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Na temelju članka 13. Zakona o udrugama "Narodne novine" br. 74 / 2014.
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske na Godišnjoj skupštini održanoj
26.svibnja 2015. donosi

STATUT
AKADEMIJE MEDICINSKIH
ZNANOSTI HRVATSKE
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuju se:
- ciljevi, zadaci i djelatnosti Akademije medicinskih
znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu Akademija),
- članstvo u Akademiji,
- prava i dužnosti članova Akademije,
- upravljanje poslovima Akademije,
- oblici organiziranja rada Akademije,
- materijalno-financijsko poslovanje Akademije te
- odredbe o prestanku rada Akademije.
Članak 2.
Akademija je udruga znanstvenika osnovana radi promicanja medicinskih
znanosti i unapređenja narodnog zdravlja, a u skladu s odredbama članka 4. Zakona
o udrugama Republike Hrvatske.
Članak 3.
Puni naziv Akademije glasi:
"Akademija medicinskih znanosti Hrvatske", skraćeno A M Z H .
U međunarodnom dopisivanju uz hrvatski naziv Akademija rabi i naziv u
latinskom prijevodu:
“Academia scientiarum medicarum Croatica, skraćeno A S M C.”
ili naziv u engleskom prijevodu:
„Croatian Academy of Medical Sciences, skraćeno CAMS“.
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Sjedište Akademije je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Glavni
odbor.
Akademija djeluje na području Republike Hrvatske. Središnjica Akademije
je u Zagrebu, a podružnice su u Osijeku, Splitu i Rijeci. Organizacija i način rada
podružnica utvrđuje se Pravilnikom o radu podružnica.
Članak 4.
Akademija je pravna osoba, registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu
grada Zagreba.
Akademija je upisana u Upisnik znanstveno-istraživačkih pravnih osoba
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
Akademiju predstavlja i zastupa predsjednik Akademije.
U odsustvu predsjednika Akademije, Akademiju predstavlja i zastupa
dopredsjednik kojeg odredi predsjednik.
Članak 5.
Akademija ima svoj pečat.
Pečat Akademije ima okrugao oblik, promjera 3,4 cm, a sastoji se od tri
koncentrična kruga.
Između vanjskog i srednjeg kruga upisan je tekst "Akademija medicinskih
znanosti Hrvatske. Između srednjeg i unutarnjeg kruga upisano je geslo na
latinskom: "Per scientiam ad valetudinem".
U sredini unutarnjeg kruga nacrtan je znak, koji se sastoji od otvorene knjige
i Eskulapova štapa, a preko knjige ispisan je rimskim znamenkama broj MCMLXI,
godina osnutka Akademije.
Akademija ima svoju zastavu.
Ona je pačetvorinasta oblika, tamno crvene boje, a na njezinu platnu nalazi
se zlatom utkan logotip opisan u stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka koji određuju
oblik i sadržaj pečata Akademije.
Akademija ima članske značke s ucrtanim inicijalima A S M C iz stavka 2.
članka 3. ovog Statuta.
Akademija svečano obilježava svoj dan tijekom prosinca, u mjesecu svojeg
osnutka.
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II. Ciljevi, područje djelovanja i djelatnosti Akademije
Članak 6.
Ciljevi, zbog kojih je Akademija osnovana jesu:
- promicanje medicinskih znanosti,
- unapređenje narodnog zdravlja,
- afirmacija hrvatske medicine u svijetu,
Akademija djeluje na području znanosti, obrazovanja i istraživanja; na
području znanosti, stručnog rada i istraživanja; biomedicine i zdravstva.
Članak 7.
Djelatnosti Akademije jesu:
- poticanje razvoja znanstvenog rada u svim područjima medicine
- organizacija znanstvenih i stručnih skupova,
- nakladnička djelatnost za promicanje medicinske znanosti i unapređenja
narodnog zdravlja,
- znanstvena i organizacijska suradnja s Hrvatskim liječničkim zborom
- Suradnja s ustanovama i udrugama sa srodnim ciljevima i djelatnostima u
zemlji i inozemstvu (Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Akademija pravnih
znanosti Hrvatske i Akademija šumarskih znanosti i drugi),
- izrada znanstvenih projekata.
Rad Akademije i njezinih tijela je javan i otvoren javnim sredstvima
priopćavanja.
III. Članstvo Akademije
Članak 8.
Za člana Akademije može biti izabran znanstvenik iz područja medicinskih i
srodnih biomedicinskih znanosti, koji radi na zaštiti narodnog zdravlja, a ispunjava
uvjete iz članka 9. ovoga Statuta.
Članovi Akademije mogu biti redoviti, suradni, dopisni.
Akademija može imati 300 redovitih, 50 suradnih članova i 30 dopisnih.
Redoviti i suradni članovi su hrvatski državljani sa stalnim boravištem u
Republici Hrvatskoj i čine izborno tijelo Akademije.
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Dopisni članovi su znanstvenici hrvatski državljani ili strani državljani sa
stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske.
Akademija ima i počasno članstvo, koje se dodjeljuje prema uvjetima
utvrđenim u članku 11. ovog Statuta.
Podupirući članovi su fizičke odnosno pravne osobe sa stalnim boravištem
ili sjedištem u R. Hrvatskoj ili inozemstvu.
Broj podupirućih članova nije ograničen.
Prava i dužnosti članova Akademije utvrđuju se odredbama članka 13. ovog
Statuta.
Članak 9.
Član Akademije postaje se izborom.
