
 

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO 

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

 

Na temelju članka 6. stavka 3. podstavka 8. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske liječničke komore 

od 9. veljače 2019., Središnje izborno povjerenstvo Hrvatske liječničke komore na 7. sjednici održanoj 3. 

svibnja 2019. donosi  

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ V 

 

O  NAČINU NADZORA IZBORNOG POSTUPKA OD STRANE ČLANOVA HRVATSKE 

LIJEČNIČKE KOMORE  

 

 

1. Nadzor izbornog postupka za zastupnike u Skupštini Hrvatske liječničke komore (dalje u tekstu: 

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

Povjerenstava MORH-a i HZZO-a te za predsjednika i zamjenika predsjednika HLK mogu vršiti svi 

članovi HLK u skladu s odobrenjem i uputama Središnjeg izbornog povjerenstva HLK (dalje u tekstu: 

SIP).   

 

2. Nadzor izbornog postupka može se vršiti:  

- kod elektroničkog glasovanja – u izbornim jedinicama na lokacijama i u vrijeme kada   

  koordinatori pružaju tehničku pomoć članovima u vezi elektroničkog glasovanja  

- kod dopisnog glasovanja - u prostorijama Središnjeg ureda HLK kod prebrojavanja glasova.  

 

3. Na svakoj od lokacija u izbornim jedinicama u vrijeme kada koordinatori pružaju tehničku pomoć 

članovima u vezi elektroničkog glasovanja, izborni postupak može nadzirati maksimalno pet članova 

HLK. 

 

4. Broj članova HLK koji žele nadzirati izborni postupak u prostorijama Središnjeg ureda HLK kod 

prebrojavanja glasova SIP može ograničiti u skladu s prostornim mogućnostima.  

 

5. Članovi koji žele nadzirati izborni postupak moraju se prijaviti SIP-u. 

 

6. Članovi u svojoj prijavi moraju navesti žele li nadzor vršiti na nekoj od određenih lokacija u izbornim 

jedinicama kada koordinatori pružaju tehničku pomoć članovima u vezi elektroničkog glasovanja ili u 

prostorijama Središnjeg ureda HLK kod prebrojavanja glasova. 

 

7. Članovi HLK koji žele vršiti nadzor izbornog postupka na nekoj od određenih lokacija u izbornim 

jedinicama kada koordinatori pružaju tehničku pomoć članovima u vezi elektroničkog glasovanja 

moraju navesti na točno kojoj od određenih lokacija za koordinatore žele vršiti nadzor i u koje vrijeme. 

 

8. Članovi HLK koji žele vršiti nadzor izbornog postupka mogu se prijaviti isključivo putem e-mail 

adrese: izbori@hlk.hr. 

Rok za prijavu, točne lokacije na kojima će koordinatori pružati tehničku pomoć članovima i u koje 

vrijeme SIP će objaviti na mrežnoj stranici HLK u rubrici pod nazivom Izbori 2019. 



 

9. SIP će donijeti odluku o članovima HLK koji mogu vršiti nadzor izbornog postupka i u njoj navesti 

koji članovi, na kojim lokacijama i u koje vrijeme mogu vršiti nazor.  

U slučaju većeg broja od dopuštenog na određenim mjestima u izbornim jedinicama, odnosno mogućeg 

u Središnjem uredu HLK, prednost pred ostalim članovima imat će kandidati, i to po redoslijedu 

prijava.  

Odluku o osobama koje mogu vršiti nadzor u izbornim jedinicama SIP će dostaviti podnositeljima 

prijava i koordinatoru izborne jedinice na koju se nadzor odnosi. 

 

10. Članovi HLK kojima bude odobreno nadziranje dobit će identifikacijsku iskaznicu koju su dužni 

nositi na vidljivom mjestu za cijelo vrijeme trajanja njihovog nadzora. 

 

11. Članovi HLK koji nadziru izborni postupak ne smiju tonski ni video snimati rad koordinatora ni 

pružanje tehničke pomoći članovima HLK. 

 

12. Članovi HLK koji nadziru izborni postupak ne smiju ometati izborni postupak. U slučaju ometanja, 

mogu biti udaljeni od strane koordinatora koji će o tome obavijestiti SIP, a SIP naknadno može zabraniti 

i daljnje vršenje nadzora.  

 

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

 

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

 

 

KLASA: 013-05/19-01/01 

UBROJ: 385-03/01-19-05  

 

                                                                                                                       Predsjednik         

                                                                                                   Središnjeg izbornog povjerenstva  

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

 

 

 

 

 

 

Ove Obvezatne upute objavljene su na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke komore 6. svibnja 

2019. i stupile su na snagu 7. svibnja 2019. 

 

                                                                                                                        Predsjednik         

                                                                                                    Središnjeg izbornog povjerenstva  

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


