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TREĆA GODINA NAŠEG
MANDATA BILA JE U
SVAKOM POGLEDU
NAJUSPJEŠNIJA GODINA
U POVIJESTI KOMORE
Ostvarili smo najbolji financijski rezultat, a
istovremeno smo našim članovima značajno proširili
prava i mogućnosti koja im donosi članstvo

Nisam
„neovlašteno
raspolagao sa
gotovo 700 tisuća
kuna“. Komori
sam uštedio i
priskrbio milijune
kuna koje smo
usmjerili našim
članovima
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Prije petnaestak dana navršile su
se pune tri godine od kad je na
čelu Hrvatske liječničke komore
doc. dr. sc. Trpimir Goluža. Već
u nastupnom govoru jasno je
zacrtao ciljeve koje želi ostvariti
u svom četverogodišnjem
mandatu: Komoru učiniti
jednom od najorganiziranijih
institucija u hrvatskom društvu,
beskompromisno braniti i
zastupati interese i prava svih
liječnika te osigurati konkretnu

korist svim članovima u
smislu veće pravne sigurnosti,
mogućnostima stručnog
usavršavanja i unaprjeđenja
svakodnevnog života. „Nastojat
ću postići da na kraju mog
mandata svakom objektivnom
članu HLK-a bude posve jasno
da mu članstvo u Komori
donosi konkretnu dobrobit
te da njegovo članstvo ne
bude isključivo posljedica
zakonske obveze već i osobne
želje proizašle iz objektivne
spoznaje.“
Do sjednice Skupštine HLK-a u
Šibeniku, u svibnju ove godine,
izgledalo je da je sve idealno,
a onda se dogodio svojevrsni
pokušaj puča. Nekolicina
najbližih predsjednikovih
suradnika izrazila je
nezadovoljstvo i sumnju u
pojedine projekte realizirane
prije više od godinu dana, u
kojima su i sami sudjelovali i
o kojima su do tada imali samo
riječi hvale. Sve je plasirano u
javnost i izrodila se afera u kojoj
je predsjednik Goluža optužen
da je „neovlašteno raspolagao s
gotovo 700 tisuća kuna.“
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 redsjedniče, što se to događalo?
P
Je li uistinu u Komori bilo
neovlaštenog raspolaganja s
novcem?
Nije bilo neovlaštenog raspolaganja novcem. Nije bilo zloupotreba
niti je bilo ikakvog nezakonitog ili
nemoralnog rada. Sve su to samo
konstrukcije i insinuacije nastale u
onim strukturama i centrima moći
koji nikako i nipošto ne mogu i ne
žele prihvatiti novu orijentaciju
Komore, ozbiljnost, rad, red, profesionalnost i značaj koji smo postigli. Mi smo po njihovim kriterijima
jednostavno napravili previše i
postali suviše jak faktor u hrvatskom
zdravstvu i društvu. Takve konstrukcije prihvaćaju i neki neodgovorni
ljudi u samoj Komori koji pod svaku
cijenu nastoje napraviti javni skandal
ne bi li mene osobno diskreditirali i
nekako ojačali svoju poziciju i utjecaj u Komori. Pri tome im je posve
nevažno što na taj način diskreditiraju sve ono što smo napravili u
protekle tri godine i nanose golemu
štetu instituciji Hrvatske liječničke
komore i hrvatskom liječništvu u
cjelini.
K
 ako je uopće došlo do takve, za
sve, neugodne situacije?
Uz naprijed rečeno, čovjek koji
mi je trebao biti jedan od najbližih suradnika potaknut osobnom
frustracijom i nezadovoljstvom
svojom važnošću u Komori priklonio se mojim protivnicima, instrumentalizirao par članova Izvršnog
odbora, te naš osobni sukob podigao na institucionalnu razinu, razinu
Hrvatske liječničke komore.
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KONSTRUKCIJE, INSINUACIJE I LAŽI
PLASIRAJU INTERESNO USKRAĆENE I
IDEOLOŠKI OSTRAŠĆENE OSOBE KOJE
NIPOŠTO NE MOGU PRIHVATITI NOVU
ORIJENTACIJU KOMORE UMJERENU PREMA
HRVATSKIM LIJEČNICIMA, ISTINSKIM
HRVATSKIM DRUŠTVENIM VRIJEDNOSTIMA
I OPĆEM DOBRU. NJIMA SU SE PRIDRUŽILI
I NEKI LJUDI IZ VODSTVA KOMORE KOJI
SU POKAZALI KRAJNJU NESPOSOBNOST U
OBNAŠANJU VAŽNIH DUŽNOSTI. NJIHOVA
NEPOSVEĆENOST RADU U KOMORI UČINILA
IH JE LJUBOMORNIM I ZAVIDNIM.

