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AKADEMIJA MEDICINSKIH 

ZNANOSTI HRVATSKE 
 

 

Na temelju članka 20. Statuta Akademije medicinskih znanosti Hrvatske Godišnja skupština 

održana  24. rujna 2013. godine donijela je 

 

 

PRAVILNIK 

O IZBORU  I OPOZIVU  

TIJELA AKADEMIJE MEDICINSKIH 

 ZNANOSTI HRVATSKE 

 
 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom o izboru i opozivu tijela Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se izbori za predsjednika Akademije, prvog i drugog 

dopredsjednika, glavnog tajnika, financijskog tajnika, pomoćnog tajnika, članove Nadzornog 

odbora, Suda časti i Etičkog povjerenstva te način opoziva. 

 

Članak 2.  

 

Redoviti i suradni članovi Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu: 

Akademija) imaju pravo biranja tijela Akademije i pravo biti birani u njih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. IZBORI ZA TIJELA AKADEMIJE 
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Članak 3. 

 

Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Akademije, prvog i drugog dopredsjednika, 

glavnog tajnika, financijskog tajnika, pomoćnog tajnika, članove Nadzornog odbora, Suda 

časti i Etičkog povjerenstva donosi Glavni odbor najkasnije 90 dana prije isteka mandata 

članovima tijela Akademije. 

 

Odluka iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati: 

 

1. za koja tijela Akademije se provode izbori, 

2. broj članova koliko se bira u pojedino tijelo Akademije, 

3. datum raspisivanja izbora, 

4. rok od 30 dana od dana raspisivanja izbora 

do kojeg se podnose prijedlozi za kandidate, 

5. rok u kojem će se objaviti kandidacijska lista, koji ne može biti duži od 

30 dana od isteka roka za podnošenje prijedloga kandidata, 

6. rok u kojem se mora održati Skupština na kojoj se provode izbori. 

  

 

Članak 4. 

 

Kandidate za članove tijela Akademije predlažu: 

 

- za predsjednika, prvog i drugog dopredsjednika Senat i kolegiji, 

- za glavnog tajnika predsjednik Akademije, 

- za financijskog tajnika predsjednik Akademije, 

- za pomoćnog tajnika predsjednik Akademije,  

- za Nadzorni odbor Senat i kolegiji, 

- za Sud časti Senat i kolegiji, 

- za Etičko povjerenstvo Senat i kolegiji.  

 

Uz prijedlog za predsjednika Akademije obvezno se prilaže kandidatov program rada 

Akademije za mandatno razdoblje za koje se obavlja izbor. 

 

 

 

 

 

 

 

III. POSTUPAK IZBORA 

 

Članak 5. 
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Za provedbu izbora Glavni odbor imenuje Izborno povjerenstvo. 

 

U Izborno povjerenstvo imenuju se predsjednik i dva člana te zamjenik predsjednika i dva 

zamjenika člana. 

 

Izborno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

 

1. brine za pravilnu pripremu i provođenje izbora, 

2. daje upute za provođenje izbora,  

3. sastavlja kandidacijske liste, 

4. provodi postupak izbora na Izbornoj skupštini za tijela Akademije, 

5. utvrđuje rezultate izbora, koje objavljuje radno predsjedništvo Izborne skupštine za tijela 

Akademije. 

 

Ako je član Izbornog povjerenstva kandidiran za člana tijela Akademije, ne može sudjelovati 

u radu Izbornog povjerenstva. 

 

Članak 6. 

 

Izborno povjerenstvo utvrđuje da li su prijedlozi za kandidate uredno i u roku podneseni. 

 

Nepravovremene prijedloge kandidata Izborno povjerenstvo će odbaciti rješenjem. 

 

Nepotpuni prijedlog kandidata Izborno povjerenstvo će rješenjem odbiti. 

 

Predlagatelji kojima je prijedlog kandidata odbaćen ili odbijen mogu podnijeti žalbu Glavnom 

odboru u roku od tri dana od primitka rješenja. 

 

Glavni odbor mora odlučiti o žalbi, iz stavka 4. ovog članka, u roku od 8 dana od primitka 

žalbe. 

 

Na temelju prijedloga kandidata koji su podneseni u skladu s odredbama ovog Pravilnika 

Izborno povjerenstvo sastavlja liste kandidata za svako tijelo Akademije.  

 

Na liste kandidata predloženi kandidati unose se abecednim redom prema prezimenu.  

 

 

Članak 7. 

 

Izborno povjerenstvo sastavlja glasački listić za izbor tijela Akademije. 

 

Glasački listić sadrži: 

1. oznaku za koje tijelo Akademije se provode izbori,  
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2. datum i mjesto izbora, 

3. broj kandidata koji se bira, 

4. ime i prezime kandidata. 

    

Izborno povjerenstvo sastavlja glasački listić za izbor tijela Akademije s imenom kandidata 

prema abecednom redu. 

 

Ispred imena i prezimena svakog kandidata stavlja se redni broj. 

 

Glasuje se zaokruživanjem rednog broja kandidata.  

 

Članak 8. 

 

Izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate izbora. 

 

Izborno povjerenstvo prvo utvrđuje koliko glasačkih listića nije upotrijebljeno i stavlja ih u 

poseban omot. 

