
 

 

HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA 

 

 

Na temelju članka 18., 19. točke 1. i članka 55. stavka. 2. i 3. točke. 9. Statuta Hrvatske 

ljekarničke komore od 27. svibnja 2004. uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo od 30. 

srpnja 2004., izmjena i dopuna Statuta od 15. lipnja 2009. uz suglasnost ministra nadležnog za 

zdravstvo od 06. listopada 2009. te izmjena i dopuna Statuta od 19. listopada 2012. uz 

suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo od 25. siječnja 2013., Vijeće Hrvatske ljekarničke 

komore na svojoj 7/112 sjednici od 07. ožujka 2013. donosi 

 

 

PRAVILNIK 

 O RADU I KAZNENIM MJERAMA  

STEGOVNOG SUDA 

 HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE 

 

 

Članak 1. 

 

Pravilnik o radu i kaznenim mjerama Stegovnog suda Hrvatske ljekarničke komore (u 

nastavku teksta: Pravilnik) u prvom dijelu utvrđuje prava i odgovornosti magistra farmacije, a 

u drugom dijelu stegovni postupak. 

 

 

 

P R V I   D I O 

 

PRAVA I ODGOVORNOSTI 

MAGISTRA FARMACIJE 

 

 

I - OPĆE ODREDBE 

 

Članak 2. 

 

Ovim dijelom Pravilnika utvrđuju se prava magistra farmacije, odgovornost magistra 

farmacije, sastav i nadležnost stegovnog suda i tužitelja Hrvatske ljekarničke komore (u 

nastavku  teksta: Komora) te vrste kazni i mjera. 

 

 

II - PRAVA I ZAŠTITA MAGISTRA FARMACIJE 

 

Članak 3. 

 

Plemenitost ljekarničkog zvanja temelj je prava magistra farmacije na zaštitu njegovog ugleda 

i dostojanstva. 

 



Prava magistra farmacije proizlaze iz ljekarničkog zvanja, utvrđena su u Kodeksu ljekarničke 

etike i deontologije, a naročito su to: 

- pravo na samostalnost i neovisnost u radu, 

- pravo na standard stručnog rada,  

- pravo na stručno usavršavanje, 

- pravo na stručnu pomoć i stručne savjete drugih magistra farmacije, 

- pravo na odgovarajuću nagradu za rad, 

- pravo na zaštitu u obavljanju poziva, 

- pravo na materijalno obeštećenje u slučaju tjelesnih ili duševnih povreda ili smrti 

zadobivenih tijekom profesionalne aktivnosti, 

- pravo na etičko ponašanje poslodavca, 

- pravo na prigovor savjesti, ako time ne dovodi u opasnost život bolesnika, 

- pravo odbiti daljnju uslugu bolesniku koji se svjesno ponaša nedolično, uvredljivo ili 

prijeteći, osim ako bolesniku prijeti opasnost za život, kada mu je magistar farmacije obvezan 

pomoći, 

- pravo na etičko ponašanje kolega, 

- pravo na znanstveno - istraživački rad, 

- pravo na zaštitu od ugrožavanja ugleda i dostojanstva magistra farmacije. 

 

Članak 4. 

 

U pružanju zaštite prava i zastupanju interesa svojih članova, Komora će naročito: 

 

   - brinuti o zaštiti magistra farmacije na samostalnost i neovisnost u radu, 

   - brinuti o zaštiti magistra farmacije vezano za njegova prava iz radnog odnosa, a u čemu 

surađuje sindikatima; 

   - brinuti da cijena rada magistra farmacije bude odgovarajuća uloženom znanju, trudu i 

odgovornosti. U tom smislu Komora zastupa interese magistra farmacije prema Hrvatskom 

zavodu za zdravstveno osiguranje i drugim osiguravajućim zavodima, odnosno osigurava 

korektnu konkurenciju među ljekarnicima privatne prakse; 

  - u odnosu na nadležna zdravstvena državna i županijska tijela osiguravati besplatne pravne 

savjete. U slučaju kada Komora ocijeni da je rješenjem ili odlukom nadležnog tijela učinjena 

povreda prava magistra farmacije, pokreće postupak u svrhu zaštite svog člana; 

  - u cilju zaštite ugleda magistra farmacije, reagirati na neopravdane i neutemeljene izjave u 

sredstvima javnog priopćavanja; 

  -  zastupati magistre farmacije pred poslodavcem, državnim i županijskim tijelima i 

sudovima ako magistar farmacije to zatraži, a Komora ocijeni opravdanim. 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 5. 

 

Član Komore ima pravo koristiti sve povlastice koje Komora ugovori s drugim pravnim i 

fizičkim osobama, o čemu je Komora obvezna osigurati pravovremeno obavješćivanje svih 

svojih članova. 

 



Članak 6. 

 

Član Komore i njegova obitelj imaju pravo na materijalnu pomoć u slučajevima i prema 

kriterijima koje propisuje Vijeće Komore. 

 

 

III - ODGOVORNOST MAGISTRA FARMACIJE 

 

Članak 7. 

 

Povrede zbog kojih se pokreće i vodi stegovni postupak po odredbama ovog Pravilnika su 

povrede dužnosti i ugleda farmaceutskog zvanja, odnosno povrede Kodeksa ljekarničke etike 

i deontologije (u nastavku teksta: povreda). 

 

 

1. Povrede 

 

Članak 8. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako ne sprečava i ne liječi bolesti ili ne promiče zdravlje u 

okviru svog djelokruga rada. 

 

Članak 9. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako ne pruži ljekarničke usluge i skrb svakom kome je 

potrebna, bez obzira na dob, spol, rasu, nacionalnu pripadnost, društveni položaj, uvjerenje te 

vjersko ili političko opredjeljenje. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako pri pružanju ljekarničke usluge i skrbi ne poštuje ljudska 

prava i dostojanstvo čovjeka te djeluje pošteno i časno. 

 

Članak 10. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako ne daje prvenstvo interesu bolesnika pred osobnim 

interesom. 

 

 

 

 

Članak 11. 

 

Magistar farmacije čini povredu ako se ne skrbi za pravilno i učinkovito naručivanje, čuvanje 

i izdavanje kao i za pravilnu i sigurnu uporabu lijekova, medicinskih proizvoda te ostalih 

proizvoda kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike. 

 

Članak 12. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako lijekove ne izrađuje i/ili ne izdaje po prihvaćenim 

stručnim smjernicama i najvišim standardima kakvoće. 

 



Članak 13. 

 

(1) Magistar farmacije čini povredu, ako nema jednak odnos prema svim bolesnicima i 

korisnicima ljekarničke skrbi, prema studentima, praktikantima, pripravnicima, drugim 

magistrima farmacije i ostalim radnicima u ljekarni te drugim zdravstvenim radnicima. 

 

(2) Magistar farmacije čini povredu, ako svoje znanje i umijeće ne primjenjuje odgovorno, u 

skladu s Kodeksom ljekarničke etike i deontologije, prema svakom bolesniku i korisniku 

ljekarničke skrbi.  

 

Članak 14. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako u obavljanju svoje djelatnosti ne čuva ugled i interese 

ljekarne ili druge zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen te ljekarničke struke. 

 

Članak 15. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako svojom krivnjom ne osigura sigurnu, stalnu i 

pravovremenu opskrbu s lijekovima pučanstva, zdravstvenih i drugih ustanova i organizacija i 

zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu. 

 

Članak 16. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako u okviru svojih mogućnosti ne pomogne svakom 

čovjeku čiji je život u neposrednoj opasnosti, bez obzira na područje rada ili specijalnost 

magistra farmacije kao zdravstvenog djelatnika. 

 

Članak 17. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako u ljekarni ne nadzire rad osoblja sa stručnom 

osposobljenošću koja je niža od njegove. 

 

 

 

Članak 18. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako dopusti da lijekove izdaju osobe koje za to nisu ispunile 

sve zakonske i podzakonske pretpostavke. 

 

Članak 19. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako izda lijek suprotno interesu zdravlja bolesnika.  

 

Magistar farmacije čini povredu, ako ne traži mišljenje liječnika o lijeku               propisanom 

na recept, za koji smatra da ga ne može izdati u interesu zdravlja  bolesnika.  

 

Članak 20. 

 



Magistar farmacije čini povredu ako se poziva na prigovor savjesti, kada time dovodi u 

opasnost zdravlje i život bolesnika i ako od strane drugog magistra farmacije ne osigura 

ispunjenje ljekarničke skrbi. 

 

Članak 21. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako ne čuva svoj stručni ugled i neovisnost ili pristane da mu 

se ime ističe i povezuje s trgovačkim poslovanjem koje ima za cilj stjecanje osobne koristi. 

 

Članak 22. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako surađuje s pravnim i fizičkim osobama koje 

zloupotrebljavaju povjerenje javnosti zastupanjem neprovjerenih ljekovitih tvari i postupaka 

namijenjenih liječenju. 

 

Članak 23. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako napusti radno mjesto, a nije dobio, niti osigurao svoju 

zamjenu. 

Članak 24. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako bolesnika iskorištava tjelesno, emotivno, i/ili 

materijalno. 

 

Članak 25. 

 

Magistar farmacije čini povredu ako obavlja ljekarničku djelatnost u alkoholiziranom stanju 

ili pod utjecajem opijata. 

 

 

 

 

Članak 26. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako ne uskrati izdavanje lijekova u slučaju opravdane 

sumnje da će osoba kojoj se izdaju lijekovi upotrijebiti lijekove na način koji će štetiti njenom 

zdravlju ili kojim će ostvariti protupravnu korist. 

 

Članak 27. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako sve ono što je saznao o bolesniku u obavljanju svoje 

ljekarničke dužnosti ne čuva kao profesionalnu tajnu, odnosno ako je na čuvanje tajne 

propustio upozoriti druge osobe koje rade u ljekarništvu. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako profesionalnu tajnu ne čuva i od bolesniku bliskih osoba 

ako to bolesnik želi, osim u slučajevima kada je pozitivnim propisima drugačije određeno. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako javno govori o stanju bolesti bolesnika i o liječničkim 

receptima. 

 



Članak 28. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako postupa prijevarno na štetu bolesnika, odnosno njegovog 

zdravlja. 

 

Članak 29. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako se ne odnosi časno, jednako i kolegijalno prema drugim 

magistrima farmacije, suradnicima i drugim zdravstvenim radnicima.  

 

Magistar farmacije čini povredu ako je svojim postupkom nanio moralnu, stručnu ili 

materijalnu štetu drugim magistrima farmacije, suradnicima i drugim zdravstvenim radnicima. 

Članak 30. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako stječe i širi svoj ugled samo-isticanjem. 

 

Članak 31. 

