
 

Središnje izborno povjerenstvo HLK-a o izborima u Hrvatskoj liječničkoj komori  
 

Poštovane kolegice i kolege,  
 
zbog cijelog niza primjedbi koje se pojavljuju u medijima o izbornom procesu u HLK, Središnje 
izborno povjerenstvo HLK-a (SIP) podsjeća da je ono jedino tijelo koje ima ingerencije nad izbornim 
procesom u HLK tj. koje provodi i nadzire izbore u HLK. SIP ima predsjednika i četiri člana te četiri 
zamjenika člana.  
 
Povodom netočnih tvrdnji koje se pojavljuju u medijima o neovlaštenom raspolaganju s osobnim 
podacima  članova HLK, ističemo da Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) ne raspolaže s 
biračkim popisom (19.196 birača) niti s podacima koje on sadrži (ime i prezime člana, OIB i izborna 
jedinica). Navedeni podaci bit će uneseni u informacijski sustav e-izbori tek na sjednici SIP-a u 
subotu 18. svibnja i tamo će se nalaziti samo tijekom trajanja elektroničkih izbora. Dakle, tek će na 
sjednici u subotu, SIP tj. pet njegovih članova, korištenjem svojih liječničkih iskaznica i PIN-a, unijeti 
birački popis u informacijski sustav e-izbori. 
 
Članovi HLK mogu vršiti nadzor izbornog postupka u izbornim jedinicama i u prostorijama 
Središnjeg ureda HLK kod prebrojavanja glasova u skladu s odobrenjem i uputama Središnjeg 
izbornog povjerenstva HLK.  
 
SIP će prve neslužbene rezultate izbora za predsjednika HLK-a objaviti u ponedjeljak, 27. svibnja 
2019. Nakon prebrojavanja dopisnih glasačkih lista SIP će otključati rezultate elektroničkih izbora i 
objaviti rezultate glasovanja. Napominjemo da će informacijski sustav otključati i prikazati 
rezultate elektroničkog glasovanja tek nakon što svi članovi SIP-a pristupe sustavu e-izbori sa 
svojom pametnom karticom i učitaju svoj PIN.   
 
Prve neslužbene rezultate izbora za Skupštinu HLK-a SIP će objaviti u utorak, 28. svibnja 2019. 
 
 
Zakonitost izbora u Hrvatskoj liječničkoj komori 
 
Izbori u HLK pravno se temelje na Statutu HLK-a i Pravilniku o izboru tijela Hrvatske liječničke 
komore. Oba akta Komore izglasala je Skupština Komore 19. svibnja 2018., još za mandata 
prijašnjeg predsjednika Komore. Statut je u lipnju dobio nužnu suglasnost Ministarstva zdravstva te 
je stupio snagu 23. lipnja 2018. Prije nego što ga je Skupština izglasala, Pravilnik o izboru tijela 
HLK-a je bio mjesec dana u javnoj raspravi na mrežnim stranicama HLK-a (28.3. do 28.4).  



 

Pravilnik o izboru tijela stupio je na snagu 4. srpnja 2018. Ministarstvo zdravstva (MIZ) je u svojem 
upravnom nadzoru u HLK, koje je provelo u prosincu 2018. godine, uz ostalu dokumentaciju 
pregledalo i ovaj Pravilnik. U izvješću o provedenom nadzoru, koje je Ministarstvo dostavilo HLK-a 
9. siječnja 2019., ono nije imalo ni jednu primjedbu na sam sadržaj Pravilnika niti na njegove 
odredbe o elektroničkom glasovanju.  
 
Jedino na što je Ministarstvo upozorilo u tom izvješću je procedura donošenja Pravilnika jer novi 
Statut, na kojem se temelji Pravilnik, nije bio na snazi u trenutku donošenja samog Pravilnika. 
Naime, Pravilnik je Skupština HLK-a izglasala istovremeno s novim Statutom, u svibnju 2018. Stoga 
je Ministarstvo upozorilo HLK-a da, nakon što je novi Statut stupio na snagu u lipnju 2018., 
Skupština HLK mora ponovno usvojiti spomenuti Pravilnik. To je, prema uputi Ministarstva, 
Skupština HLK-a i učinila 9. veljače 2019. Pravilnik o izboru tijela Hrvatske liječničke komore je 
stupio na snagu 18. veljače ove godine. 
 
 
Upravljanje osobnim podacima članova 
 
Sukladno Zakonu o liječništvu, HLK ima javnu ovlast voditi Imenik liječnika. Sadržaj Imenika 
propisan je Statutom i drugim pravnim aktima HLK-a. HLK zakonito preuzima izvorne podatke o 
liječnicima iz temeljnih registara ovlaštenih državnih institucija. Isto tako HLK zakonito obrađuje 
osobne podatke svojih članova u pripremi i tijekom provođenja izbora. U izbornom procesu za 
ostvarenje prava članova da biraju koriste se sljedeći podaci: ime i prezime, OIB i izborna jedinica. 
Isti podaci obrađuju se za potrebe elektroničkog glasovanja, kao i za potrebe dopisnog glasovanja tj. 
elektroničko glasovanje ne zahtijeva obradu nekih novih, dodatnih osobnih podataka.  
 