O
 čemu se zapravo radi?
Želja dotičnog kolege za što većom
zaradom, onemogućila mu je iole
ozbiljniji rad u Komori i u njemu
razvila ljubomoru i zavist prema
ljudima koji su mi zbog svakodnevnog predanog rada u Komori postali
bliži suradnici. Na zavist i ljubomoru
nakalemila se i povrijeđena taština
jer sam ga na jednoj sjednici pred
petnaestak kolega suočio s realnošću. Istina, to sam uradio netaktično,
možda i grubo, što mi je žao.
N
 avodno su sporni projekti
uređenja Komorina uredskog
prostora u Šubićevoj ulici u
Zagrebu i „Kluba liječnika“ u
Rijeci te osnivanje Komorine
tvrtke „Aorta“ d.o.o. U čemu je
zapravo problem?

Problema nema. On je samo u
glavama onih koji su ga konstruirali i koji su od potpuno urednih i
uspješnih projekata stvorili aferu. Za
sve projekte, iako nismo obveznici
javne nabave, svi ugovori sklapani
su isključivo nakon razmatranja više
ponuda po kriteriju najpovoljnije
cijene i uz jamstvo kvalitete izvođenja radova. Za svaki od tih projekata
postoji potpuna, opsežna dokumentacija koja potvrđuje da je sve rađeno
po pravilima struke i u skladu s važećim pravnim okvirom.
Š ubićeva?
U Šubićevoj smo od derutnog nelegaliziranog i neupotrebljivog uredskog prostora od 70 m2 napravili
dva legalizirana potpuno neovisna,
vrhunski uređena, potpuno namještena i opremljena apartmana koje

dajemo po povoljnim uvjetima u kratkoročni najam
našim članovima. Procjene ovlaštenih sudskih
vještaka građevinarstva nedvojbeno potvrđuju
opravdanost ulaganja i pokazuju da smo donijeli
dobru odluku što smo pokrenuli taj projekt.
V
 aši oponenti na Skupštini u Šibeniku
ustvrdili su da je projekt u Rijeci „financijski
predimenzioniran“?

tijela: predsjednik HLK-a, Izvršni odbor i Vijeće komore.
Ukupno plaćeni troškovi građevinskih, instalaterskih radova,
opremanja i namještanja regionalnog ureda, za 2.000 HRK
su manji no što su ih za tu namjenu odobrila nadležna tijela
Komore: Izvršni odbor i Vijeće Komore.
J e li Vas iznenadilo to što je, na Skupštini u Šibeniku,
i riječanka dr.sc. Ines Strenja Linić osporila projekt
izgradnje “Kluba liječnika” u Rijeci?