Izbore provodi Skupština prema članku 16. i 17. ovog Statuta.
Osnovni uvjet za izbor u Akademiju je doktorat znanosti i dokaz o trajnoj i
istaknutoj znanstvenoj aktivnosti.
Izbor novih članova ovisi o broju slobodnih mjesta unutar Akademije koju
određuje Glavni odbor za svaku kategoriju članstva posebno.
Način izbora u članstvo Akademije utvrđuje se Pravilnikom o izboru
članova Akademije.
Popis članova vodi Tajništvo, vodi se elektornički i sadrži slijedeće podatke:
- ime i prezime,
- OIB,
- titula,
- datum i mjesto rođenja,
- adresa stana,
- telefon, mobitel, fax i e-mail
- državljanstvo,
- podatke o zaposlenju: naziv poslodavca i sjedište ili naziv i adresa privatne
prakse,
- specijalizacija i uža specijalizacija,
- broj publiciranih radova
- rad u znanstvenim projektima (voditelj, suradnik)
- godina izbora u članstvo Akademije,
- kategorija članstva
- ranije funkcije u Akademiji,
- sadašnje funkcije u Akademiji
- datum prestanka članstva u Akademiji.
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Članak 10.
Izbor u pojedine kategorije članstva temelji se na sljedećim uvjetima:
1. Za redovitog člana može biti izabran znanstvenik, državljanin Republike
Hrvatske, koji ispunjava ove uvjete:
- da je doktor medicinskih znanosti, odnosno srodnih znanstvenih područja,
- da se istaknuo znanstvenim djelovanjem na području određene medicinske
discipline ili na području medicini srodnih biomedicinskih znanosti,
- da aktivno sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim
tijelima i skupovima te da je objavio radove od vrijednosti za razvoj
medicinskih znanosti,
- da se svojim djelovanjem istaknuo na izobrazbi znanstvenih i stručnomedicinskih kadrova.
2. Za dopisnog člana može biti izabran priznati znanstvenik, koji ispunjava
sve kriterije za izbor u redovito članstvo, ali je:
- strani državljanin, ili
- državljanin Republike Hrvatske sa stalnim boravištem izvan Republike
Hrvatske.
U svom znanstvenom statusu dopisni član jednak je redovitom članu.
3. Za suradnog člana može biti izabran znanstvenik, državljanin Republike
Hrvatske, koji ispunjava ove uvjete:
- da je doktor medicinskih ili medicini srodnih biomedicinskih znanosti,
- da je objavio više zapaženih znanstvenih radova iz područja kojim se bavi,
- da nastupa kao predavač na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.
4. Za podupirućeg člana može biti izabrana pravna odnosno fizička osoba
koja materijalnim i financijskim doprinosom želi podupirati rad
Akademije.
Uvjeti za izbor članova Akademije određeni su Pravilnikom o izboru
članova Akademije.
Članak 11.
Počasnim članom postaje se na temelju odluke Skupštine za izbor novih
članova Akademije, a prema prijedlogu kolegija ili Senata uz suglasnost Glavnog
odbora.
Počasnim članom mogu postati osobe koje nisu članovi Akademije, a istakle
su se radom na području korisnim za razvoj medicinskih znanosti u Hrvatskoj ili
aktivno pomažu rad Akademije.
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Počasni član ima pravo da svoje članstvo ističe uz svoje ime.
Članak 12.
Posebno zaslužnim članovima Akademije za njihov dugogodišnji doprinos u
radu Akademije i značajna dostignuća za medicinsku znanost i struku Glavni odbor
dodjeljuje počasni naziv laureata i organizira DIES ACADEMICUS.
Za poseban doprinos medicinskoj znanosti Akademija može dodijeliti
nagrade i priznanja.
Dodjela počasnog naziva laureata te nagrada i priznanja uređuje se
Pravilnikom o radu Odbora za nagrade i priznanja AMZH te pravilnikom o izboru
laureata i organizaciji “Dies academicus”.
IV. Prava i dužnosti članova
Članak 13.
1. Suradni i redoviti članovi imaju slijedeća prava:
- da biraju članove i da budu birani u tijela Akademije,
- da sudjeluju u stručnom i znanstvenom radu Akademije,
- da predlažu programe rada Akademije,
- da nose člansku značku Akademije.
Članovi iz ove točke imaju slijedeće obveze:
- da svojim radom doprinose stručnom i znanstvenom napretku medicine,
- da svojim radom čuvaju i unapređuju ugled i čast Akademije,
- da se u svom životu i radu odgovorno drže općih etičkih i bioetičkih
načela,
- da surađuju u glasilima i publikacijama Akademije
- da uredno plaćaju članarinu.
2. Dopisni članovi imaju ova prava:
- da sudjeluju u stručnom i znanstvenom radu Akademije,
- da predlažu programe rada Akademije,
- da nose člansku značku Akademije.
Članovi iz ove točke imaju slijedeće obveze:
- da svojim radom doprinose stručnom i znanstvenom napretku medicine,
- da svojim radom čuvaju i unapređuju ugled i čast Akademije,
- da se u svom životu i radu odgovorno drže općih etičkih i bioetičkih
načela,
- da surađuju u glasilima i publikacijama Akademije,
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3. Podupirući članovi imaju sljedeća prava:
- da budu obaviješteni o svim aktivnostima Akademije uključujući i godišnje
izvješće
- da nose člansku značku Akademije te da mogu isticati naziv član
podupiratelj Akademije u medicinskim publikacijama i na stručnim
skupovima.
Članovi iz ove točke imaju slijedeće obveze:
-

