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Na temelju odredbe članka 19. točke 13. Statuta Hrvatske liječničke komore („Narodne 

novine“ 55/18.) i odredaba članka 5. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske liječničke 

komore od 9. veljače 2019., Vijeće Hrvatske liječničke komore na 20. sjednici održanoj  

28. ožujka 2019. donijelo je  

 

 

O D L U K U 

O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA 

PREDSJEDNIKA HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

 
I. 

Raspisuju se izbori za predsjednika i zamjenika predsjednika Hrvatske liječničke 

komore (dalje u tekstu: HLK). 

 

II. 
Kandidati za predsjednika i zamjenika predsjednika HLK zajedno ističu svoju 

kandidaturu. 

Za pravovaljanost zajedničke kandidature potrebno je prikupiti 100 potpisa članova 

HLK. 

Kandidati za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika HLK ističu kandidaturu 

na obrascu za isticanje kandidature koji sadrži: 

- podatke o kandidatima: ime i prezime, OIB, adresu, specijalizaciju, mjesto rada 

kandidata te potpise kandidata 

- podatke o članovima HLK koji podržavaju kandidaturu za predsjednika odnosno 

zamjenika predsjednika HLK: ime i prezime, OIB, adresu te potpis. 

Obrasci za isticanje zajedničke kandidature dostupni su na mrežnim stranicama HLK. 

 

III. 

Redoslijed izbornih radnji i rokovi za njihovo provođenje su sljedeći: 

1. Izbori se raspisuju 29. ožujka 2019. u 0:00 sati. 

2. Zahtjevi za dopisno glasovanje moraju biti zaprimljeni u Središnjem izbornom 

povjerenstvu najkasnije 19. travnja 2019. do 24:00 sata. 

3. Ispunjeni obrazac za isticanje zajedničke kandidature dostavlja se Središnjem 

izbornom povjerenstvu najkasnije do 28. travnja 2019. do 24:00 sata. 

4. Središnje izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti listu kandidata na temelju 

pravovaljanih kandidatura do 3. svibnja 2019. do 24:00 sata, na oglasnoj ploči i 

mrežnoj stranici HLK. 

5. Glasovanje će se provoditi od 20. svibnja 2019. od 00:00 sati do 26. svibnja 

2019. do 24.00 sata. 

6. Središnje izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja do 29. svibnja 

2019. do 24:00 sata te iste objaviti na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici HLK, a 

naknadno i u glasilu HLK. 
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IV. 

Predsjednika i zamjenika predsjednika HLK biraju svi članovi HLK po načelu 1 član - 1 

glas, tajnim glasovanjem. 

Izbori se provode se u pravilu elektroničkim glasovanjem. 

Iznimno, članu HLK može se, na njegov zahtjev, omogućiti dopisno glasovanje.  

Članu HLK kojem je omogućeno dopisno glasovanje, Središnje izborno povjerenstvo 

dostavit će preporučenom poštanskom pošiljkom uz povratnu kuvertu s plaćenom 

poštarinom glasačke materijale s uputama o glasovanju. 

 

V. 

Glasovanje se obavlja putem glasačkih lista, koje na temelju liste kandidata sastavlja 

Središnje izborno povjerenstvo. 

Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkoj listi na način da se na glasačkoj 

listi obilježi redni broj ispred prezimena i imena kandidata. 

Ako se glasovanje obavlja elektroničkim putem, glasač će automatski biti upozoren o 

tome da je na listi označio veći broj kandidata od propisanog. 

 

VI. 

Konstituirajuća sjednica Skupštine HLK održat će se 29. lipnja 2019.  

 

VII. 
Područje Republike Hrvatske predstavlja jednu izbornu jedinicu.  

 

VIII. 
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči HLK i mrežnoj stranici HLK. 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave. 

 

 

KLASA: 013-01/19-02/02 

URBROJ: 385-03/01-19-01            

 
                                                                                                                 Predsjednik 

                                                                                              Vijeća Hrvatske liječničke komore 

 

                                                                                        doc.dr.sc. Krešimir Dolić, dr.med. v.r. 

 

 

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči HLK 28. ožujka 2019. i stupa na snagu 29. 

ožujka 2019. 

 

 

 Predsjednik 

                                                                                         Vijeća Hrvatske liječničke komore 

 

                                                                                       doc.dr.sc. Krešimir Dolić, dr.med. v.r. 