S obzirom da je kolegica bila prva koja je na samom početku
Projekt „Klub liječnika – Rijeka“, projekt je razvinašeg
mandata na sjednici Vijeća Komore formalno iznijela
jen u sklopu politike HLK-a o ustroju regionalideju za izgradnju Kluba, da ju je cijelo vrijeme podržavala,
nih sjedišta HLK-a u Splitu, Rijeci i Osijeku, koja
a pogotovo jer je prihvatila
je usuglašena na svim
čast da ga osobno na svečan
tijelima Hrvatske liječnačin otvori i službeno pusti u
ničke komore. Projekt
OD ORGANIZACIJE KOJA JE
rad, to je čudno. No, s obzirom
je potaknut od ŽupanijNAJVEĆIM DIJELOM SLUŽILA
na njezinu reakciju kada sam
skog povjerenstva HLK-a
SAMA
SEBI,
NAPRAVILI
joj par dana prije Skupštine u
Primorsko-goranske
SMO
INSTITUCIJU
KOJA
NA
Šibeniku
objasnio da prostorije
županije (ŽP HLK-a
Komore u Rijeci ne smije koriGODIŠNJOJ RAZINI SVOJIM
PGŽ) i o njemu je u više
sti za svoje političko djelovanje
navrata raspravljano na
ČLANOVIMA PLAĆA, PRUŽA
i tamo održavati sastanke sa
svim tijelima HLK-a.
I OMOGUĆAVA KORIŠTENJE
građanima Rijeke, to me i nije
Inicijalna ideja bila je
USLUGA I PROIZVODA TRŽIŠNE
potpuno iznenadilo. Na žalost,
da se u tom prostoru
VRIJEDNOSTI
PREKO
50
ona nije jedina koja je pokušala
pod okriljem HrvatMILIJUNA
KUNA.
POKAZALI
i još uvijek pokušava iskoristiti
ske liječničke komore
Komoru
i njezinu infrastrukSMO DA SE MOŽE AKO SE
nalaze i uredi Hrvatturu za svoje političke odnosno
skog liječničkog zbora
HOĆE, ZNA I ŽELI. TO OČITO
stranačke probitke. Djelovanje
i Hrvatskog liječničkog
NEKOME SMETA.
HLK-a je potpuno nestranačko,
sindikata te da se prostor
a jedina politika koju zagovauredi kao samoodrživ
ramo je unaprjeđenje pozicije
višenamjenski poslovni
liječnika i zdravstvenog sustava u cjelini.
i društveni prostor za potrebe članova HLK-a
koji gravitiraju riječkom regionalnom uredu, ali i
svih drugih članova HLK-a. Za potrebe realizacije
projekta riječko županijsko povjerenstvo HLK-a
formiralo je radnu skupinu, u kojoj su bili predsjednik Skupštine HLK-a, predsjednik ŽP HLK-a
PGŽ i zaposlenica u riječkom regionalnom uredu
HLK-a. Radna skupina me redovito informirala
o svim pojedinostima vezanim uz projekt. Moja
primarna uloga u projektu bila je držanje troškova
u okviru odobrenog budžeta. Odluke vezane uz
financiranje projekta donosila su za to nadležna

I pak, izvješće Nadzornog odbora ne ide Vam u prilog?
Procijenite sami kompetentnost, objektivnost i vjerodostojnost odbora koji je tri dana prije Skupštine u Šibeniku ustanovio da je rad Komore posve uredan i u skladu sa zakonom,
a onda dva tjedna nakon Skupštine otkrio da ništa nije u redu
i da sam ja isključivi krivac za sve. Pri tome je pobio sva svoja
prethodna izvješća koja je dao za 2016., 2017. i prvu polovicu 2018. godine. Rukopis u izvješću Nadzornog odbora
evidentno je rukopis onih koji su konstruirali novonastalu
situaciju. Da nije zlonamjerno i optužujuće bilo bi smiješno.
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Izvješće je neobjektivno, nije utemeljeno na istini niti činjenicama, a u
dobrom dijelu je i apsurdno. Radi se
o montiranom procesu u režiji mog
nezadovoljnog suradnika i u izvedbi
nekompetentnog i neobjektivnog
nadzornog trojca s prije navedenim
kormilarom.
Š to je to po Vama apsurdno u
izvješću Nadzornog odbora?
Puno toga. Npr. pozivanje na procedure koje nigdje nisu definirane,
paušalno procjenjivanje visine pojedinih troškova bez ikakvih stručnih elaborata. A najapsurdnija je
odluka o mom kršenju Statuta zbog
odluke o transferu 10 milijuna kuna
s Komorina računa na račun tvrtke
„Aorta“. Predmetnu odluku donijelo
je Vijeće Komore, u glasovanju o toj
odluci nisam sudjelovao, a na koncu
ta odluka nije niti provedena u djelo.
Dakle kriv sam zbog odluke koju je
donijelo nadležno, nadređeno mi
tijelo, a koju ja nisam proveo. No, ne
osuđuju me za njeno neprovođenje
već zbog njenog donošenja.
Z
 ašto ste uopće išli u osnivanje
“Aorte”?
Zato da maksimalno za svekoliko članstvo Hrvatske liječničke
komore iskoristimo najveću vrijednost HLK-a, 19 tisuća naših članova.
Visoko obrazovanih, nadprosječno
platežno sposobnih ljudi sa specifičnim životnim potrebama i stilom
i da nam svima bude bolje. Kao takva
skupina zanimljivi smo brojnim
granama industrije i s njima kroz
partnerski odnos stvaramo novu
vrijednost za naše članove. Između
ostalog i djelovanjem Aorte za ovu
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godinu smo osigurali milijun kuna
namijenjenih inozemnom stručnom
usavršavanju naših članova. Odluku
o osnivanju „Aorte“ donijela je
Skupštine HLK-a bez i jednog glasa
protiv. Slične tvrtke za komercijalnu
djelatnost imaju mnoge komore u
razvijenim europskim državama.

