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PRAVILNIK O DUŽNOSTIMA 

 

Članak 18. (1) Predsjednik Vijeća HLK ima pravo na mjesečnu 

naknadu u iznosu od 500 bodova. (2) Zamjenik predsjednika 

Vijeća ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 400 

bodova. (3) Član Vijeća HLK ima pravo na mjesečnu naknadu 

u iznosu od 310 bodova. 

Svi isto dobivaju 310 bodova bez obzira na veličinu 

povjerenstva ? 

 

 

 

Primljeno na znanje. 

Ukidanje mjesečne naknade za članove Vijeća HLK u iznosu od 

200 do 500 bodova (ovisno o broju članova u županiji) 

prethodno je provedeno donošenjem Pravilnika o izmjeni 

Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela HLK od 24. 

studenog 2017. godine. 

dr.sc. Luka Vučemilo,dr.med. 

NACRT PRAVILNIKA O PRAVIMA I OBVEZAMA 

DUŽNOSNIKA I ČLANOVA TIJELA HLK 

 

- predlaže se izmjena naziva Pravilnika na način da se izbriše 

riječ "dužnosnika" jer Statut HLK NN 55/2018 ne definira 

termin "dužnosnik HLK". Sukladno navedenom izbrisati riječ 

"dužnosnik" iz ostatka teksta Pravilnika. Ovaj Pravilnik treba 

definirati samo prava i obveze članova tijela HLK. 

 

- u čl. 1. predlaže se izmjena na način da se izbriše riječ 

"dužnosnika" jer Statut HLK ne definira termin "dužnosnik 

HLK". Ovaj Pravilnik treba definirati samo prava i obveze 

članova tijela HLK. 

 

- predlaže se da se u čl. 2. izbrišu dijelovi prema kojima je 

navedeno da se odredbe ovog Pravilnika odnose na  

dopredsjednika HLK i savjetnike predsjednika HLK jer oni 

nisu tijela HLK sukladno čl. 11. Statuta HLK 

 

- u čl. 4. navesti da član tijela HLK mora potpisati izjavu 

kojom izjavljuje da nije u nikakvom sukobu interesa prilikom 

obavljanja obveza kao član tijela HLK i da će se izuzeti u svom 

radu kao član tijela HLK ukoliko u bilo kojem trenutku bude 

sumnje na mogući sukob interesa 

 

 

 - predlaže se da se izbriše čl. 13. u cijelosti jer dopredsjednik 

HLK nije tijelo HLK sukladno čl. 11. Statuta HLK.  

 

 

 

 

- predlaže da se izbriše čl. 14. u cijelosti jer savjetnik 

predsjednika HLK nije tijelo HLK sukladno čl. 11. Statuta 

HLK. Smatram da nije opravdano da savjetnik predsjednika 

HLK dobiva redovnu mjesečnu naknadu pored zamjenika 

predsjednika HLK, dopredsjednika HLK, Izvršnog odbora, 

Vijeća Komore, Skupštine Komore, ostalih tijela HLK, članova 

stručnih službi koji su zaposleni u Komori te drugih vanjskih 

suradnika čije usluge plaća HLK, a čije savjete može koristiti 

predsjednik HLK u svom radu.  

 

 

 

 

 

 

 

Djelomično se prihvaća.  

Naziv akta izmijenit će se u Pravilnik o pravima i obvezama u 

obavljanju dužnosti u HLK. 

 

 

 

Primljeno na znanje. 

 

 

 

 

Ne prihvaća se. 

Dopredsjednik je član tijela HLK - Izvršnog odbora HLK, a 

Pravilnikom se uređuju prava i obveze u vezi s radom u tijelima 

HLK. 

 

 

Ne prihvaća se. 

Pravilnik već propisuje obvezu časnog, poštenog, savjesnog, 

odgovornog i nepristranog postupanja, uz čuvanje vlastite 

vjerodostojnosti  i dostojanstva povjerene dužnosti. 

 

 

Ne prihvaća se. 

Dopredsjednik je član tijela HLK - Izvršnog odbora HLK, a 

Pravilnikom se uređuju prava i obveze u vezi s radom u tijelima 

HLK. 

 

 

Primljeno na znanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- predlaže se da se izbriše st. 2. čl. 15. prema kojem zamjenici 

predsjednika stalnih povjerenstava imaju pravo na mjesečnu 

naknadu jer njihova uloga prema Statutu HLK nije drukčije 

definirana u odnosu na ostale članove stalnih povjerenstava. 

