
 
 

 

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA 

Ulica Grge Tuškana 37/II 

10000 ZAGREB 

 

Klasa: 112-07/18-02/02 

Ur. broj: 385-02/03-18-01 

U Zagrebu, 14. rujna 2018. 

 

 

Na temelju odredbe članka 5. Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za stručno usavršavanje 

članova Hrvatske liječničke komore (stupio na snagu 6. listopada 2017.g), te Odluke Izvršnog 

odbora, Hrvatska liječnička komora (u daljnjem tekstu: Komora) raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

 

za dodjelu novčanih sredstava za stručno usavršavanje članova Hrvatske liječničke 

komore 

 

I. 

 

Članovi Komore trebaju ispuniti obrazac prijave koji se nalazi na internetskoj stranici Hrvatske 

liječničke komore www.hlk.hr uz prilaganje dodatne dokumentacije sukladno ovom 

Natječaju. 

 

Obrasci prijave uz potrebnu dokumentaciju iz točke IV. ovog Natječaja šalju se na adresu 

Hrvatske liječničke komore, Ulica Grge Tuškana 37/II, 10000 Zagreb s napomenom „Javni 

natječaj za dodjelu sredstava za stručno usavršavanje članova Hrvatske liječničke komore“. 

 

II. 

 

Natječaj je namijenjen članovima Komore - bolničkim liječnicima, ginekolozima u primarnoj 

zdravstvenoj zaštiti, pedijatrima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i liječnicima zaposlenima u 

javnozdravstvenoj djelatnosti.  



Natječaj je namijenjen inozemnom stručnom usavršavanju bolničkih liječnika i liječnika 

zaposlenih u javnozdravstvenoj djelatnosti te inozemnom ili tuzemnom stručnom 

usavršavanju ginekologa i pedijatara zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a radi 

značajnog unaprjeđenja postojećih i/ili usvajanja novih znanja i vještina u obavljanju liječničke 

djelatnosti koje će se implementirati u svakodnevni rad matične zdravstvene ustanove.  

 

Opis znanja i vještina koje kandidat planira steći edukacijom mora jasno biti naveden i 

obrazložen u obrascu prijave na Natječaj.  

 

Dodjela novčanih sredstava za stručno usavršavanje kroz sudjelovanje na kongresima 

ovim je Natječajem isključena.  
 

Pravo na dodjelu sredstava za stručno usavršavanje ima član Komore koji redovno podmiruje 

sve obveze prema Komori, te kojemu nije izrečena disciplinska mjera privremenog ili trajnog 

oduzimanja odobrenja za samostalan rad (licence) od strane tijela Komore za vrijeme dok  traje 

izrečena mjera.  

 

III. 

 

Maksimalni ukupni iznos sredstava za stručno usavršavanje koji se može odobriti članu 

Komore iznosi 20.000,00 kn. Točan iznos sredstava koji će se odobriti članu Komore utvrđuje 

Komora. 

 

Prihvatljivi troškovi za potrebe stručnog usavršavanja člana Komore su kotizacija za 

edukativni program, trošak smještaja i trošak puta. Troškovi moraju jasno biti izraženi u 

obrascu prijave iz točke 1. ovog Natječaja. 

 

IV. 

 

Član Komore sam bira program stručnog usavršavanja na kojem će sudjelovati uz novčanu 

potporu Komore.  

 

Natječajna dokumentacija obuhvaća: 

- popunjeni Obrazac prijave iz točke 1. ovog Natječaja (obrazac prijave nalazi se na 

mrežnoj stranici HLK) 

- motivacijsko pismo do maksimalno 200 riječi 

- pismo preporuke stručnjaka iz područja medicine u kojem se član Komore namjerava 

usavršavati uz mišljenje o programu stručnog usavršavanja kojeg član Komore 

namjerava pohađati 

- potpisana i pečatom ustanove ovjerena Izjava odgovorne osobe zdravstvene ustanove 

i voditelja jedinice (odjel/zavod/klinika) u kojoj je član Komore zaposlen kojom 

izjavljuju da postoji potreba za obavljanjem određenog segmenta liječničke djelatnosti 

za koje se član Komore namjerava usavršavati, a nakon provedenog usavršavanja 

očekuje se značajno unaprjeđenje postojećih i/ili usvajanje novih znanja i vještina koje 



će se implementirati u svakodnevni rad matične zdravstvene ustanove (obrazac izjave 

nalazi se na mrežnoj stranici HLK) 

- privola za obradu osobnih podataka u svrhu Natječaja (obrazac privole nalazi se na 

mrežnoj stranici HLK) 

Prednost imaju članovi Komore koji su dio novčanih sredstava za stručno usavršavanje 

osigurali iz drugih izvora i/ili članovi koji aktivno sudjeluju u Komorinim projektima (npr. 

stvaranje HeMED edukativne platforma itd…), o čemu su dužni prilikom prijave podnijeti 

odgovarajući dokaz. 

Konačne kriterije za odabir kandidata donosi Komora ovisno o broju zaprimljenih prijava 

članova Komore na ovaj Natječaj. 

 

Član Komore dužan je započeti sa usavršavanjem u najkasnijem roku od 6 mjeseci od dana 

sklapanja Ugovora sa Komorom. 

 

Matična zdravstvena ustanova u kojoj je član Komore zaposlen  obavezuje  se da će u roku od 

šest mjeseci od dana završetka usavršavanja osigurati sve materijalno-tehničke uvjete za 

obavljanje navedenog segmenta liječničke djelatnosti (postupaka ili vještina)  za koji će se  član 

Komore usavršiti. U protivnom se matična zdravstvena ustanova obvezuje vratiti Komori  

dodijeljena sredstava članu Komore za stručno usavršavanje. 

 

Član Komore kojem su odobrena novčana sredstva za stručno  usavršavanje dužan je stečena 

znanja implementirati u svakodnevni rad ustanove.  

 

Član Komore kojem su odobrena novčana sredstva za stručno  usavršavanje dužan je u svojoj 

matičnoj ustanovi organizirati stručni skup gdje će stečena znanja i vještine prenijeti kolegama, 

a na zahtjev HLK i na drugim stručnim skupovima u RH.  

 

Član Komore kojem su odobrena novčana sredstva za stručno  usavršavanje i njegova matična 

zdravstvena ustanova sklapaju s Komorom ugovor kojim će se regulirati prava i obveze 

vezano za dodjelu novčanih sredstava za stručno  usavršavanje.  

 

V. 

 

Datum početka Natječaja je 14. rujna 2018. godine, a datum završetka natječaja je 15. listopada 

2018. godine. 

  

                                                          

 

      

 



VI. 

 

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika nadzire postupak provedbe Natječaja.  

 

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika sastavlja prijedlog kandidata za dodjelu 

novčanih sredstava za usavršavanje.  

 

Prijedlog kandidata Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika dostavlja Izvršnom 

odboru Komore koji donosi odluku o dodjeli sredstva za stručno usavršavanje.  

 

Odluka Izvršnog odbora objavit će se na mrežnoj stranici Komore.   

 

VII. 

 

Objava natječaja 

 

Ovaj Natječaj objavljuje se na mrežnoj stranici Komore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