stotinjak puta. Pri tome sam održao
70-ak tribina sa zainteresiranim
članstvom. Što se tiče komunikacije sa članstvom, razvili smo brojne
komunikacijske kanale i komuniciramo gotovo na dnevnoj razini.
Svatko tko želi biti informiran, vrlo
jednostavno to može biti. Sve mu je
servirano.

Napravili smo naizgled nemoguće,
ugovorom s PBZ-om o povoljnijem
stambenom kreditiranju naših
članova, izazvali smo pravi potres
na tržištu stambenih kredita. Našim
članovima kumulativno smo uštedjeli
preko 700 milijuna kuna.

P
 rigovaraju Vam i na
netransparentnosti rada i lošoj
komunikaciji?
Onaj tko želi biti netransparentan
u svom radu i ne želi komunicirati
sa suradnicima ne nastoji učiniti
sve kako bi sve relevantne informacije podijelio sa što većim brojem
članova. Evo, procijenite sami. Moja
je obveza godišnje šest puta sazvati
Izvršni odbor, ja sam ga u tri godine
sazvao 40 puta. Skupštinu organizirati jednom godišnje, a u moje tri
godine na moj prijedlog je sazvana
9 puta. Županijska povjerenstva
Komore nemam obvezu obilaziti,
niti ih je itko prije mene obilazio.
Ja sam ih u ove tri godine obišao

 avršile su se pune tri godine od
N
kad ste na čelu Komore. Kad se
osvrnete unatrag, koliko ste zadovoljni ostvarenim u te tri godine?
Poprilično sam zadovoljan no uvijek
se može više i bolje. Zatekao nas je
puno veći nered i nemar no što smo
očekivali. Imajući u vidu da smo
konstantno nailazili na “kosture iz
ormara” koji su nam ostavljeni u
naslijeđe i s kojim smo se beskompromisno obračunali onda je moje
zadovoljstvo još veće. Komora je
danas ozbiljna institucija koja je
servis i oslonac svim liječnicima
u smislu osnaživanja naše profesionalne sigurnosti, stručnosti