 

Zatim utvrđuje važeće i nevažeće glasačke listiće. Nevažeće listiće stavlja u poseban omot.  

 

Nakon toga utvrđuje koliko je koji kandidat dobio glasova i koji kandidati su izabrani u tijela 

Akademije odnosno koji kandidat je izabran za predsjednika Akademije, prvog i drugog 

dopredsjednika, glavnog tajnika, financijskog tajnika te pomoćnog tajnika. 

 

Važeći listići stavljaju se u poseban omot. 

 

Članak 9. 

 

Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi 

za kojeg je kandidata birač glasovao. 

 

Nepopunjeni glasački listić kao i tako popunjen glasački listić da se ne može sa sigurnošću 

utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao, smatrat će se nevažećim. 

 

 

 

Ako je birač glasovao za manji broj kandidata nego što se bira u tijelo Akademije glasački 

listić je važeći.   

 

Izabrani su kandidati koji su dobili veći broj glasova.  

 

Ako dva kandidata dobiju isti broj glasova za njih se ponavlja izbor na istoj Skupštini.   

 

Članak 10. 
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U izvješću o rezultatu glasanja se navodi:  

 

1. koliko je članova Skupštine glasalo, 

2. koliko je bilo neupotrijebljenih listića, 

3. koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, 

4. koliko glasova je dobio pojedini kandidat, 

5. ime i prezime kandidata koji su izabrani. 

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva objavljuje rezultate izbora na sjednici Skupštine na kojoj 

se izbori provode.  

 

Članak 11. 

 

Član Skupštine, koji je glasao, ima pravo podnijeti Izbornom povjerenstvu prigovor zbog 

nepravilnosti u postupku izbora nakon što se objave rezultati izbora. 

 

Prigovor se daje usmeno ili pismeno na sjednici Skupštine na kojoj se provode izbori. 

 

Izborno povjerenstvo dužno je odmah razmotriti prigovor i donijeti rješenje o prigovoru. 

 

Ako Izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno 

utjecale ili mogle utjecati na rezultate, poništit će izbore za to tijelo Akademije te odrediti da 

se  ponove izbori za to tijelo.  

 

Ako Izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru utvrdi da nije bilo nepravilnosti koje su 

bitno utjecale ili mogle utjecati na rezultate, odbit će prigovor kao neosnovan. 

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva na sjednici Skupštine na kojoj se provode izbori objavljuje 

odluku o prigovoru, a podnositelju prigovora se u roku od 8 dana od održavanja Skupštine 

dostavlja rješenje u pismenom obliku. 

 

Protiv rješenja Izbornog povjerenstva nema se pravo žalbe. 

 

 

 

Članak 12. 

 

Ako Skupština ne izabere tijelo Akademije za koje su provedeni izbori, ponovit će se izbori 

za to tijelo u roku od 90 dana. 

 

U slučaju, iz stavka 1. ovog članka, dosadašnjem tijelu Akademije produžuje se mandat do 

izbora novog tijela Akademije. 
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IV. OPOZIV ČLANA TIJELA AKADEMIJE 

 

Članak 13. 

 

Član tijela Akademije može se opozvati i razriješiti i prije isteka mandata za koji je imenovan 

ako:  

 

- u svojem radu krši propise i opće akte Akademije ili neopravdano ne izvršava odluke    

   tijela Akademije ili postupa u suprotnosti s njima,  

- svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Akademiji štetu ili naruši njen ugled,  

- zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost u tijelu Akademije u kojem je član, 

- svojim postupcima ometa ili onemogućuje rad tijela Akademije u kojem je član. 

- osobno podnese zahtjev za razrješenje,  

 

Članak 14. 

 

Prijedlog za opoziv i razrješenje prije isteka mandata člana tijela Akademije može podnijeti 

svako tijelo Akademije za svojeg člana, predsjednik Akademije, Nadzorni odbor i tijelo koje 

ga je kandidiralo. 

Prijedlog za opoziv mora biti u pismenom obliku i obrazložen, a podnosi se Glavnom odboru. 

Glavni odbor odlučuje o prijedlogu za opoziv. Ako ocijeni prijedlog opravdanim pokreće 

postupak opoziva. 

Opoziv člana tijela Akademije provodi se na analogan način kao i izbor u tijela. 

 

 

 

 

 

V. PRIJEVREMENI PRESTANAK MANDATA  

     ČLANA TIJELA AKADEMIJE 

 

Članak 15. 

 

Članu tijela Akademije prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: 

 

1. ako podnese ostavku, 

2. ako prestane biti član Akademije, 

3. ako je opozvan. 
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VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 16. 

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči Akademije.  

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o izboru izvršnih 

tijela Akademije medicinskih znanosti Hrvatske  donesenog   31. svibnja 2003. godine. 

 

 

 

Zagreb,  24. rujna 2013. godine 

    

 

 

 

       

          Predsjednica AMZH:  

 

                                                       Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić 

                                                                                                          

                                                                      

 

 


	Zagreb, 24. rujna 2013. godine
	IV. OPOZIV ČLANA TIJELA AKADEMIJE

	Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić

