
Na temelju članka 19. toč.1. Statuta Hrvatske liječničke komore, Vijeće Hrvatske liječničke 
komore na 3. sjednici održanoj dana 27. veljače 2004. godine donijelo je ovaj 
 

Poslovnik o radu 
županijskih povjerenstava, povjerenstava grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a 

 
I. Uvodna odredba 

 
Članak 1. 

 
Poslovnik o radu županijskih povjerenstava, Povjerenstva grada Zagreba, Ministarstva obrane 
Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: 
Poslovnik o radu županijskih povjerenstava) uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada županijskih 
povjerenstava, sazivanje i rad na sjednicama te rad izvan sjednica, izvješće o radu županijskih 
povjerenstava i financiranje županijskih povjerenstava.  
 

II. Ustrojstvo županijskih povjerenstava 
 

Članak 2. 
 
Županijska povjerenstva, Povjerenstvo grada Zagreba, MORH-a i HZZO-a (u daljnjem tekstu: 
Županijska povjerenstva), koja imaju do petstotina (500) liječnika čine: predsjednik, 
dopredsjednik i tri člana po redoslijedu glasovanja na izborima za delegate Skupštine.  
 

Članak 3. 
 
Županijska povjerenstva, koja imaju preko petstotina (500) liječnika čine: predsjednik, 
dopredsjednik i pet članova po redoslijedu glasovanja na izborima za delegate Skupštine.  
 

Članak 4. 
 
Predsjednika i dopredsjednika biraju između sebe članovi županijskih povjerenstava prema 
broju dobivenih  glasova. 
 

III. Djelokrug rada županijskih povjerenstava 
 

Članak 5. 
 
Županijska povjerenstva obavljaju slijedeće poslove: 
 
1. izvršavaju program i plan rada izglasan na Skupštini Komore,  
 
2. prate pomoćni registar liječnika – članova Komore zaposlenih na području  svog 
županijskog povjerenstva te pravovremeno izvještava središnje stručne službe Komore o svim 
promjenama u bazi podataka,  
 
3. podnose izvješće o svom radu Skupštini, Vijeću i Izvršnom odboru Komore, 
 
4. daju primjedbe i prijedloge Vijeću Komore, 
 



5. provode zaključke i odluke Izvršnog odbora Komore, 
 
6. sudjeluju pri planiranju zdravstvene politike svoje županije te surađuje sa županijskim 
tijelima odgovornim za zdravstvo, 
 
7. organiziraju i provode postupak mirenja u slučaju sporova među liječnicima - članovima 
Komore koji rade na području dotičnog županijskog povjerenstva, uz suglasnost obiju 
stranaka, određuju članove arbitražnih komisija za područje svoje županije, ako se za to ukaže 
potreba,  
 
8. organiziraju stručna savjetovanja odnosno usavršavanje liječnika – članova 
 Komore koji rade na području dotičnog županijskog povjerenstva, u koordi- 
 naciji s Povjerenstvom za medicinsku izobrazbu liječnika HLK, 
 
9. prikupljaju podatke o trajnoj izobrazbi liječnika članova Komore na području 
 svojeg županijskog povjerenstva za potrebe relicenciranja te izvješćuju 
 središnju administraciju Komore o liječnicima koji su/nisu ispunili uvjete za  
 relicenciranje, 
 
10. uručuju Odobrenje za samostalni rad (licencu) svojim članovima,  
 
11. razmatraju primjedbe i prijedloge svojih članova i po potrebi ih prosljeđuju  
 Izvršnom odboru Komore,  
 
12. predlažu plan potreba za liječnicima na području svog županijskog povjerenstva, 
 
13. izvješćuju svoje članove o radu, 
 
14. na zahtjev Izvršnog odbora dostavljaju podatke o događanjima u zdravstvu  na području 
svog županijskog povjerenstva,  
 
15. daju prijedloge za odobravanje ili uskraćivanje  otvaranja liječničkih ordinacija, a prema 
usvojenoj mreži u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 
 
16. podnose inventurne liste u središnje stručne službe HLK te  obavljaju godišnji  pregled 
inventara povjerenog županijskom povjerenstvu, 
 
17. dostavljaju Izvršnom odboru Komore prijedlog planiranih troškova za 
 narednu financijsku godinu 
  
18. surađuju s podružnicama Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog liječničkog sindikata i 
ostalim udrugama liječnika u zemlji i inozemstvu. 
 
19. obavljaju i druge poslove sukladno odredbama Statuta i drugih općih akata Komore. 
 
 
 
 
 
 



IV.  Sazivanje sjednice i rad županijskog povjerenstva 
 

Članak 6. 
 
Predsjednik županijskog povjerenstva, a u njegovoj dužoj odsutnosti ili spriječenosti 
dopredsjednik, saziva i predsjedava sjednicama županijskog povjerenstva. 
 

Članak 7. 
 
Ako predsjednik odnosno dopredsjednik županijskog povjerenstva ne sazove sjednicu 
povjerenstva, a za to se ukaže potreba, sjednicu može, iznimno, sazvati i predsjednik Komore.  
 