da ispunjavaju preuzete obveze participiranja
materijalnim i financijskim potporama.

u

dogovorenim

Članak 14.
Članstvo u Akademiji prestaje:
- na vlastitu želju,
- isključenjem, u slučaju narušavanja ugleda Akademije,
- brisanjem iz članstva,
- smrću.
Odluku o isključenju donosi Glavni odbor na prijedlog Suda časti.
Član ima pravo prigovora na odluku o isključenju izrečenu od Glavnog
odbora Skupštini Akademije. Njegova članska prava i obveze miruju do odluke
Skupštine.
Odluka Skupštine je konačna.
Odluku o isključenju provodi Glavni odbor.
V. Ustrojstvo Akademije - upravljanje poslovima Akademije
Članak 15.
Akademija ima slijedeća tijela:
a)

- Skupštinu,
- Glavni odbor,
- Predsjedništvo,
- Nadzorni odbor,
- Etičko povjerenstvo,
- Sud časti,

b)

Znanstvena tijela
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- Senat
- Kolegije
c)

Stručna tijela Kolegija
- Odbore.
Članak 16.

Skupština je najviše tijelo Akademije, a čine je svi redoviti i suradni članovi
Akademije.
Skupština može biti:
- Godišnja skupština,
- Izborna skupština za tijela Akademije:
(predsjednik, prvi dopredsjednik, drugi dopredsjednik, glavni, financijski i
pomoćni tajnik, Nadzorni odbor, Sud časti te Etičko povjerenstvo) i za
članove Senata.
- Izborna skupština za izbor novih članova Akademije i
- Izvanredna skupština.
Članak 17.
Godišnja skupština održava se jedanput godišnje, a saziva je i vodi
predsjednik Akademije.
Izborna Skupština za tijela Akademije održava se svake četiri godine. Saziva
je predsjednik Akademije, a predsjedava joj radno predsjedništvo izabrano na
Skupštini.
Izborna Skupština za nove članove Akademije održava se svake druge
godine, a iznimno se može sazvati svake godine, a saziva je i vodi predsjednik
Akademije.
Izvanredna skupština se održava prema potrebi, saziva je i vodi predsjednik
Akademije sukladno članku 18. ovoga Statuta, a vodi je radno predsjedništvo.
U slučaju isteka mandata tijelima Akademije sjednicu Skupštine može
sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga RH ili
najmanje 40 članova Akademije s pravom glasa.
Članak 18.
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Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik Akademije na zahtjev najmanje
jedne trećine članova Glavnog odbora, odnosno kada to zatraži najmanje 10%
članova Akademije ili najmanje dva kolegija.
Ako predsjednik Akademije ne sazove Izvanrednu skupštinu u roku od 30
dana Izvanrednu skupštinu će sazvati najstariji član Glavnog odbora.
Članak 19.
Skupština zasjeda i odlučuje pravovaljano, ako je nazočna najmanje jedna
petina članstva.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Ako Skupština nema kvorum, početak će se Skupštine odgoditi za pola sata. Nakon
toga, ako je nazočno najmanje 40 članova Akademije s pravom glasa, pristupa se
radu prema dnevnom redu, a pravovaljane su odluke za koje je glasovala većina
nazočnih članova.
Članak 20.
Skupština Akademije:
- donosi i mijenja Statut,
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
- usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
- usvaja godišnje financijsko izvješće,
- donosi i mijenja program rada,
- donosi pravilnike i druge akte i važne odluke za rad Akademije,
- izabire i opoziva članove tijela Akademije,
- osniva kolegije,
- razmatra i usvaja izvješće o radu Akademije,
- odlučuje o prigovorima članova,
- daje smjernice za rad Akademije,
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom,
- imenuje i opoziva likvidatora Akademije,
- odlučuje o prestanku rada Akademije.
Članak 21.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Glavni
odbor Akademije.
Glavni odbor čine: predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije,
glavni tajnik, financijski tajnik, pomoćni tajnik, predsjednik Senata, predsjednici
kolegija, predsjednici podružnica, urednici Akademijinih časopisa i predsjednik
Hrvatskog liječničkog zbora te 5 članova koje izabire Izborna skupština za tijela
Akademije na prijedlog predsjednika Akademije.
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Predsjednik Akademije ujedno je i predsjednik Glavnog odbora, te saziva
vodi sjednice Glavnog odbora.

