
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 Hrvatske liječničke komore na 7. sjednici održanoj 3. 

svibnja 2019. donosi  

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ VII 

 

O  NAČINU DOPISNOG GLASOVANJA ZA  PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA 

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

 

1. Svakom članu Hrvatske liječničke komore (dalje u tekstu: HLK), koji je Središnjem izbornom 

povjerenstvu HLK (dalje u tekstu: SIP) dostavio zahtjev za dopisno glasovanje na način određen 

Odlukom o raspisivanju izbora za predsjednika i zamjenika predsjedika HLK i Obvezatnim uputama 

broj I, SIP će preporučenom poštanskom pošiljkom uz povratnu kuvertu s plaćenom poštarinom 

dostaviti glasačke materijale s uputama o glasovanju. 

 

2. Glasačka lista sadrži:  

- oznaku za koje tijelo HLK se provode izbori 

-  identifikacijski broj, odnosno identifikator glasačke liste 

-  oznaku izborne jedinice 

-  redni broj, prezimena i imena zajedničkih kandidata, naznaku radi li se o kandidatu za 

predsjednika ili zamjenika predsjednika, specijalizacije i ustanove rada (kratke nazive Poslodavaca). 

 

Zajednički kandidati su na glasačkoj listi navedeni istim redoslijedom kojim su navedeni na listi 

kandidata, odnosno prema abecednom redu prezimena kandidata za predsjednika HLK. 

 

3. Glasačka lista koju je tiskala Agencija za komercijalnu djelatnost (dalje u tekstu: AKD) sadrži zaštitne 

elemente koji onemogućavaju zlouporabu liste. 

 

Sustav za obradu glasačkih lista upozorit će ako se pojave dvije ili više glasačkih lista s istim 

identifikatorom ili lista s identifikatorom koji nije tiskan u AKD-u. 

 

4. Glasovanje je potpuno anonimno te nije moguće utvrditi za koga je pojedini član glasovao. 

 

Mehanizami koji jamče anonimnost su sljedeći:  

- sve povratne kuverte su identične 

- kuverta u kojoj se povratno šalje glasačka lista ne može se otvoriti bez tragova o otvaranju 

- kroz zatvorenu kuvertu nije moguće vidjeti koji su kandidati označeni 

- glasačke liste razlikuju se jedino po identifikacijskom broju koji je „negovoreći“ i slučajan, 

a taj dentifikator ima 11 znamenaka: 

 

I J   1 2 3 4 5 6  0 1   K 

 



IJ = izborna jedinica: 24 za predsjednika/zamjenika 

123456 = unikatni, slučajni broj (drugačiji za svaku tiskanu glasačku listu koja će se obrađivati), 

generira ga AKD i stavlja ga u popis ID-jeva svih tiskanih lista 

01 =         broj stranice glasačke liste (samo za Grad Zagreb)  

K =         kontrolna znamenka za sve prijašnje brojeve  

- nitko ne može znati koji je identifikacijski broj liste koju je pojedini član dobio jer: 

a) glasačke liste tiskaju se odvojeno od kuverti u kojima dolaze članovima i na kojima je  

adresa članova  

b) presavijanje i ulaganje glasačkih lista, uputa i povratne kuverte u kuvertu koja će biti 

dostavljena radi se strojno kako nitko ne bi mogao znati koji glasač je dobio koju 

glasačku listu 

c) AKD nadzire sve procedure prema istim načelima kao za tiskanje službenih 

dokumenata. 

 

5. Glasuje se samo za zajedničke kandidate navedene na glasačkoj listi. Kandidate se ne može dopisivati. 

  

6. Glasovati se može samo za jednu zajedničku kandidaturu.  

 

7. Glasuje se na način da se na glasačkoj listi obilježi (potpuno zatamni) redni broj ispred prezimena i 

imena zajedničkih kandidata. 

 

8. Kako bi se ispravno obilježio redni broj, potrebno je potpuno zatamniti kružić „O" ispred rednog broja  

s navedenim podatcima odabranih zajedničkih kandidata. 

Primjer ispravnog obilježavanja odabira zajedničkih kandidata: 

                              
R.br.                                      Prezime i ime kandidata     Kandidat za           Specijalizacija     Ustanova rada 
 
                                              Prezime ime kandidata       PREDSJEDNIKA   Lorem ipsum      Lorem ipsum 

1.           ili                  Prezime ime kandidata       ZAMJENIKA          Lorem ipsum      Lorem ipsum 
 
 

Za obilježavanje zatamnjivanjem kružića „O" treba rabiti isključivo plavu ili crnu kemijsku olovku jer 

oznake upisane drugom pisaljkom (npr. flomasterom, tintom ili običnom olovkom) mogu biti nečitljive 

pri automatskoj obradi optičkim čitačem. 

 

Pri obradi optičkim čitačem u obzir će se uzeti samo ispravno obilježeni.  

 

Jednom zatamnjeni kružić „O" nije moguće ispravljati. 

 

9. Važećom se smatra glasačka lista iz koje se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koje je 

zajedničke kandidate član HLK glasovao. 

 

Nevažeća je glasačka lista bez označene jedne zajedničke kandidature, lista na kojoj se ne može sa 

sigurnošću utvrditi za koje je zajedničke kandidate član HLK glasovao te ako je na listi označen veći 

broj zajedničkih kandidatura. 

 



10. Član HLK nakon glasovanja popunjenu glasačku listu treba dostaviti SIP-u putem poštanske pošiljke 

u priloženoj povratnoj kuverti s plaćenom poštarinom.   

 

11. Član HLK popunjenu glasačku listu može dostaviti i neposredno SIP-u u zatvorenoj povratnoj 

kuverti na adresu Središnjeg ureda Hrvatske liječničke komore, Ulica Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb, 

s naznakom: „Za Središnje izborno povjerenstvo – glasovanje - ne otvarati“. 

 

12. Neovisno o načinu dostave, glasačka lista mora biti zaprimljena u SIP-u najkasnije 26. svibnja 2019. 

do 24:00 sata. 

 

13. Prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja SIP će uzeti u obzir samo glasačke liste koje su zaprimljene 

u roku iz točke 12. ovih Obvezatnih uputa  SIP. 

 

14. Glasačke liste koje budu zaprimljene nakon isteka roka iz točke 12. ovih Obvezatnih uputa SIP neće 

uzeti u razmatranje.  

 

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

 

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

 

 

KLASA: 013-05/19-01/01 

UBROJ: 385-03/01-19-07  

 

                                                                                                                       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. 

. 


