
 

Na temelju odredbe članka 7. i 20. Statuta Hrvatske liječničke komore (“Narodne novine” br. 16/16) 

Vijeće Hrvatske liječničke komore na 12. sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. godine donijelo je 

sljedeći  

PRAVILNIK 

O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ČLANOVA 

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

L OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Pravilnikom o dodjeli novčanih sredstava za stručno usavršavanje članova Hrvatske liječničke 

komore (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se izvor i način prikupljanja, namjena sredstava za 

stručno usavršavanje članova HLK, način, uvjeti raspodjele sredstava za stručno usavršavanje 

članova Hrvatske liječničke komore, te prava i obveze članova u svezi sa dodjelom novčanih 

sredstava za stručno usavršavanje članova HLK. 

Članak 2. 

Pod stručnim usavršavanjem u smislu ovog Pravilnika smatra se sudjelovanje na stručnim 

predavanjima, tečajevima, seminarima, radionicama, studijskim putovanjima, kongresima, 

simpozijima, savjetovanjima, skupovima i drugim oblicima znanstvenog i stručnog usavršavanja 

definiranih općim aktom Komore koji regulira trajnu medicinsku izobrazbu.  

Članak 3. 

Sredstva za stručno usavršavanje članova Komore u okviru Programa poticanja stručnog 

usavršavanje (dalje u tekstu Program) osigurava Komora svojim poslovanjem.  

Programom se utvrđuje sadržaj i način poticanja stručnog usavršavanja te se utvrđuju sredstva za 

potrebe stručnog usavršavanja.  

Na prijedlog Povjerenstva za trajnu medicinsku izobrazbu Izvršni odbor HLK donosi prijedlog 

Programa poticanja stručnog usavršavanja za svaku iduću kalendarsku godinu.  

Izvršni odbor usvaja prijedlog Programa u okviru kojeg se predviđaju potrebna sredstva kao dio 

prijedloga godišnjeg financijskog plana Komore za iduću kalendarsku godinu.  

Članak 4. 

Izvršni odbor donosi odluke o preraspodjeli i namjeni prikupljenih i osiguranih sredstava na 

temelju donesenog Programa poticanja stručnog usavršavanja. 

 

 

 



II. NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA  

STRUČNO USAVRŠAVANJE  

 

Članak 5. 

Radi dodjele novčanih sredstava za stručno usavršavanje članu Komore raspisuje se natječaj. 

 

Natječaj raspisuje Komora temeljem odluke Izvršnog odbora o raspisivanju natječaja.  

 

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika priprema prijedlog natječaja.  

 

Natječaj se objavljuje na javno na dostupan način članovima.  

 

Članak 6. 

Natječaj mora sadržavati: sadržaj prijave na natječaj, ciljane skupine članova kojima je natječaj 

upućen, uvjeti koje kandidati – članovi moraju ispunjavati da bi kandidirali za dodjelu financijskih 

sredstava, namjena, sadržaj i oblik stručnog usavršavanja, rokovi u kojima stručno usavršavanje 

mora započeti i završiti, dokumentacija koju je potrebno priložiti prijavi za natječaj i ostali elementi 

biti bitni za provedbu natječaja.  

Natječajem će biti propisano i trajanje natječaja i način podnošenja prijava za dodjelu sredstava za 

stručno usavršavanje članova Komore.  

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika nadzire postupak provedbe natječaja.  

Članak 7. 

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika sastavlja prijedlog kandidata za dodjelu novčanih 

sredstava.  

Konačni prijedlog kandidata Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika dostavlja Izvršnom 

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

Odluka Izvršnog odbora iz stavka 2. ovog članka objavit će na javno dostupan način članovima 

Komore.  

III. OVLAŠTENICI PRAVA NA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA STRUČNO 

USAVRŠAVANJE  

Članak 8. 

Pravo na dodjelu sredstava za stručno usavršavanje ima svaki 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.  

 

 

 



IV. OBVEZE LIJEČNIKA UPUĆENIH NA STRUČNO USAVRŠAVANJE  

Članak 9. 

Članu kojem je odobrena dodjela sredstava za stručno usavršavanje sklapa s Komorom ugovor 

kojim će se regulirati prava i obveze vezano za dodjelu novčanih sredstava za stručno 

usavršavanje.  

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 10. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj ploči Komore.  

 

Klasa: 011-03/17-01/02 

Ur.broj: 385-03/01-17-01 

U Zagrebu, dana 28. rujna 2017. 

                                                                                                        Predsjednik Vijeća  

                                                                                                        Hrvatske liječničke komore  

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

 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore 28. rujna 2017. godine i stupio je na snagu 6. 

listopada 2017. godine. 


