
NACRT PRIJEDLOGA  

 

 

Na temelju odredbe članka 19. točke 1. Statuta Hrvatske liječničke komore („Narodne novine“  

broj 16/16), Vijeće Hrvatske liječničke komore na _______sjednici održanoj dana _________ 

godine  donijelo je: 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA O ODLIČJIMA I GODIŠNJIM NAGRADAMA 

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o odličjima i godišnjim nagradama Hrvatske liječničke komore od 14. listopada 

2016. i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o odličjima i godišnjim nagradama 

Hrvatske liječničke komore od dana 09. prosinca 2016. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 

članak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Odličja Komore su: 

1. Medalja časti Hrvatske liječničke komore, 

2. Medalja struke Hrvatske liječničke komore, 

3. Povelja za posebne zasluge Hrvatske liječničke komore, 

4. Zahvalnica Hrvatske liječničke komore, 

5. Spomen znak Hrvatske liječničke komore.“ 

 

Članak 2. 

U Pravilniku članak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Medalja časti Hrvatske liječničke komore, kao najviše priznanje Komore, dodjeljuje se 

članovima Komore te drugim pojedincima  za iznimna ostvarenja u obavljanju liječničkog 

poziva u društveno kriznim situacijama ili u drugim izvanrednim ili po život ugrožavajućim 

okolnostima“. 

 

 

Članak 3. 

 

Iza članka 4. Pravilnika dodaje se naslov i  članak 4a. koji glasi: 

 

„MEDALJA STRUKE HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

Medalja struke Hrvatske liječničke komore  dodjeljuje se članovima Komore te drugim 

pojedincima koji su svojim profesionalnim radom postigli izuzetna stručna ostvarenja koja su 



značajno unaprijedlila zdravstvenu djelatnost u Republici Hrvatskoj te bitno podigla postojeću 

razinu pružanja zdravstvene skrbi i hrvatskog zdravstvenog sustava u cjelini“. 

 

Članak 4. 

 

U Pravilniku članak 11. mijenja se i glasi: 

 

„O dodjeli odličja odlučuje Izvršni odbor Komore na temelju konačnog prijedloga 

Povjerenstva, osim Medalje časti Hrvatske liječničke komore i Medalje struke Hrvatske 

liječničke komore za koju je nužna prethodna suglasnost Predsjednika Komore“. 

 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 5. 

 

„Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore, a 

objavljuje se na oglasnoj ploči Komore i na internetskoj stranici Komore.“ 

 

Klasa: 

Ur.broj: 

U Zagrebu, ___________  godine 

   Predsjednik 

Vijeća Hrvatske liječničke komore 

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


