći simpozij 

pasivno sudjelovanje  
do 7 bodova 
e-learning 
do 3,5 boda 
aktivno sudjelovanje  
do 10 bodova 

domaći simpozij s međunarodnim sudjelovanjem 

pasivno sudjelovanje  
do 8 bodova 
e-learning 
do 4 boda 
aktivno sudjelovanje 
do 15 bodova 

međunarodni simpozij 
 

pasivno sudjelovanje 
do 10  bodova 
e-learning 
do 5 bodova 
aktivno sudjelovanje 
 do 3 boda 

stručni sastanci u zdravstvenim ustanovama (bolnice, domovi 
zdravlja, poliklinike, zavodi i drugo) 

pasivno sudjelovanje 
do 2 boda  
e-learning 
1 bod 
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aktivno sudjelovanje 
do 4 boda 

stručni sastanci u klinikama i zavodima te u drugim zdravstvenim 
ustanovama s pozvanim predavačem, vrhunskim stručnjakom za 
određeno medicinsko područje  pasivno sudjelovanje 

 do 3 boda 
e-learning 
1,5 bod 
aktivno sudjelovanje 
do 6 bodova 

stručni sastanci županijskih povjerenstava Hrvatske  
liječničke komore 
 
stručni sastanci podružnica Hrvatskog liječničkog zbora 
 
stručni sastanak stručnog društva  

pasivno sudjelovanje 
do 4  boda 
e-learning 
do 2 boda 
aktivno sudjelovanje 
 do 6 bodova 

ostali stručni sastanci 
 

pasivno sudjelovanje 
 do 4 boda 
e-learning 
do 2 boda 
aktivno sudjelovanje 
  do 7 bodova 

godišnji sastanak stručnog društva  

pasivno sudjelovanje 
do 5 bodova 
e-learning 
do 2,5 boda 
aktivno sudjelovanje 
do 10 bodova 

godišnji sastanak inozemnog stručnog društva 
 

pasivno sudjelovanje 
 do 7 bodova 
e-learning 
do 3,5 boda 
aktivno sudjelovanje 
 do 8 bodova 

stručno znanstveno predavanje pozvanog stručnjaka, člana 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ili člana Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske pasivno sudjelovanje 

do 6 bodova 
e-learning 
do 3 boda 
aktivno sudjelovanje 
do 4 boda 

stručna predavanja na javnozdravstvenim tribinama u svrhu 
zdravstvenog prosvjećivanja i edukacije pučanstva 

pasivno sudjelovanje  
(za liječnike)  
do 3 boda 
e-learning 
do 1,5 bod 

 
Organizator stručnih sastanaka dužan je sudionike sastanka upisati u informatičku aplikaciju stručnog 
usavršavanja Komore. Upis se vrši temeljem popisa koji mora sadržavati ime, prezime, OIB sudionika 
te naznaku da li je sudionik na skupu sudjelovao aktivno ili pasivno. Uz suglasnost sudionika, 
organizator može u popis upisati i JMBG sudionika.  
 
Iznimno, nazočnost stručnim sastancima može se dokazati i odgovarajućom potvrdom koju sudioniku 
izdaje organizator sastanka. Potvrda mora biti ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe 
organizatora, sadržavati ime i prezime liječnika sudionika, OIB sudionika, naznaku da li je sudionik na 
skupu sudjelovao aktivno ili pasivno, naziv sastanka, te vrijeme i mjesto održavanja sastanka. Uz 
suglasnost sudionika, potvrda može sadržavati i JMBG sudionika. 
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6. RJEŠAVANJE TESTOVA U PISANOM/ELEKTRONIČKOM OBLIKU I 
KONTROLIRANA IZOBRAZBA PUTEM INTERNETA (e-learning) 
 
Pod pisanim testom podrazumijeva se test prethodno odobren od Povjerenstva i tiskan u indeksiranim 
publikacijama. Takav test mora sadržavati najmanje deset (10), a najviše sto (100) pitanja. 
 
Pod testom u elektroničkom smislu podrazumijeva se svaki prethodno odobreni test od Povjerenstva i  
objavljen  na Internet stranicama licenciranih organizatora testiranja koji za takvo testiranje imaju 
prethodno odobrenje Povjerenstva. Takav test mora sadržavati najmanje deset (10), a  najviše sto (100) 
pitanja. 
 
Da bi test, pisani ili elektronički, bio ocijenjen pozitivno, pristupnik mora ispravno odgovoriti 
najmanje na 60 % pitanja iz testa. 
 
Test od deset (10) pitanja boduje se s jednim bodom,  a za svakih dodatnih deset (10) pitanja u testu, 
broj bodova se povećava za jedan (1) bod. Dakle, test od sto (100) pitanja boduje s deset (10) bodova. 
 