i

Članak 22.
Glavni odbor:
- donosi prijedlog Statuta, pravilnika i drugih općih akata, koji se podnose
Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
- donosi prijedlog programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvršenju programa rada i provedbi odluka Skupštine,
- upravlja imovinom Akademije,
- podnosi izvješće o radu Skupštini Akademije,
-priprema izbore za tijela Akademije na temelju prijedloga Senata i
Kolegija, a prema Pravilniku o izboru tijela Akademije,
- potvrđuje izbor laureata i dobitnike nagrada i priznanja,
- predlaže osnivanje novih Kolegija,
- daje suglasnost na osnivanje odbora Kolegija,
- imenuje Izborno povjerenstvo za izbor tijela Akademije,
- u skladu s odredbama općih akata Akademije odlučuje o žalbama,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima
Akademije.
Članak 23.
Sjednicu Glavnog odbora saziva predsjednik Akademije, ili jedan od
dopredsjednika kada ga on ovlasti.
Odluke Glavnog odbora su pravovaljane ako je na sjednici nazočna
najmanje jedna polovina članova i ako je za njih glasovala većina nazočnih članova.
Ako su glasovi podijeljeni, odlučuje glas predsjednika.
Sjednice Glavnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje
predsjednik.
Sjednica Glavnog odbora se mora sazvati na zahtjev jedne trećine njegovih
članova. Ako predsjednik, ne sazove sjednicu u roku od 30 dana, sazvat će je
najstariji član Glavnog odbora.
Članak 24.
Za svoj rad Glavni odbor je odgovoran Skupštini.
O svom radu Glavni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće koje iznosi
predsjednik Akademije.
Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine.
Članak 25.
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Predsjedništvo
Akademije
čine
predsjednik
Akademije,
dva
dopredsjednika, glavni tajnik, financijski tajnik i pomoćni tajnik. Predsjedništvo
obavlja tekuće poslove između dvije sjednice Glavnog odbora.
Sjednice Predsjedništva održavaju se, u pravilu, jedanput mjesečno.
Sjednice saziva i vodi predsjednik Akademije ili jedan od dopredsjednika kada ga
on ovlasti.
Odluke koje Predsjedništvo donese iz tekućeg poslovanja, a procijeni da su
važnije, proslijedit će Glavnom odboru na potvrdu.
Članak 26.
Nadzorni odbor prati i nadzire rad Akademije, te o svom nalazu i mišljenju
obavještava Skupštinu i Glavni odbor Akademije.
Nadzorni odbor skrbi da li je djelatnost Akademije u skladu sa zakonom,
Statutom i drugim aktima Akademije.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje
Akademije.
Članak 27.
Nadzorni odbor ima tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Odluke Nadzornog odbora su pravovaljane, ako je za njih glasovala većina
članova.
Članove Nadzornog odbora bira Izborna skupština za tijela Akademije na
mandat od četiri godine.
Članak 28.
Predsjednik Akademije:
- predstavlja i zastupa Akademiju u zemlji i inozemstvu,
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i
Glavnog odbora,
- brine se o objavljivanju akata Skupštine i o upoznavanju javnosti s radom
Skupštine i drugih tijela Akademije,
- potpisuje akte, koje donosi Skupština i Glavni odbor, vodi rad Glavnog
odbora, predsjeda Godišnjoj skupštini, Skupštini za izbor novih članova
Akademije i Izvanrednoj skupštini,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima
Akademije.
- može sudjelovati u radu kolegija i Senata bez prava odlučivanja.
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Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Godišnjoj skupštini.
Dopredsjednici zamjenjuju predsjednika u njegovim poslovima prema
njegovoj ovlasti.
Prvi dopredsjednik brine se da rad Akademije bude u skladu sa Statutom i
aktima Akademije.
Predsjednika, prvog i drugog dopredsjednika Akademije bira Izborna
skupština za tijela Akademije na mandatno razdoblje od četiri godine.
Predsjednik, prvi i drugi dopredsjednik mogu biti birani ponovno još jedan
mandat uzastopno.
Članak 29.
Glavni tajnik Akademije obavlja ove poslove:
- osigurava izvršavanje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka
Skupštine i Glavnog odbora,