 

Magistar farmacije, čini povredu, ako provodi klinička istraživanja (pokuse) na ljudima bez 

odobrenja nadležnog državnog tijela glede znanstvene i etičke opravdanosti. 

 

Magistar farmacije iz stavka 1. ovog članka čini povredu, ako sve osobe, koje su obuhvaćene 

njegovim istraživanjima (pokusom), ne upozna sa ciljem svojih istraživanja (pokusa), 

očekivanom koristi i mogućom štetom. 

 

Članak 32. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako usvoji i primijeni znanstveno neprovjereni postupak 

liječenja ili lijek i/ili pobuđuje lažnu nadu kod bolesnika i njegovih bližnjih. 

 

Članak 33. 

 

Magistar farmacije čini povredu ako ustupi svoje Odobrenje za samostalni rad ili CEZIH 

karticu drugoj osobi na korištenje, odnosno ako koristi Odobrenje za samostalni rad ili CEZIH 

karticu druge osobe. 

 

Članak 34. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako o postignutim rezultatima istraživanja   obavijesti širu 

javnost prije nego je o rezultatima stvoreno stručno mišljenje. 

 

Članak 35. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako oglašava ljekarničke usluge, lijekove i druge pripravke 

te ističe naziv ustanove ili privatne prakse suprotno pozitivnim propisima i odredbama 

Kodeksa ljekarničke etike i deontologije. 

 

Članak 36. 

 



Magistar farmacije čini povredu, ako bez važećeg Odobrenja za samostalni rad obavlja 

poslove zdravstvene zaštite. 

 

Članak 37. 

 

Magistar farmacije čini povredu, ako ne ispunjava svoje obveze prema Komori. 

 

2. Teže i lakše povrede 

 

Članak 38.  

 

Teža povreda je svako narušavanje dužnosti i ugleda magistra farmacije, Kodeksa ljekarničke 

etike i deontologije, Hrvatske ljekarničke komore i općenito ljekarničke struke, odnosno 

počinjenje povreda iz članka 8. do 36. ovog Pravilnika, koje ima teže značenje obzirom na 

važnost i prirodu povrijeđene dužnosti, visinu povredom nanesene imovinske (materijalne) 

štete, te težinu i trajnost drugih posljedica, ili obzirom na okolnosti pod kojima je određena 

radnja izvršena odnosno propuštena. 

 

Članak 39. 

 

Lakša povreda je svako narušavanje dužnosti i ugleda magistra farmacije i Kodeksa 

ljekarničke etike i deontologije, odnosno činjenje povreda iz članka 8. do 35. ovog Pravilnika 

koje nema trajne posljedice ili su trajne posljedice neznatne.  

 

 

3. Odgovornost 

Članak 40. 

 

Za povrede iz članka 8. do 35. ovog Pravilnika odgovoran je magistar farmacije koji je u 

vrijeme počinjenja povrede bio ubrojiv, odnosno smanjeno ubrojiv i koji je povredu počinio s 

izravnom ili neizravnom namjerom, ili iz svjesnog ili nesvjesnog nehaja, u smislu važećih 

odredbi kaznenih propisa Republike Hrvatske. 

 

Članak 41. 

 

Počinitelj postupa s izravnom namjerom kad je svjestan svoje povrede i hoće njeno 

počinjenje.  

Počinitelj postupa s neizravnom namjerom kad je svjestan da može počiniti povredu pa na to 

pristaje.  

Članak 42. 

 

Počinitelj postupa sa svjesnim nehajem kad je svjestan da može počiniti povredu, ali 

lakomisleno smatra da se to neće dogoditi ili da će to moći spriječiti.  



Počinitelj postupa sa nesvjesnim nehajem kad nije svjestan da može počiniti povredu, iako je 

prema okolnostima i prema svojim osobnim svojstvima bio dužan i mogao biti svjestan te 

mogućnosti.  

 

IV - STEGOVNI SUD KOMORE 

 

1. Sastav Stegovnog suda 

 

Članak 43. 

 

Stegovni sud Komore je neovisno tijelo Komore, koje odlučuje o odgovornosti članova 

Komore za povrede dužnosti i ugleda ljekarničkog zvanja, te za povrede Kodeksa ljekarničke 

etike i deontologije (u nastavku: Stegovni sud). 

 

Stegovni sud sastoji se od Stegovnog suda u prvom stupnju i Stegovnog suda u drugom 

stupnju. 

 

Suce Stegovnog suda imenuje Vijeće Komore na mandatno razdoblje od 4 godine, koje je 

vezano uz mandatno razdoblje Glavne skupštine Komore. 

 

Predsjednike Stegovnih sudova u prvom i drugom stupnju imenuje Vijeće Komore iz redova 

istaknutih pravnika. 

 

Članak 44. 

 

Stegovni sud u prvom stupnju odlučuje u prvom stupnju o povredama dužnosti i ugleda 

ljekarničkog zvanja, odnosno Kodeksa ljekarničke etike i deontologije. 

 

Stegovni sud u prvom stupnju ima predsjednika i šest članova. 

 

Stegovni sud u prvom stupnju sudi u Vijeću kojeg čine predsjednik Vijeća i dva člana. 

 

Predsjednik Stegovnog suda u prvom stupnju imenuje rješenjem Vijeće za svaki pojedini 

predmet.  

 

U slučaju da predsjednik ili član Vijeća iz stavka 3. ovog članka iz bilo kojeg razloga ne 

mogu obavljati svoju dužnost, predsjednik Stegovnog suda u prvom stupnju imenovat će 

rješenjem drugog predsjednika, odnosno člana Vijeća.  

