HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA
IZBORI 2019. ZA ZASTUPNIKE GLAVNE SKUPŠTINE
PODRUŽNICE HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE
I
Podružnice se osnivaju za svaku županiju unutar Područnog vijeća.
Primjer:
II Područno vijeće Hrvatske ljekarničke komore ima dvije podružnice:
Podružnica Varaždinske županije
Podružnica Međimurske županije
II
Članovi podružnice su svi magistri farmacije, članovi Komore koji imaju prebivalište u županiji za
koju se osniva podružnica.
Takvo tijelo zove se Zbor članova podružnice.
Drugo tijelo u podružnici je Izvršni odbor podružnice i njega čine:
• predsjednik podružnice
• članovi podružnice koji su izabrani za zastupnike Skupštine
Predsjednik podružnice=predsjednik Izvršnog odbora podružnice
III
Prava i dužnosti članova podružnice su:
• sudjelovati u radu podružnica
• podnositi prijedloge i postavljati pitanja
• predlagati kandidate za zastupnike u Glavnoj skupštini
• drugi poslovi prema Statutu ili drugim aktima Komore
IV
Prava i dužnosti Izvršnog odbora podružnice su:
• zastupati interese članova podružnice
• svoje članove redovito obavještavati o radu Područnog vijeća
• razmatrati primjedbe i prijedloge članova Zbora podružnice i dostavljati ih prema drugim
tijelima Komore
• drugi poslovi prema Statutu ili drugim aktima Komore
V
Potrebno je na prvom sastanku podružnice izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika
podružnice i to većinom glasova od prisutnih članova na sastanku.
VI
Izabrani predsjednik podružnice ima zadatak biti kontakt osoba između baze (podružnice) i
članova Područnog vijeća koji mogu interese podružnice zastupati u Glavnoj skupštini Komore.

VII
Izabrani predsjednik podružnice jest član Područnog vijeća i zajedno s ostalim članovima svog
Područnog vijeća ima sljedeće zadatke:
• organiziranje skupova stručnog usavršavanja članova na svojem području u koordinaciji s
Vijećem Komore
• razmatranje primjedbi i prijedloga svojih članova i prosljeđivanje prijedloga prema Vijeću
• predlaganje članova Vijeća Komore
• predlaganje kandidata za predsjednika Komore
• predlaganje članova za Povjerenstva Komore
• redovito obavještavanje članova o radu Komore
• surađivanje s drugim tijelima Komore
• drugi poslovi prema Statutu i drugim aktima Komore
VIII
Ako Predsjednik podružnice nije i zastupnik u Glavnoj Skupštini Komore, ne prisustvuje
sjednicama Glavne Skupštine.
NAČIN RADA NA SASTANCIMA PODRUŽNICA
I
Nakon izbora predsjednika podružnice, sastanke u podružnici saziva predsjednik, a u slučaju
njegove spriječenosti zamjenik predsjednika podružnice.
II
Sastancima predsjeda predsjednik podružnice.
III
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o
provedenoj raspravi sa sažetim izlaganjem koje se obvezno unosi na zahtjev govornika, te
donošenim odlukama.
IV
Svaki član ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
V
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik podružnice i zapisničar.

PODRUČNA VIJEĆA HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE
I
Područno vijeće čine zastupnici Glavne Skupštine iz pojedine podružnice i predsjednici
podružnica.
Članovi Područnog vijeća na prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika Područnog vijeća većinom glasova od ukupnog broja članova.
II
Član Područnog vijeća ima prava i dužnosti:
1. sudjelovati u radu na sjednicama Područnih vijeća,
2. podnositi prijedloge i postavljati pitanja u ime Područnog vijeća na sjednici Glavne
skupštine,
3. obavljati i druge poslove određene Statutom ili općim aktima komore.
III
Zadaci Područnih vijeća utvrđeni su Statutom i to:
1. organiziraju skupove stručnog usavršavanja članova svojeg područja u koordinaciji s
Vijećem Komore,
2. razmatraju primjedbe i prijedloge svojih članova i prosljeđuju ih Vijeću Komore,
3. po odluci Vijeća Komore raspravljaju o nacrtima općih akata koje donosi Vijeće
Komore,
4. predlažu članove Vijeća Komore,
5. predlažu kandidate za Predsjednika Komore,
6. predlažu članove za Povjerenstva Komore,
7. svoje članove redovno izvješćuju o radu Komore,
8. surađuju s drugim tijelima Komore na svim pitanjima od obostranog interesa,
9. objedinjuju zaključke i odluke podružnica i dostavljaju ih nadležnim tijelima Komore,
10. obavljaju i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.
IV
Sjednici Područnog vijeća predsjeda predsjednik Područnog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti zamjenik.
Sjednica Područnog vijeća valjano se održava ako je prisutna većina od ukupnog broja članova
Područnog vijeća.
V
U radu sjednice mogu sudjelovati i druge osobe koje pozove predsjednik Područnog vijeća.
VI
Za donošenje odluka na sjednici Područnog vijeća potrebna je većina od broja prisutnih članova
na sjednici.

*Smjernice za sjednice podružnica i područnih vijeća Hrvatske ljekarničke Komore određene
su prema Statutu Hrvatske ljekarničke komore, Pravilniku o radu Područnih vijeća i
podružnica Hrvatske ljekarničke komore (web stanica www.hljk.hr).