S AKD-om, državnom tvrtkom koja je izradila liječničke iskaznice i informacijski sustav e-izbori, 
HLK ima zakonom propisan ugovor koji štiti uporabu osobnih podataka članova. Podsjećamo kako 
AKD izrađuje osobne iskaznice i putovnice za građane Republike Hrvatske pa je stoga sigurnost 
izbornog procesa neupitna.  
 
Opća uredba o zaštiti podataka jasno propisuje da je traženje privole osobe da se koriste njezini 
podaci nužno samo u slučajevima kada ne postoje druge zakonske osnove za korištenje tih 
podataka (članak 6. Opće uredbe). To ovdje nije slučaj jer postoji zakonska osnova da HLK koristi te 
podatke kako bi članovima omogućila da iskoriste svoje pravo i glasuju na izborima. Stoga nije 
postojao ni jedan valjani pravni razlog da bi HLK morala tražiti privolu svakog svojeg člana da mu, 
korištenjem njegovih osobnih podataka, omogući da konzumira svoje glasačko pravo. Takvu privolu 
ne traži niti Republika Hrvatska od svojih državljana kada provodi izbore. 
 



 

Želimo naglasiti da HLK osobne podatke članova nije prenijela, prodala ili dostavila bilo kojoj 
neovlaštenoj osobi niti u jednom njihovom dijelu. HLK je poduzela sve potrebne tehničke, pravne i 
organizacijske mjere zaštite osobnih podataka svojih članova, sukladno odredbama Opće uredbe i 
zakona o njezinoj provedbi.  
 
 
Liječničke iskaznice i e-izbori 
 
E- glasovanje i liječničke iskaznice dio su projekta e-Komora koji se provodi od 2016. godine. 
Liječničke iskaznice tj. tzv. pametne iskaznice s kvalificiranim elektroničkim potpisom, kao i 
informacijski sustav za glasovanje e-izbori, za HLK je izradila državna tvrtka AKD. Liječnička 
iskaznica je dokument koji ima istu razinu sigurnosne zaštite (tzv. sigurnosna razina 4) kao i 
osobne iskaznice. 
 
Liječničkom iskaznicom liječnici se pored glasovanja, pristupanja informacijskom sustavu HLK-a 
mogu i izravno povezivati i sa sustavom e-građani i koristiti 71 dostupnu uslugu ovog državnog 
sustava. Liječnička iskaznica funkcionira na temelju ugrađenih elektroničkih certifikata. Jedan služi 
za sigurnu identifikaciju, a drugi za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa koji, sukladno EU 
propisima, u svim članicama EU ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.  
 
 
Elektroničko glasovanje 
 
Glasovanje u HLK provodit će se elektroničkim putem, pomoću liječničke iskaznice, u razdoblju od 
20. do 26. svibnja 2019. HLK je do sada izradila 12.416 liječničkih iskaznica. 
Proces izrade i podjele liječničkih iskaznica članovima počeo je krajem 2016. godine i traje već više 
od dvije godine. Do danas je iskaznice preuzelo više od 12.000 članova, a mogu ih preuzimati do 
petka 17. svibnja 2019. do kraja radnog vremena. U subotu, 18. svibnja 2019., će SIP preuzeti i 
evidentirati sve nepodijeljene iskaznice (trenutno je nepodijeljenih iskaznica nešto manje od 400). 
Te nepodijeljene iskaznice će biti pohranjene u sefu SIP-a sve do završetka izbornog procesa u HLK-
a, ali ih članovi uz prethodnu najavu mogu preuzeti od SIP-a. 
 
S obzirom na to da će se izbori u HLK-a prvi puta provoditi elektroničkim glasovanjem, članovima je 
osigurana tehnička pomoć. U svim izbornim jedinicama, u većim zdravstvenim ustanovama, 
članovima će biti na raspolaganju koordinatori Komore, kako bi im pružili tehničku pomoć 
isključivo kod aktivacije liječničkih iskaznica.  
 
SIP je također zaprimio zahtjeve za dopisnim glasovanjem 2.247 članova i njima su glasačke liste 
poslane preporučenom poštom prošli tjedan. Članovi HLK koji su zatražili dopisno glasovanje ne 



 

nalaze se na biračkom popisu za elektroničko glasovanje i ne mogu pristupiti elektroničkom 
glasovanju. Dopisno glasovanje je počelo i u tijeku je, a  glasačke liste tih članova moraju biti 
zaprimljene u SIP-u najkasnije 26. svibnja 2019. do 24:00.   
 
Na kraju, SIP koristi priliku da još jednom pozove kolegice i kolege da pristupe izborima, a sve 
kandidate poziva na odgovorno i kolegijalno javno komuniciranje i suzdržavanje od iznošenja 
neprovjerenih i netočnih tvrdnji.  
 
    

  Hrvatska liječnička komora 
Središnje izborno povjerenstvo 

 

 

 
 

 