 

Članovi Vijeća Komore ne mogu biti članovi Stegovnog suda u prvom stupnju. 

 

U slučaju spriječenosti predsjednika Stegovnog suda u prvom stupnju da obavlja svoju 

funkciju, predsjednik Stegovnog suda u drugom stupnju imenuje rješenjem Vijeće Stegovnog 

suda u prvom stupnju za svaki pojedini predmet.  

 

Članak 45. 

 

Stegovni sud u drugom stupnju ima predsjednika i deset članova. 

 



Predsjednik i članovi Stegovnog suda u drugom stupnju biraju se na mandatno razdoblje od 

četiri godine, koje je vezano uz mandatno razdoblje Glavne skupštine Komore. 

 

Članovi Vijeća Komore ne mogu biti članovi Stegovnog suda u drugom stupnju. 

 

U slučaju spriječenosti predsjednika Stegovnog suda u drugom stupnju da obavlja svoju 

funkciju, članovi Stegovnog suda u drugom stupnju biraju između sebe zamjenika 

predsjednika većinom od ukupnog broja članova Stegovnog suda u drugom stupnju. Tako 

izabrani zamjenik predsjednika obavlja funkciju predsjednika Stegovnog suda u drugom 

stupnju do prve sljedeće sjednice Vijeća Komore. 

 

 

Članak 46. 

 

Stegovni sud u drugom stupnju odlučuje u drugom stupnju o odgovornosti članova Komore 

za povrede dužnosti i ugleda ljekarničkog zvanja te za povrede Kodeksa ljekarničke etike i 

deontologije. 

 

Stegovni sud u drugom stupnju sudi u Vijeću kojeg čine predsjednik Vijeća i dva člana. 

 

Predsjednik Stegovnog suda u drugom stupnju imenuje rješenjem Vijeće Stegovnog suda u 

drugom stupnju za svaki pojedini predmet.  

 

U slučaju da predsjednik ili član Vijeća iz stavka 3. ovog članka iz bilo kojeg razloga ne 

mogu obavljati svoju dužnost, predsjednik Stegovnog suda u drugom stupnju imenovat će 

rješenjem drugog predsjednika, odnosno člana.  

 

Članak 47. 

 

Vijeća Stegovnih sudova u prvom i drugom stupnju imaju svoje tajnike. 

 

Tajnik Vijeća iz stavka 1. ovog članka je diplomirani pravnik, a imenuje ga rješenjem 

Predsjednik stegovnog suda koji imenuje Vijeće. 

 

Tajnik Vijeća ima pravo prisustvovati raspravi i odlučivanju Vijeća Stegovnog  suda u prvom 

stupnju, odnosno sjednicama Vijeća Stegovnog suda u drugom  stupnju, te obvezu stručno 

sudjelovati u radu Vijeća. 

 

2. Nadležnost suda 

Članak 48. 

 

Za vođenje svih stegovnih postupaka Komore u prvom stupnju nadležan je Stegovni sud u 

prvom stupnju. 

 

Za vođenje svih stegovnih postupaka Komore drugom stupnju nadležan je Stegovni sud u 

drugom stupnju. 

 

 

V - TUŽITELJ KOMORE 

Članak 49. 



 

Tužitelj Komore je neovisno tijelo Komore. 

 

Tužitelj Komore pokreće postupak za utvrđivanje odgovornosti za povrede dužnosti i ugleda 

ljekarničkog zvanja, te povrede Kodeksa ljekarničke etike i deontologije. 

 

 

Članak 50. 

 

Tužitelj Komore ima dva zamjenika. 

 

Tužitelja Komore i zamjenike bira i razrješuje Vijeće Komore iz redova istaknutih pravnika.  

 

Tužitelj Komore i njegovi zamjenici biraju se na mandatno razdoblje od četiri godine, koje je 

vezano za mandatno razdoblje Glavne skupštine Komore. 

 

Članak 51. 

 

Prava i dužnosti tužitelja Komore su: 

 

1. podnošenje zahtjeva za provedbu stegovnog postupka, 

2. zastupanje Komore u postupku pred Stegovnim sudom u prvom stupnju, 

3. podnošenje žalbe protiv odluke Stegovnog suda u prvom stupnju, 

4. obavljanje drugih radnji propisanih ovim Pravilnikom. 

 

Članak 52. 

 

Tužitelj Komore poduzima radnje u stegovnom postupku za koje je prema odredbama ovog 

Pravilnika ovlašten, bilo sam ili preko svojih zamjenika kojima u pisanom obliku povjeri 

poduzimanje određenih postupovnih radnji. 

 

Članak 53. 

 

Tužitelj Komore može odustati od zahtjeva za provedbu stegovnog postupka do završetka 

rasprave pred Stegovnim sudom u prvom stupnju. 

 

 

VI - KAZNE I MJERE 

Članak 54. 

 

Za počinjene povrede dužnosti i ugleda ljekarničkog zvanja, te povrede Kodeksa ljekarničke 

etike i deontologije, mogu se izreći sljedeće kazne: 

   - ukor, 

   - opomena koja se objavljuje u glasilu Komore, 

   - novčana kazna,  

   - privremeno oduzimanje Odobrenja za samostalan rad, 

   - trajno oduzimanje Odobrenja za samostalan rad. 