Organizatori testova dužni su s Komorom sklopiti ugovor o suradnji kojim će se utvrditi međusobna 
prava i obveze.  
 
Pristupnici kontrolirane izobrazbe putem interneta moraju pregledati najmanje 80% sveukupnog 
sadržaja izobrazbe kako bi ostvarili bodove. Postotak pregledanog sadržaja kontrolira organizator. 
Način kontrole pregledanog sadržaja organizator je dužan detaljno objasniti u prijavi stručnog skupa. 
 
 
7.  PUBLIKACIJE 
 
ZNANSTVENI ili STRUČNI ČLANAK    AUTOR/AUTORI 
tiskan u časopisu koji se   
citira u  “CURRENT CONTENTS”  
ili “SCIENCE CITATION INDEX” 

 
 
 

 
ukupno 40 bodova, od toga 20 
bodova prvom autoru, a 
preostali bodovi se dijele 
između ostalih autora 

tiskan u časopisu koji se citira u ostalim 
relevantnim bazama podataka (INDEX 
MEDICUS, EXCERPTA  MEDICA i drugi) 

 
 
 

 
 
ukupno 30 bodova, od toga 15 
bodova prvom autoru, a 
preostali bodovi se dijele 
između ostalih autora 

tiskan u neindeksiranim publikacijama  
 

ukupno         15  bodova 

prikaz slučaja iz prakse objavljen u 
„Liječničkim novinama“ 

 ukupno          5 bodova  
(za jedan članak) 

autori sažetaka ili postera na 
kongresu/konferenciji ili simpoziju, koji nisu 
bili prisutni, kao i aktivni sudionici 
kongresa/konferencija i simpozija koji su 
imali više od jednog rada na skupu 

 
 
   

 
 
svaki po         4 boda 

knjiga  do           40 bodova 
urednik knjige  do           30 bodova 
poglavlje u knjizi                       ukupno   do 30 bodova 
urednik indeksiranog časopisa  15 bodova godišnje 
recenzija u indeksiranom časopisu  5 bodova po recenziji, najviše 

30 bodova u jednom 
relicencnom razdoblju 

 
Indeksiranost publikacije dokazuje se odgovarajućom potvrdom knjižnice. 
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8.   ZNANSTVENI STUPNJEVI 
 
stručni ili specijalistički magisterij             40 bodova 
doktorat znanosti             80 bodova 
 
 
9.  STRUČNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 
 
završeni stručni poslijediplomski studij  40 bodova 
 
 
10.   SPECIJALIZACIJE 
 
specijalizacija             120 bodova 
uža specijalizacija             40   bodova 
 
 
11.  PRIMARIJAT 
 
primarijat 40 bodova 
 
 
12.   PRIJAVA NUSPOJAVA LIJEKOVA I ŠTETNIH DOGAĐAJA VEZANIH UZ 
       MEDICINSKI PROIZVOD 
 
prijava nuspojava lijekova 2 boda 
prijava štetnih događaja vezanih uz medicinski proizvod 2 boda 
 
Priznavanje bodova za svaku prijavljenu nuspojavu obavlja se na osnovu izvješća Agencije za lijekove 
i medicinske proizvode Republike Hrvatske koje se dostavlja Povjerenstvu jednom godišnje. 
 
 
13.  MENTORSTVO i DRUGI OBLICI PRAKTIČNE IZOBRAZBE 
 
voditelj programa specijalističkog usavršavanja ili 
glavni mentor 

do 10 bodova, a najviše 20 bodova u jednom 
relicencnom razdoblju 

mentorstvo specijalizacije ili uže specijalizacije do 5 bodova po svakom mentorstvu, a najviše 
20 bodova u jednom relicencnom razdoblju 

mentorstvo doktorata znanosti 
 

do 25 bodova po obavljenom mentorstvu 
odnosno 15 bodova po obavljenom mentorstu u 
slučaju kad mentor ima istodobno dva 
kandidata 

mentorstvo tijekom pripravničkog staža ili druge 
dodatne izobrazbe   

do 10 bodova po obavljenom mentorstvu, a 
najviše 20 bodova u jednom licencnom 
razdoblju 

mentorstvo tijekom osposobljavanja za stalne sudske 
vještake 

do 5 bodova po obavljenom mentorstvu, a 
najviše 20 bodova u jednom licencnom 
razdoblju 

suradnik u dodiplomskoj nastavi sa studentima do 5 bodova po obavljenom mentorstvu, a 
najviše 20 bodova u jednom licencnom 
razdoblju 

 
 
Zamolbi za bodovanjem mentorstva prilaže se rješenje o imenovanju ili druga odluka nadležnog tijela 
kojom se dokazuje status mentora.  
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Zamolba za bodovanje sudjelovanja u dodiplomskoj nastavi sa studentima podnosi se Povjerenstvu u  
pisanom obliku i mora sadržavati vrijeme, mjesto i opis obavljene aktivnosti. Zamolbi se prilaže i 
dokaz da je suradnik sudjelovao u nastavi. 
 