- priprema sjednice Skupštine, Glavnog odbora i njihovih tijela i pomaže
predsjedniku u njegovom radu,
- potpisuje poslovnu dokumentaciju te zapisnike sjednica Glavnog odbora,
- podnosi izvješće o svom radu Glavnom odboru,
- obavlja i druge poslove, koje mu povjeri predsjednik Akademije i Glavni
odbor, odnosno poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.
Glavni tajnik odgovoran je Skupštini, Glavnom odboru i predsjedniku
Akademije za poslove i zadaće, koje su mu povjerili.
Glavnog tajnika bira Izborna skupština za tijela Akademije na prijedlog
predsjednika Akademije, a bira se na mandat od četiri godine.
Članak 30.
Financijski tajnik Akademije brine se za financijsko poslovanje Akademije,
za racionalno trošenje sredstava kao i oko prikupljanja sredstava.
Financijskog tajnika bira Izborna skupština za tijela Akademije na prijedlog
predsjednika Akademije, na mandat od četiri godine.
Financijski tajnik potpisuje financijsku dokumentaciju Akademije.
U slučaju spriječenosti financijskog tajnika zamjenjuje ga glavni tajnik.
O svom radu financijski tajnik izvješćuje Glavni odbor.
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Članak 31.
Pomoćni tajnik pomaže Glavnom tajniku i vodi zapisnik na sjednicama
Glavnog odbora.
Pomoćnog tajnika bira Izborna skupština za tijela Akademije na prijedlog
predsjednika Akademije, a na mandat od četiri godine.
Članak 32.
Sud časti ima tri člana i dva zamjenika.
Članovi Suda između sebe biraju predsjednika.
Prava i obveze Suda časti određuju se pravilnikom.
Sud časti provodi postupak, ako pojedini članovi Akademije krše ovaj
Statut, kodeks etike i deontologije svoga zvanja ili narušavaju ugled Akademije.
Sud časti rješava o eventualnom sporu/sukobu interesa sukladno kodeksu
etike i deontologije.
Sud časti donosi odluke većinom glasova svih članova Suda časti.
Sud časti bira Izborna skupština za tijela Akademije na mandat od četiri
godine.
Članak 33.
Etičko povjerenstvo ima pet članova.
Članovi Etičkog povjerenstva između sebe biraju predsjednika.
Prava i obveze Etičkog povjerenstva određuju se pravilnikom.
Etičko povjerenstvo bavi se etičkim pitanjima iz područja medicinskih
znanosti.
Etičko povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova Etičkog
povjerenstva.
Etičko povjerenstvo na prijedlog Glavnog odbora bira Izborna skupština za
tijela Akademije na mandat od četiri godine.
Članak 34.
Senat je najviše savjetodavno tijelo Akademije.
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Senat raspravlja o znanstvenim, strukovnim i humanističkim pitanjima
medicinskih znanosti i o svojim stavovima i zaključcima obavještava Glavni odbor i
Godišnju skupštinu.
Za člana Senata može biti izabran redoviti član Akademije, koji svojim
radom i zaslugama u tijelima Akademije posebno doprinosi njezinu djelovanju, a
stariji je od 65 godina.
Kandidata za člana Senata predlaže Kolegij, prijedlog utvrđuje Senat uz
suglasnost Glavnog odbora.
Na Izbornoj Skupštini za nove članove Akademije biraju se novi članovi
Senata na prijedlog Senata uz suglasnost Glavnog odbora.
Prijedlog izbora pokreće Senat.
Senat ima najviše 40 članova.
Senat bira svog predsjednika i tajnika na mandat od četiri godine.
Ustrojstvo i rad Senata uređuje se pravilnikom.
Članak 35.
Godišnja skupština na prijedlog Glavnog odbora osniva kolegije prema
određenim područjima medicinskih znanosti.
Kolegiji biraju predsjednika i tajnika, s mandatom od četiri godine tajnim
glasovanjem u kojem sudjeluje najmanje jedna trećina članova kolegija, a odluke
donose većinom glasova prisutnih.
Kolegiji o svom radu izvješćuju Glavni odbor.
Kolegiji mogu prema potrebi osnovati odbore u suglasnosti s Glavnim
odborom.
Kolegiji predlažu Glavnom odboru kandidate za nove članove Akademije i
laureata.
Rad kolegija i odbora podrobnije je određen pravilnikom.
Na dan donošenja ovog Statuta Akademija se sastoji od slijedećih kolegija:
Kolegij internističkih znanosti – s najviše 90 redovitih članova i 14 suradnih
članova,
Kolegij kirurških znanosti – s najviše 80 redovitih članova i 10 suradnih članova,