 

Za počinjene povrede dužnosti i ugleda ljekarničkog zvanja, odnosno Kodeksa ljekarničke 

etike i deontologije, uz kazne iz stavka 1. ovog članka, mogu se izreći i sljedeće mjere: 



   - upućivanje na dodatno obvezno stručno usavršavanje, 

   - upućivanje na obvezno liječenje. 

 

Za lakše povrede Stegovni sud može izreći ukor ili novčanu kaznu.  

 

Za teže povrede Stegovni sud može izreći opomenu koja se objavljuje u glasilu Komore, 

novčanu kaznu, privremeno oduzimanje Odobrenja za samostalan rad ili trajno oduzimanje 

Odobrenja za samostalan rad. 

 

Članak 55. 

 

Za lakšu povredu Stegovni sud može izreći novčanu kaznu u iznosu od 4.000,00 do 10.000,00 

kn, a za težu povredu u iznosu od 12.000,00 do 40.000,00 kn. 

    

U slučaju upućivanja na dodatno obvezno stručno usavršavanje, oblik stručnog usavršavanja 

Stegovni sud određuje na prijedlog Komisije Komore za stručno usavršavanje. 

 

Privremeno oduzimanje Odobrenja za samostalan rad može se izreći u trajanju do godine 

dana.   

 

Privremeno oduzimanja Odobrenja za samostalni rad može se uvjetovati stručnim 

usavršavanjem ili liječenjem. 

 

U slučaju da magistar farmacije, kojem je izrečena mjera privremenog oduzimanja Odobrenja 

za samostalni rad, ne ispuni uvjet iz stavka 4. ovog članka, privremeno oduzimanje odobrenja 

za samostalni rad Stegovni sud u prvom stupnju preinačuje u trajno oduzimanje Odobrenja za 

samostalan rad. 

 

Članak 56. 

 

Stegovni sud prvog i drugog stupnja izriče kaznu, odnosno mjeru na temelju svoje stručne 

ocjeni težine učinjene povrede, težine posljedica i ostalih za postupak relevantnih okolnosti. 

 

 

D R U G I   D I O 

 

STEGOVNI POSTUPAK 

 

VII - OPĆE ODREDBE 

Članak 57. 

 

U ovom dijelu Pravilnika utvrđuje se način rada Stegovnog suda u prvom i drugom stupnju, 

nadležnost tužitelja Komore, tijek stegovnog postupka, te izvršenje kazni, mjera i suspenzija. 

 

 

Članak 58. 

 

Kazna ili mjera može se magistru farmacije izreći samo u stegovnom postupku koji je 

pokrenut i proveden u skladu s odredbama ovog Pravilnika. 

 



Članak 59. 

 

Magistar farmacije protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak ima pravo braniti se sam ili uz 

stručnu pomoć branitelja, kojega će prethodno sam izabrati iz redova odvjetnika. 

 

Članak 60. 

 

Magistar farmacije koji je neopravdano osuđen ima pravo na rehabilitaciju i naknadu štete. 

 

Članak 61. 

 

Stegovni sud u prvom stupnju obvezan je istinito i potpuno utvrditi sve činjenice koje su 

važne za donošenje pravilne i zakonite odluke. 

 

Stegovni sud u prvom stupnju obvezan je s jednakom pažnjom ispitati i utvrditi kako sve 

činjenice koje terete magistra farmacije protiv kojeg se vodi stegovni postupak, tako i sve 

činjenice koje mu idu u korist. 

 

Članak 62. 

 

Stegovni postupak tužitelj Komore pokreće podnošenjem zahtjeva za provedbu stegovnog 

postupka Stegovnom sudu u prvom stupnju. 

 

Stegovni sud prvog stupnja obvezan je započeti s postupanjem po zahtjevu iz stavka 1. ovog 

članka u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva. 

 

Članak 63. 

 

Stranke u stegovnom postupku su tužitelj Komore i magistar farmacije protiv kojeg se vodi 

stegovni postupak. 

 

Članak 64. 

 

Ako se tijekom postupka utvrdi da povreda ima obilježja kaznenog djela, tužitelj Komore je 

obvezan podnijeti odgovarajuću kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. 

 

Članak 65. 

 

Tužitelj Komore će podnijeti zahtjev za provedbu stegovnog postupka i kad je zbog učinjene 

povrede već ranije pokrenut kazneni postupak. 

 

1. Izuzeće 

Članak 66. 

 

Član Stegovnog suda ne može suditi u konkretnom stegovnom postupku: 

 

1. ako je oštećen povredom u svezi koje se vodi stegovni postupak ili je sudjelovao u istom 

postupku sudjelovao u postupku pred nižim sudom; 

 



2. ako mu je magistar farmacije protiv kojeg se vodi stegovni postupak, njegov branitelj, 

tužitelj Komore, oštećenik, ili netko od njihovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika - 

usvojenik, usvojitelj, bračni ili izvanbračni drug, srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog 

stupnja, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez 

obzira na to je li brak prestao ili nije; 

 

3. ako je u kaznenom postupku povodom iste povrede obavljao istražne radnje ili je saslušan 

kao svjedok ili vještak; 

 

4. ako je zaposlen kod magistra farmacije protiv kojeg se vodi stegovni postupak ili u istoj 

pravnoj osobi kao i on; odnosno ako je poslodavac magistru farmacije protiv kojeg se vodi 

stegovni postupak, 

 

5. ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju u njegovu nepristranost. 

 

Članak 67. 

