
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 5. sjednici održanoj 15. travnja 2019. donosi  

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ IV 

 

O IZBORNIM JEDINICAMA ZA ČLANOVE HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE  

 

 

1. Članovi Hrvatske liječničke komore (dalje u tekstu: HLK) koji su u radnom odnosu u Republici 

Hrvatskoj glasuju u izbornoj jednici prema mjestu rada. 

 

2. Članovi HLK koji nisu u radnom odnosu u Republici Hrvatskoj, a imaju prebivalište u Republici 

Hrvatskoj (umirovljenici, nezaposleni i dr.) glasuju u izbornoj jednici prema mjestu prebivališta. 

 

3. Članovi HLK koji u Republici Hrvatskoj nemaju mjesto rada ni prebivalište mogu glasovati u izbornoj 

jedinici po svom osobnom izboru, ako to prijave HLK na e-mail adresu izbori@hlk.hr do 25. travnja 

2019. do 24:00 sata. 

 

4. Članovi HLK koji u Republici Hrvatskoj nemaju mjesto rada ni prebivalište te koji ne odaberu izbornu 

jedinicu u skladu s točkom 3. ove Obvezatne upute, a za koje HLK raspolaže o podatcima o izbornoj 

jedinici u kojoj su bili svrstani na izborima za tijela HLK 2015. godine, svrstat će se u popisu birača u 

izbornu jedinicu u kojoj su bili svrstani na izborima 2015. godine. 

 

5. Članovi HLK koji u Republici Hrvatskoj nemaju mjesto rada ni prebivalište te koji ne odaberu izbornu 

jedinicu u skladu s točkom 3. ove Obvezatne upute, a za koje HLK ne raspolaže o podatcima o izbornoj 

jedinici u kojoj su bili svrstani na izborima za tijela HLK 2015. godine, svrstat će se u popisu birača u 

izbornu jedinicu Grad Zagreb.  

 

6. Članovi HLK mogu glasovati isključivo u izbornim jedinicama određenima prema kriterijima iz ove 

Obvezatne upute. 

 

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

 

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

 

 

KLASA: 013-05/19-01/01 

UBROJ: 385-03/01-19-04  

 

                                                                                                                       Predsjednik         

                                                                                                   Središnjeg izbornog povjerenstva  

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

 

mailto:izbori@hlk.hr


 

Ove Obvezatne upute objavljene su na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke komore 15. travnja 

2019. i stupile su na snagu 16. travnja 2019. 

 

                                                                                                                        Predsjednik         

                                                                                                    Središnjeg izbornog povjerenstva  

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

 

                                   