Članak 8. 
 
Županijska povjerenstva sastaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.  
 

Članak 9. 
 
Županijsko povjerenstvo donosi svoje primjedbe, prijedloge, zaključke i odluke većinom 
glasova od ukupnog broja članova povjerenstva. 
 
Odluke o pojedinim pitanjima mogu se prikupiti i pismenim putem.  
 

Članak 10. 
 
O radu sjednice vodi se skraćeni zapisnik.  
 
Vođenje zapisnika može se povjeriti jednom od članova županijskog povjerenstva, a u 
povjerenstvima koja imaju službenika HLK, zapisnik može voditi i dotični službenik.  
 
Zapisnik potpisuje predsjednik, odnosno dopredsjednik i osoba koja je vodila zapisnik.  
 

Članak 11. 
 
Na kratkim sjednicama na kojima se govori o manjem broju pitanja umjesto zapisnika može 
se voditi službena bilješka, koju sastavlja i potpisuje predsjednik odnosno dopredsjednik 
županijskog povjerenstva.  
 

Članak 12. 
 
Na kraju sjednice županijskog povjerenstva osoba koja je vodila zapisnik dužna ga je 
pročitati, a nakon toga se zapisnik u znak njegovog prihvaćanja potpisuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Rad izvan sjednice županijskog povjerenstva 
 

Članak 13. 
 
Svako županijsko povjerenstvo na prikladan način treba označiti vrijeme kada će predsjednik, 
dopredsjednik ili jedan od članova županijskog povjerenstva biti dostupan svakom liječniku 
koji radi u dotičnoj županiji, a želi se osobno obratiti županijskom povjerenstvu.  
 

Članak 14. 
 
Predsjednik, dopredsjednik odnosno službenik županijskog povjerenstva vodi knjigu u koju se 
upisuje sva ulazna i izlazna pošta.  
 
Za svu evidentiranu poštu treba osigurati da se ispoštuju  naznačeni rokovi te da se 
pravodobno obave svi poslovi na rješavanju svakog konkretnog predmeta.  
 
Predsjednik županijskog povjerenstva dužan je brinuti da se riješeni predmeti pohrane u 
arhivu županijskog povjerenstva.  
 

VI. Izvješća o radu županijskog povjerenstva 
 

Članak 15. 
 
Predsjednik županijskog povjerenstva uredno vodi podatke o radu dotičnog povjerenstva.  
 
Podaci iz prethodnog stavka služit će kao podsjetnik za izvješća koja predsjednik županijskog 
povjerenstva priprema za potrebe Izvršnog odbora, Vijeća ili Skupštinu Komore.  
 

Članak 16. 
 
U izvješćima o radu županijskog povjerenstva treba svakako navesti broj održanih sjednica, 
popis predmeta riješenih i raspravljanih u okviru  županijskog povjerenstva te popis predmeta 
upućenih predsjedniku Komore odnosno stručnim službama ili stalnim povjerenstvima 
Izvršnog odbora. 
 
U izvješću je potrebno posebno naglasiti neriješena pitanja značajna za liječnike koji rade na 
području dotične županije.  

 
Članak 17. 

 
Predsjednik županijskog povjerenstva dužan je svaku godinu najkasnije do 15. siječnja predati 
stručnoj službi HLK inventurnu listu svojeg županijskog povjerenstva.  
 

VIII. Financiranje rada županijskog povjerenstva 
 

Članak 18. 
 
Županijska povjerenstva osiguravaju financijska sredstva  na temelju godišnjeg financijskog 
plana HLK.  
 



Financijska sredstva potrebna za rad povjerenstva određuju se jednim dijelom u jednakom 
paušalnom iznosu za sva povjerenstva, a drugim djelom u postotku, zavisno od broju članova 
pojedinog povjerenstva. 
 
Visinu financijskih sredstava u jednom i drugim dijelom određuje nadležno tijelo HLK. 
 

Članak 19. 
 
U cilju pravovremenog osiguranja financijskih sredstava potrebnih za rad povjerenstva i 
nabavku inventara, predsjednik županijskog povjerenstva dužan je svake godine najkasnije do 
31. siječnja predati rizničaru odnosno stručnoj službi HLK zahtjev za novčani iznos koji je 
potrebno osigurati u Financijskom planu HLK za rad svojeg županijskog povjerenstva.  
 

Članak 20. 
 
U troškove županijskog povjerenstva ne uključuju se troškovi za sudjelovanje u radu 
Skupštine, Vijeća ili drugih tijela Komore.  
 

VIII. Završna odredba 
 

Članak 21. 
 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana po objavljivanju na oglasnoj ploči Komore, a 
objavljuje se u posebnom prilogu Liječničkih novina.  
 

 Predsjednik Vijeća Hrvatske liječničke komore 
prim. Slavko Lovasić, dr. med. 

 
 
 Ovaj Poslovnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore dana 03. ožujka 2004. godine te je 
stupio na snagu 11. ožujka  2004. godine.  
 