 

Član Stegovnog suda prvog odnosno drugog stupnja, čim sazna da postoji koji   od razloga za 

izuzeće iz članka 64. t. 1. do 4. ovog Pravilnika, dužan je prekinuti svaki rad na tom predmetu 

i o tome obavijestiti predsjednika Stegovnog suda drugog stupnja, koji će mu odrediti 

zamjenu iz redova sudaca Stegovnog suda istog stupnja. 

 

Ako je riječ o izuzeću predsjednika Stegovnog suda drugog stupnja, njegovu zamjenu će 

odrediti predsjednik Komore. 

 

Članak 68. 

 

Stranke mogu tražiti izuzeće samo suca koji sudjeluje u određenom postupku, odnosno 

predsjednika suda koji o zahtjevu za izuzeće treba odlučiti. 

Nije dopušten zahtjev za izuzeće: 

1) kojim se uopćeno traži izuzeće svih sudaca Stegovnog suda ili svih sudaca koji bi mogli 

suditi u nekom predmetu, 

2) o kojem je već odlučeno, 

3) u kojem nije naveden obrazloženi razlog zbog kojeg se traži izuzeće. 

Zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka odbacit će predsjednik Vijeća pred kojim teče postupak u 

povodu kojeg je izuzeće zatraženo. 

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka posebna žalba nije dopuštena. 

Ako je zahtjev za izuzeće iz stavka 2. ovoga članka istaknut u pravnom lijeku, odbacit će ga 

predsjednik Stegovnog suda u prvom stupnju. 



Stranka je dužna podnijeti zahtjev za izuzeće suca čim sazna da postoji razlog za izuzeće, no 

najkasnije do završetka rasprave pred Stegovnim sudom u prvom stupnju, a ako nije bilo 

rasprave, do donošenja odluke. 

Zahtjev za izuzeće suca višeg suda stranka može staviti u pravnom lijeku ili odgovoru na 

pravni lijek. 

 

Članak 69. 

 

Kad predsjednik ili član Vijeća ili predsjednik Stegovnog suda sazna da je podnesen zahtjev 

za njegovo izuzeće, dužan je obustaviti svaki rad na tom predmetu, a ako je izuzeće zatraženo 

zbog razloga iz članka 64. točke 5. ovoga Pravilnika, može do donošenja rješenja o zahtjevu 

poduzimati samo one radnje za koje postoji opasnost od odgode. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, predsjednik ili član Vijeća može rješenjem protiv 

kojega nije dopuštena žalba odlučiti nastaviti s radom ako ocijeni da je zahtjev za izuzeće 

očito neosnovan i da je postavljen radi sprječavanja ili ometanja Stegovnog suda u 

poduzimanju određenih radnji, odnosno radi odugovlačenja postupka. 

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, predsjednik ili član Vijeća će odrediti da se spis predmeta 

umnoži te da se prijepis spisa zajedno sa zahtjevom za izuzeće proslijedi na odlučivanje. 

Ako zahtjev za izuzeće bude prihvaćen, radnje koje su poduzete i odluke koje su donesene u 

smislu stavka 2. i 3. ovoga članka ukinut će predsjednik ili član Vijeća koji će preuzeti 

vođenje postupka. 

Sud će kazniti novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 do 5.000,00 kn magistra farmacije protiv 

kojeg je pokrenut postupak ili njegovog branitelja ili tužitelja Komore ako se utvrdi da je 

zahtjev za izuzeće očito neosnovan i da je podnesen samo zato da bi se omelo ili spriječilo 

Stegovni sud u poduzimanju nekih radnji ili radi odugovlačenja postupka. 

Na zahtjev protivne stranke sud će bez odgode rješenjem odlučiti o naknadi troškova postupka 

koji su toj stranci uzrokovani postavljanjem neosnovanoga zahtjeva za izuzeće. Protiv toga 

rješenja posebna žalba nije dopuštena, a na temelju njega ovrha se može tražiti i prije njegove 

pravomoćnosti. 

 

 

Članak 70. 

 

Odredbe o izuzeću sudaca Stegovnog suda prvog odnosno drugog stupnja na odgovarajući 

način se primjenjuju na tužitelja Komore i njegove zamjenike,  zapisničare i vještake. 

 

Tužitelj Komore odlučuje o zahtjevima za izuzeće svojih zamjenika. O zahtjevima za izuzeće 

tužitelja Komore odlučuje Komore. 

 

O izuzeću zapisničara i vještaka odlučuje predsjednik Vijeća Stegovnog suda koje sudi u 

stegovnom postupku u  trenutku kada je takav zahtjev podnesen.  



 

 

VIII - ZASTARA 

 

Članak 71. 

 

Zastara pokretanja stegovnog postupka nastupa u roku od jedne godine od saznanja tužitelja 

Komore za učinjenu povredu, a najkasnije u roku od dvije godine od počinjenja povrede.   

    

Zastara vođenja postupka nastupa u roku od tri godine od pokretanja stegovnog postupka, no 

zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koju nadležni Stegovni sud poduzme u 

vođenju postupka. 

 

Zastara izvršenja kazni i mjera nastupa kad protekne dvije godine od pravomoćnosti odluke 

Stegovnog suda kojom je ta kazna, odnosno mjera izrečena, no zastarijevanje se prekida 

svakom procesnom radnjom koju nadležni Stegovni sud poduzme radi izvršenja konkretne 

kazne, odnosno mjere. 

 

Pokretanje i vođenje postupka za povrede koje imaju obilježja kaznenog djela zastarijeva po 

važećim kaznenim propisima Republike Hrvatske. 

 

 

IX - POSTUPAK 

 

1. Pokretanje postupka 

Članak 72. 

 

Prijavu za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti tijela Komore, zdravstvena 

ustanova ili svaka druga pravna i fizička osoba. 

 

Prijava za pokretanje postupka podnosi se tužitelju Komore. 

 

 

 

Članak 73. 

 

Postupak je pokrenut podnošenjem zahtjeva tužitelja Komore za provedbu postupka 

Stegovnom sudu prvog stupnja. 

 

Tužitelj podnosi zahtjev za provedbu postupka po vlastitoj ocjeni ili na temelju prijave za 

pokretanje stegovnog postupka. 

 

Članak 74. 

 

Ako smatra potrebnim, tužitelj može prije podnošenja zahtjeva za provedbu stegovnog 

postupka istražiti navode iz prijave za pokretanje stegovnog postupka. 

 

Članak 75. 

 

Zahtjev za provedbu stegovnog postupka mora biti sastavljen u pisanom obliku, te sadržavati: 



   1. ime i prezime magistra farmacije protiv kojeg se pokreće postupak,  

   2. podatke o specijalizaciji magistra farmacije protiv kojeg se pokreće postupak, 

   3. podatke o zaposlenju magistra farmacije protiv kojeg se pokreće postupak, 

   4. opis povrede iz kojeg proizlaze obilježja kojima je povrijeđena dužnost i ugled  

       ljekarničkog zvanja, odnosno Kodeks ljekarničke etike i deontologije, 

   5. vrijeme i mjesto izvršenja povrede i ostale okolnosti potrebne da se povreda  

       što točnije utvrdi, 

   6. prijedlog dokaza koje treba izvesti na raspravi, uz naznaku imena svjedoka i  

       vještaka, dokumentacije koje treba pročitati i predmeta koji služe kao dokaz. 

    

 

 

2. Rasprava 

Članak 76. 

 

Rasprava se vodi pred Vijećem Stegovnog suda u prvom stupnju. 

 

Predsjednik Vijeća Stegovnog suda u prvom stupnju (u nastavku: Predsjednik Vijeća) 

rukovodi raspravom. 

 

Članak 77. 

 

Raspravi mogu prisustvovati samo osobe koje su pozvane od Predsjednika Vijeća. 

 

Članak 78. 

 

Predsjednik Vijeća odredit će dan i vrijeme rasprave. 

 

Vrijeme između dostave poziva za raspravu strankama i dana održavanja rasprave ne smije 

biti kraće od 8 dana. 

 

Predsjednik Vijeća pozvat će na raspravu tužitelja Komore, magistra farmacije protiv kojeg je 

stegovni postupak pokrenut, putem njegovog branitelja ako ga magistar farmacije ima, te 

svjedoke i vještake. 

 

Članak 79. 

 

Poziv za raspravu mora biti u pisanom obliku i sadržavati: 

1. naziv suda koji poziva;  

2. ime i prezime osobe koja se poziva i njena adresa;  

3. mjesto, dan i sat rasprave;  

4. ime i prezime magistra farmacije protiv kojeg je pokrenut postupak i opis povrede koje mu 

se stavlja na teret;  

5. svojstvo u kojem se pozvana osoba poziva. 

 

Poziv magistru farmacije protiv kojeg je pokrenut postupak mora dodatno sadržavati:  

1. pouku o pravu magistra farmacije na obranu i branitelja u postupku;  

2. upozorenje magistru farmacije da se rasprava može održati i bez njegove prisutnosti ako je 

uredno pozvan, a svoj izostanak nije opravdao. 

 



Ako pozvana osoba zbog bolesti ili iz drugog opravdanog razloga ne može pristupiti raspravi, 

dužna je odmah nakon primitka poziva o tome obavijestiti     Predsjednika Vijeća. 

 

Članak 80. 

 

Pozivi, obavijesti, odluke i drugi dokumenti u svezi s postupkom dostavljaju se magistru 

farmacije protiv kojeg se vodi postupak neposrednim uručenjem ili preporučenom pošiljkom s 

povratnicom na adresu stana ili zaposlenja. 

 

Ako magistar farmacije odbije primitak, ili mu se nije mogla izvršiti dostava preporučenom 

pošiljkom, pozivi, obavijesti, odluke i drugi dokumenti dostavljaju mu se isticanjem na 

oglasnoj ploči Komore. 

 

Dostavljanje isticanjem na oglasnoj ploči smatra se valjanim nakon isteka roka od 8 (osam) 

dana od dana isticanja na oglasnoj ploči Komore. 

 

Članak 81. 

 

Na raspravi se vodi zapisnik, koji naročito sadrži:  

1. naziv suda pred kojim se održava rasprava,  

2. mjesto gdje se održava rasprava,  

3. dan i sat kad je rasprava započeta i završena,  

4. imena i prezimena prisutnih osoba i u kojem svojstvu prisustvuju,  

5. naznaku povrede zbog kojeg se održava rasprava,  

6. bitne podatke o tijeku i sadržaju rasprave,  

7. bitan sadržaj danih iskaza i izjava sudionika u postupku, drugih izvedenih  

    dokaza, te pročitanih isprava i podnesaka,  

8. odluke suda o prigovorima sudionika u postupku,  

9. sadržaj odluke suda o predmetu postupka, te činjenicu da je objavljena i kada. 

 

Članak 82. 

 

Zapisnik se mora voditi uredno i u njemu se ne smije ništa izbrisati, dodati ili mijenjati. 