 
14.  OSTALI NAČINI TRAJNE MEDICINSKE IZOBRAZBE 
 
Povjerenstvo može, nakon dobro obrazloženog prijedloga, dodijeliti godišnje najviše deset (10) 
bodova za sudjelovanje u nekim novim i ovim Pravilnikom neobuhvaćenim načinima trajne 
medicinske izobrazbe. 
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PRILOG 2. 
 

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA 
OBRAZAC ZA PRIJAVU STRUČNOG SKUPA 

 
STRUČNI ORGANIZATOR SKUPA 

(stručno društvo, medicinski fakultet, udruga, 
zdravstvena ustanova, farmaceutska tvrtka, državno 

tijelo i ostalo) 
NAZIV STRUČNOG ORGANIZATORA: 
 

 

ADRESA SJEDIŠTA: 
 

 

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: 
 

 

OIB: 
 

 

OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT S 
POLAZNICIMA SKUPA: 
 

 

POSLOVNA ADRESA KONTAKT OSOBE: 
 

 

BROJ TELEFONA/MOBITELA KONTAKT 
OSOBE: 
 

 

E-MAIL ADRESA KONTAKT OSOBE: 
 
 

 

TEHNIČKI ORGANIZATOR SKUPA 
(turistička agencija, putnička agencija ili neka druga 

pravna osoba) 
NAZIV TEHNIČKOG ORGANIZATORA: 
 

 

ADRESA SJEDIŠTA: 
 

 

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: 
 

 

OIB: 
 

 

OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT S 
POLAZNICIMA SKUPA: 
 

 

POSLOVNA ADRESA KONTAKT OSOBE: 
 

 

BROJ TELEFONA/MOBITELA KONTAKT 
OSOBE: 
 

 

E-MAIL ADRESA KONTAKT OSOBE: 
 

 

FINANCIJSKE OBVEZE ORGANIZATORA 
KOJEMU SE ISPOSTAVLJA RAČUN I 
UGOVOR 
NAZIV:  
ADRESA:  
OIB:  
OSOBA OVLAŠTENA ZA POTPIS UGOVORA:  
KONTAKT OSOBA: 
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BROJ TELEFONA/MOBITELA KONTAKT 
OSOBE: 

 

E-MAIL ADRESA KONTAKT OSOBE: 
 

 

PODACI O STRUČNOM SKUPU 
 

NAZIV STRUČNOG SKUPA: 
 

 

TEMATIKA STRUČNOG SKUPA: 
 

 

MJESTO ODRŽAVANJA SKUPA: 
 

 

DATUM ODRŽAVANJA SKUPA: 
 

 

SKUP JE NAMIJENJEN: 
 

 

DA LI JE SKUP S ISTOVRSNIM PROGRAMOM 
VEĆ BIO ODRŽAN (navesti kada i gdje): 

 

RAZRAĐENI PROGRAM SKUPA: 
 

 

SKUP ĆE OBUHVATITI (navesti broj sati trajanja 
skupa – 1 sat = 45 minuta): 

 

TRAJANJE PREDAVANJA: 
 

 

TRAJANJE SEMINARA: 
 

 

TRAJANJE VJEŽBI: 
 

 

USKLAĐENE RASPRAVE: 
 

 

OSTALI OBLICI RADA: 
 

 

DA LI SKUP IMA PISANI MATERIJAL (pisani 
materijal može obuhvatiti sažetke radova ili članke in 
extenso, ali i materijale u elektroničkom obliku): 

 

OPIS PISANOG MATERIJALA: 
 

 

DA LI SKUP IMA ISPIT: 
 

 

OPIS ISPITA: 
 

 

BROJ PREDAVAČA NA SKUPU: 
 

 

PREDAVAČI S MEDICINSKIH FAKULTETA:  
PREDAVAČI IZVAN FAKULTETA: 
 

 

PREDAVAČI IZ INOZEMSTVA: 
 

 

POPIS PREDAVAČA: 
 

 

SPECIJALNOST (?): 
 

 

OBRAZLOŽENJE SKUPA: 
 

 

IZNOS KOTIZACIJE (upisuje se za skupove koji 
imaju kotizaciju): 
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