i unaprjeđenja svakodnevnog života pri čemu
svi članovi imaju jednaka prava, mogućnosti i
obveze. Prošla, 2017. godina bila je u svakom
pogledu najuspješnija godina u povijesti Komore.
Ostvarili smo najbolji financijski rezultat, a istovremeno smo našim članovima značajno proširili prava i mogućnosti koja im donosi članstvo
u Komori: osiguranje pravne pomoći, dopunsko
zdravstveno osiguranje, stipendiranje inozemnog
stručnog usavršavanja. Napravili smo naizgled
nemoguće, ugovorom s PBZ-om o povoljnijem
stambenom kreditiranju naših članova, izazvali
smo pravi potres na tržištu stambenih kredita.
Našim članovima kumulativno smo uštedjeli preko
700 milijuna kuna.
I pak, unatoč svemu, pojedinci javno traže Vašu
ostavku. Pojavilo se i „otvoreno pismo“?
Da, pismo prepuno laži i insinuacija napisao je i
razaslao jedan liječnik s kojim od početka mandata
vodim neku vrstu polemike. Prvo mu je smetalo
zašto zasjedanja Skupštine započinju hrvatskom
himnom, bojkotirao je projekt “Hrvatski liječnici
u Koloni sjećanja, Vukovar 2016.” i dodjelu Medalje
časti vukovarskim liječnicima. Za knjigu “Vukovarska bolnica svjetionik u povijesnim olujama hrvatskoga istoka” koja je doživjela veliki uspjeh tvrdio
je da je projekt neprimjeren Hrvatskoj liječničkoj
komori. Sve to bilo mi je razumljivo s obzirom na
njegovu neslavnu ulogu u Domovinskom ratu. Sad
mu najviše smeta “Aorta” pa zahtjeva moju ostavku.
Kad me takvi ljudi kritiziraju i žele ukloniti, to mi
je samo dokaz da smo na dobrom putu, stvaranja
ozbiljne institucije od Hrvatske liječničke komore.
No, nije problem u tom liječniku, bivšem oficiru
JNA, on bi ostao na marginama gdje mu je i mjesto
da se njemu i njegovima nisu pridružili i neki moji
dojučerašnji suradnici.
O
 nda, ostavka da ili ne?
Ostavke daju ljudi koji su nesposobni, koji su se
umorili ili su nešto zgriješili. Svojim dosadašnjim
radom Komori sam uštedio i priskrbio milijune
kuna zahvaljujući čemu danas našim članovima na

godišnjoj razini plaćamo, pružamo i omogućavamo korištenje usluga i proizvoda tržišne vrijednosti od preko 50 milijuna kuna. To niti jedna druga slična organizacija u Hrvatskoj
ne omogućava svojim članovima. Sve što sam radio bilo je
u okviru mojih ovlasti i ingerencija i sukladno pozitivnim
propisima RH. Za sve postoje materijalni dokazi. Snage i
volje još uvijek imam na pretek. Siguran sam da su hrvatski
liječnici kadri razlučiti tko, što i kako radi i iza koga stoje
rezultati, a iza koga prazne priče. Ostavku trebaju dati ljudi
koji nemaju pokriće za svoj rad, oni iza kojih ne stoje rezultati
već puko filozofiranje i podmetanja u cilju očuvanja vlastitih
položaja. Naravno da i ja kao predsjednik Komore snosim
dio odgovornosti za nastalu situaciju. Ja sam pogriješio u

ŽAO MI JE ŠTO ZBOG STRAHA
I KALKULIRANJA POJEDINIH
KOLEGA IZ IZVRŠNOG ODBORA
NISMO U PRAKSI PROVELI
PROJEKT „ZADOVOLJAN
HRVATSKI LIJEČNIK OSTAJE
U HRVATSKOJ“. PROJEKTOM
BISMO SVIM KOLEGAMA
KOJI ODRADE PUNO RADNO
VRIJEME U HRVATSKOJ,
KRATKOTRAJNIM RADOM U
SLOVENSKIM ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA, OMOGUĆILI
DODATNU MJESEČNU ZARADU
U NETO IZNOSU OD 5 DO 7
TISUĆA KUNA.

odabiru dijela suradnika. Donekle me ekskulpira to što ih
prije i nisam dobro poznavao nego sam se vodio uvjerenjem da svi želimo dobro našoj struci, našoj zajednici i našoj
domovini. Očito nije tako, pa ću umjesto podnošenja ostavke
tražiti prijevremene izbore za Skupštinu i sva tijela Komore
što naravno znači da će svi naši članovi imati priliku izjasniti
se o mom trogodišnjem radu i rezultatima.
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