
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO 

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

 

Na temelju članka 6. stavka 3. podstavka 2. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske liječničke 

komore od 9. veljače 2019., Središnje izborno povjerenstvo na 4. sjednici održanoj 27. ožujka 

2019. donijelo je  

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ II 

 

KANDIDATIMA ZA ZASTUPNIKE U SKUPŠTINI HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE, 

ODNOSNO ZA ČLANOVE ŽUPANIJSKIH POVJERENSTAVA, POVJERENSTVA GRADA 

ZAGREBA I POVJERENSTAVA MINISTARSTVA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE I 

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  

 

 

1. Pravo kandidiranja za tijela Hrvatske liječničke komore (dalje u tekstu: HLK) imaju članovi 

HLK koji ispunjavaju propisane uvjete za pravovaljanost kandidature. 

 

2. Za zastupnika u Skupštini HLK, odnosno za člana županijskih povjerenstava HLK, 

Povjerenstva Grada Zagreba i Povjerenstava Ministarstva obrane Republike Hrvatske i 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje može se kandidirati svaki član HLK koji 

ispunjava sljedeće uvjete:  

- ima podmirene sve članske obveze 

- u odnosu na njega nije u tijeku trajanje izrečene disciplinske mjere privremenog ili 

trajnog oduzimanja licence od strane tijela HLK 

- nije član Središnjeg izbornog povjerenstva 

- ima pisanu potporu najmanje 20 članova HLK iz izborne jedince u kojoj se kandidira. 

 

3. Kandidat koji je u radnom odnosu kandidira se u izbornoj jedinici prema mjestu rada, dok 

se ostali kandidati (umirovljenici, nezaposleni i dr.) kandidiraju u izbornoj jedinici prema 

mjestu prebivališta. 

Kandidati koji nemaju prebivalište i/ili mjesto rada u Republici Hrvatskoj ističu kandidaturu 

u izbornoj jedinici po svom osobnom izboru. 

 

4. Članovi HLK koji podupiru kandidaturu moraju imati prebivalište, a ne mjesto rada, u  istoj 

izbornoj jedinci u kojoj član kojeg podupiru ističe svoju kandidaturu. 

 

5. Svaki član HLK može poduprijeti kandidaturu više kandidata za zastupnike u Skupštini 

HLK, odnosno za članove županijskih povjerenstava HLK, Povjerenstva Grada Zagreba i 

Povjerenstava Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje. 

 



6. Kandidat ističe svoju kandidaturu na obrascu za isticanje kandidature koji sadrži: 

- podatke o kandidatu: ime i prezime, OIB, adresu (ulica, kućni broj, mjesto  

   prebivališta, poštanski broj), specijalizaciju, mjesto rada (kratki naziv i sjedište  

    poslodavca) te vlastoručni potpis kandidata 

- podatke o članovima HLK-a koji podupiru kandidaturu: ime i prezime, OIB, adresu  

   (ulica, kućni broj, mjesto prebivališta, poštanski broj) te vlastoručne potpise svih  

   podupiratelja. 

Na obrascu za isticanje kandidature ne ističu se znanstveno – nastavna zvanja i stručna zvanja 

kandidata. 

 

7. Obrazac za isticanje kandidature dostupan je na mrežnoj stranici HLK www.hlk.hr, u rubrici 

pod naslovom: Izbori 2019., putem aplikacije za isticanje kandidature.  

Aplikacija za isticanje kandidature omogućuje kandidatu da najavi svoju kandidaturu 

Središnjem izbornom povjerenstvu, preuzme obrazac za isticanje kandidature, provjeri 

točnost podataka o članovima koji su podržali njegovu kandidaturu i sl. 

Upute za korištenje aplikacije za isticanje kandidature objavit će se na na mrežnoj stranici HLK 

www.hlk.hr, u rubrici pod naslovom: Izbori 2019. 

 

8. Obrazac kandidature može se predati Središnjem izbornom povjerenstvu neposredno ili 

poslati poštom na adresu Hrvatske liječničke komore, Ulica Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb. 

Obrazac kandidature predaje se u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Za Središnje izborno 

povjerenstvo, Kandidatura – ne otvarati“.  

 

9. Neovisno o načinu dostave, ispunjeni obrazac za isticanje kandidature mora biti dostavljen 

Središnjem izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 30 dana od datuma utvrđenog 

odlukom Vijeća HLK o raspisivanju izbora za zastupnike u Skupštini HLK, odnosno za 

članove županijskih povjerenstava HLK, Povjerenstva Grada Zagreba i Povjerenstava 

Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 

Kod slanja preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti ne smatra se danom predaje 

Središnjem izbornom povjerenstvu.  

Nedjelje, blagdani i neradni dani ne utječu na početak, tijek ni istek roka.   

 

10. Kandidat može tijekom izbornog postupka odustati od kandidature, o čemu je dužan 

odmah, a najkasnije do dana zaključenja kandidacijske liste, obavijestiti Središnje izborno 

povjerenstvo. 

 

11.  Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i postupku izbora može podnijeti 

svaki birač za svoju izbornu jedinicu. 

Prigovor se podnosi Središnjem izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od 

isteka dana kad je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor. 

U slučaju kada je uz prigovor potreban izborni materijal, isti treba biti dostavljen zajedno s 

prigovorom, u protivnom će Središnje izborno povjerenstvo donijeti odluku na temelju 

navoda iz prigovora. 



 

12. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave na oglasnoj ploči 

HLK.  

 

13. Ove Obvezatne upute objavit će se i na službenoj mrežnoj stranici HLK. 

 

 

KLASA: 013-05/19-01/01 

UBROJ: 385-03/01-19-02 

 

                                                                                                            Predsjednik         

                                                                                                    Središnjeg izbornog povjerenstva  

                                                                                                 prim. Zdravko Dorosulić, dr.med., v.r. 

 

 

 

Ove Obvezatne upute objavljene su na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke komore 28. ožujka 

2019. i stupile su na snagu 29. ožujka 2019. 

 

                                                                                                                        Predsjednik         

                                                                                                    Središnjeg izbornog povjerenstva  

                                                                                                 prim. Zdravko Dorosulić, dr.med., v.r. 

 

 