Prema predloženom nacrt ostale članove stalnih povjerenstava 

se stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na zamjenike 

predsjednika stalnih povjerenstava, a nije niti ekonomski 

opravdano da dodatnih 10 osoba dobiva mjesečnu naknadu. 

 

 

- predlaže se da se u čl. 17. izbriše da predsjednik Skupštine 

ima pravo na mjesečnu naknadu  

 

- predlaže se da se u čl. 17. izbriše da zamjenik predsjednika 

Skupštine ima pravo na mjesečnu naknadu s obzirom da se 

njegova funkcija prema Statutu HLK ne razlikuje od funkcije 

zastupnika Skupštine  

 

- predlaže se da se u čl. 18. izbriše stavak 2.  

 

- predlaže se da se briše stavak 3. u čl. 18 prema kojem članovi 

Vijeća imaju pravo na jednaku mjesečnu naknadu. S obzirom 

da se broj članova značajno razlikuje između pojedinih 

županija, Grada Zagreba, MORHa i HZZOa tako se razlikuju i 

obveze pojedinih predsjednika povjerenstava, odnosno članova 

Vijeća. Isto tako, je li opravdano da članovi Vijeća iz onih 

županija u kojima su organizirani uredi HLK i gdje postoje 

stalni zaposlenici HLK primaju mjesečnu naknadu? 

 

 

- u čl. 24 navesti dodatno da oni članovi Komore koji u radnom 

odnosu s Komorom nemaju pravo na mjesečnu naknadu i 

naknadu za sudjelovanja na sjednicima u tijelima HLK 

 

 

 

- u čl. 24. navesti da oni članovi HLK koji su u dva ili više 

tijela HLK dobivaju naknadu samo po jednoj osnovi koja je 

povoljnija za njih 

 

 

 

 

- izmjeniti stavak 1. čl. 25. na način da novčanu vrijednost 

boda umjesto Izvršnog odbora HLK određuje Skupština HLK i 

to jednom godišnje prilikom donošenja financijskog plana za 

sljedeću godinu jer je Skupština ta koja prema Statutu HLK 

donosi financijski plan, a novčna vrijednost boda može 

značajno utjecati na godišnji proračun HLK i financijsku 

stabilnost Komore 

 

 

- u Završne odredbe navesti i sankcije ukoliko član tijela ne 

izvršava svoje obveze prema Komori ili ukoliko Komora ne 

izvršava svoje obveze prema članu tijela HLK 

 

 

 

Ne prihvaća se. 

Isključivo zamjenici predsjednika mogu mijenjati predsjednika 

stalnog povjerenstva na sjednicama Izvršnog odbora HLK. 

Zamjenici predsjednika stalnih povjerenstava Izvršnog odbora 

imaju istaknutiju ulogu u funkcioniranju stalnih povjerenstava te  

preuzimaju dodatne poslove i zadaće u odnosu na ostale članove 

stalnih povjerenstava. 

 

 

 

Primljeno na znanje. 

 

 

 

Primljeno na znanje. 

 

 

 

Primljeno na znanje. 

 

Ne prihvaća se. Trenutno rješenje prema kojem članovi Vijeća u 

ostvaruju pravo na jedinstven iznos mjesečne naknade u 

primjeni je od prosinca 2017. godine.  

Novim Pravilnikom se naknada povećava u minimalnom iznosu 

s 300 na 310 bodova.  

Raniji pravilnik koji je bio u primjeni u  razdoblju od 2007. do 

prosinca 2017. godine propisivao je pravo na naknadu u visini 

od 200 do 500 bodova, ovisno o broju članova u županiji. 

 

 

Ne prihvaća se. 

Pravilnikom nije niti predviđena mogućnost da članovi HLK 

koji su u radnom odnosu u HLK primaju mjesečnu 

naknadu/naknadu za sudjelovanje na sjednicama tijela HLK. 

 

 

Ne prihvaća se. 

Pravilnikom nije niti propisana mogućnost kumuliranja naknada 

s više osnova. Članovi tijela HLK koji imaju pravo na mjesečnu 

naknadu ne mogu istodobno primate naknadu s osnove 

sudjelovanja u radu tijela HLK. 

 

 

 

 

Primljeno na znanje. 

 

 

 

 

 

 

Ne prihvaća se. 

Sankcije nisu predmetom reguliranja ovog pravilnika već drugih 

općih akata HLK. 

 

 

 