STATUT AKADEMIJE MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE
Godišnja skupština od 26. svibnja 2015. godine

16

Kolegij temeljnih medicinskih znanosti – s najviše 30 redovitih članova i 5 suradnih
članova,
Kolegij psihijatrijske znanosti – s najviše 15 redovitih članova i 6 suradnih članova,
Kolegij javnog zdravstva – s najviše 45 redovitih članova i 3 suradna člana,
Kolegij stomatoloških znanosti – s najviše 20 redovitih članova i 6 suradnih
članova,
Kolegij veterinarske medicine – s najviše 15 redovitih članova i 6 suradnih
članova,
Kolegij farmaceutskih znanosti – s najviše 5 redovitih članova i 0 suradnih članova
Članak 36.
Akademija ima svoju stručnu službu - Tajništvo.
Tajništvo obavlja:
- administrativno-tehničke poslove,
- materijalno-financijske poslove,
- i druge poslove radi ostvarivanja programa rada i djelatnosti Akademije.
Radom Tajništva rukovodi Glavni tajnik.
VI. Materijalno-financijsko poslovanje Akademije
Članak 37.
Akademija vodi poslovne knjige i financijska izvješća i ostvaruje prihode
od:
- članarina,
- znanstvene suradnje s drugim fizičkim i pravnim osobama,
- subvencija,
- donacija,
- drugih izvora sukladno zakonima.
Članak 38.
Za članstvo u Akademiji plaća se članarina.
Podupirući članovi daju materijalni i financijski doprinos Akademiji.
Odluku o iznosu članarine te o rokovima i načinu plaćanja, na prijedlog
Predsjedništva, donosi Glavni odbor za svaku kalendarsku godinu.
Evidencija o uplatama članarine vodi se u Središnjici Akademije.
Članak 39.
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Razdiobu sredstava Glavni odbor obavlja na temelju financijskog plana i
zaključnog računa.
Akademija može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva
i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Akademije, u skladu sa zakonom.
VII. Prestanak rada Akademije
Članak 40.
Akademija prestaje s radom odlukom Skupštine, ako se na njoj za to izjasni
dvotrećinski broj članova Skupštine, ili temeljem Zakona.
Članak 41.
Likvidatora Akademije imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa Akademiju u postupku likvidacije te se otvaranjem
likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje
udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Akademije iz registra udruga.
Članak 42.
U slučaju prestanka rada Akademije, imovina Akademije prenosi se u
vlasništvo Hrvatskog liječničkog zbora.

Članak 43.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj
ploči i mrežnoj stranici Akademije.

U Zagrebu, 26. svibnja 2015. godine.
Predsjednica AMZH
Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić
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