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PRIJEDLOG -

Na temelju odredbe članka 19. točke 1. Statuta Hrvatske liječničke komore („Narodne novine“
broj 16/16), Vijeće Hrvatske liječničke komore na 9. sjednici, održanoj dana 09. prosinca 2016.
godine, je donijelo

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O ODLIČJIMA I GODIŠNJIM NAGRADAMA
HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE
Članak 1.
U Pravilniku o odličjima i godišnjim nagradama Hrvatske liječničke komore (Liječničke novine, broj
154/16) u članku 10. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
„Sjednica Povjerenstva može se, na temelju jasno obrazloženih razloga, sazvati i po hitnom
postupku.“
„Članovi Povjerenstva koji nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici, dužni su o tome prethodno
izvijestiti tajnika Povjerenstva.“
Odredbe dosadašnjih stavaka 4. i 5. postaju odredbe stavaka 6. i 7.
Članak 2.
Iza članka 10. Pravilnika dodaje se novi članak 10a., koji glasi:
„Iznimno, ukoliko većina članova Povjerenstva nije u mogućnosti prisustvovati sjednici, ista se može
održati telefonskim putem ili putem internetske veze.
Predsjednik Povjerenstva može zatražiti da članovi Povjerenstva iznesu svoj stav o pojedinom pitanju
telefonskim putem ili elektroničkom poštom, a o čemu se sastavlja službena zabilješka koja postaje
sastavni dio zapisnika s prve sljedeće redovite sjednice.
U navedenom slučaju, radni materijal za sjednicu dostavlja se članu Povjerenstva elektroničkom
poštom, kako bi na osnovi tog materijala mogao iznijeti svoj stav o pojedinom pitanju.“
Članak 3.
U članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:
„Prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada po osnovama pod točkama 1. i 2. stavka 1. ovog članka
podnose se Povjerenstvu za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke komore.“
„Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika prikuplja i razmatra prijedloge za dodjelu godišnjih
nagrada te izraĎuje konačni prijedlog kandidata za dodjelu godišnjih nagrada, koji dostavlja
Izvršnom odboru.“

„Prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada po osnovama pod točkama 3. i 4. stavka 1. ovog članka
podnose se Izvršnom odboru.“
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavkom 7., riječi „Izvršnom odboru“ brišu se.
Odredbe dosadašnjih stavaka 5.,6.,7.,8. i 9. postaju odredbe stavaka 8.,9.,10.,11. i 12.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internetskoj stranici
Komore i službenom glasilu Komore.
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