Prekrižena mjesta moraju ostati čitljiva. Sve preinake, ispravci i dodaci unose se na kraju 

zapisnika i moraju ih ovjeriti osobe koje potpisuju zapisnik. 

 

Zapisnik potpisuju predsjednik Vijeća Stegovnog suda u prvom stupnju, magistar farmacije 

protiv koga se vodi postupak, branitelj ako ga magistar farmacije ima i zapisničar. 

 

Članak 83. 

 

O vijećanju i glasanju sastavlja se poseban zapisnik, u koji se unosi odluka Vijeća Stegovnog 

suda u prvom stupnju. 

 

Članak 84. 

 

Predsjednik Vijeća prvo otvara zasjedanje i objavljuje predmet rasprave i sastav Vijeća, a 

nakon toga utvrđuje jesu li došle sve pozvane osobe - ako nisu, provjerava jesu li im pozivi 

uručeni i ako da, jesu li opravdale svoj izostanak. 

 



Kad Predsjednik Vijeća utvrdi da su na raspravu došle sve pozvane osobe ili kad Vijeće 

odluči da se rasprava održi u odsutnosti neke od pozvanih osoba, pozvat će magistra farmacije 

protiv kojeg je pokrenut postupak i od njega uzeti osobne podatke te utvrditi je li magistar 

farmacije ima branitelja. 

 

Članak 85. 

 

Dužnost je Predsjednika Vijeća da se brine o održavanju reda tijekom rasprave. Ako neka 

osoba, i nakon usmene opomene, koja se unosi u zapisnik, ponovo narušava red u sudnici, 

predsjednik može narediti njeno udaljavanje iz sudnice. 

 

Predsjednik Vijeća dužan je upozoriti svjedoke i vještake da su u postupku dužni govoriti 

istinu te da je davanje lažnog iskaza pred sudom kazneno djelo. 

 

Predsjednik Vijeća uputit će svjedoke i vještake na mjesto koje je za njih određeno, gdje će 

pričekati dok budu pozvani radi saslušanja. 

 

 

Članak 86. 

 

Rasprava počinje čitanjem zahtjeva za provedbu stegovnog postupka. 

 

Zahtjev za pokretanje postupka čita tužitelj Komore. 

 

Članak 87. 

 

Magistru farmacije protiv kojeg je pokrenut postupak treba omogućiti da se u neometanom 

izlaganju izjasni o svim okolnostima koje ga terete i da iznese sve činjenice koje mu služe za 

obranu. 

 

Kad magistar farmacije protiv kojeg se vodi postupak završi izlaganje svoje obrane, 

predsjednik Vijeća Stegovnog suda prvog stupnja će mu postaviti pitanja radi popunjavanja 

praznina ili otklanjanja proturječnosti i nejasnoća u njegovoj obrani. 

 

Nakon toga Predsjednik Vijeća dužan je omogućiti članovima Vijeća, te  tužitelju, branitelju i 

vještaku da postave pitanja magistru farmacije protiv kojeg se vodi postupak. 

 

Članak 88.  

 

Nakon ispitivanja magistra farmacije protiv kojeg se vodi postupak, rasprava se nastavlja 

izvođenjem dokaza predloženim od strane obaju stranaka u postupku, a koje Vijeće smatra 

važnim za donošenje pravilne i zakonite odluke o predmetu postupka. 

 

Članak 89. 

 

Isprave koje služe kao dokaz dužna je podnijeti stranka koje se na njih poziva. 

 

Članak 90. 

 



Kao svjedoci pozivaju se osobe za koje je vjerojatno da će moći dati obavijesti o povredi, 

njenom počinitelju i drugim okolnostima važnim za donošenje odluke o predmetu stegovnog 

postupka. 

 

Svjedok ne smije biti osoba koja u postupku sudjeluje u svojstvu predsjednika    ili člana 

Vijeća. 

 

Svjedoci se u pravilu saslušavaju svaki posebno, bez prisutnosti ostalih svjedoka, osim u 

slučaju iz stavka 7. ovog članka. 

 

Predsjednik vijeća će prvo pitati svjedoka za ime i prezime, ime oca, zanimanje, zaposlenje, 

mjesto rođenja, OIB, te njegov odnos s magistrom farmacije protiv kojeg se vodi postupak. 

 

Svjedoka će se zatim pozvati da iznese sve što mu je o predmetu postupka poznato, a nakon 

toga će mu se postavljati pitanja radi provjere, dopune i razjašnjenja njegovih navoda. 

 

Svjedok će se uvijek pitati otkud mu je poznato ono o čemu svjedoči. 

 

Svjedoci se mogu suočiti ako se njihovi iskazi ne slažu o važnim činjenicama. 

 

Istovremeno se mogu suočiti samo dva svjedoka. 

 

Članak 91. 

 

Vijeće ili osoba koju ono ovlasti provest će uviđaj kad je za utvrđivanje ili razjašnjenje kakve 

važne činjenice u postupku potrebno neposredno opažanje. Sudionici u postupku imaju pravo 

prisustvovati uviđaju. 

 

O uviđaju će se sastaviti zapisnik u koji se unose zapažanja Vijeća, odnosno osobe koja po 

ovlaštenju Vijeća obavlja uviđaj.  

 

Članak 92. 

 

Vijeće će odrediti vještačenje kad za utvrđivanje ili ocjenu kakve važne činjenice treba 

pribaviti nalaz i mišljenje od osobe koja raspolaže potrebnim stručnim znanjem kojim Vijeće 

ne raspolaže. 

 

U rješenju o vještačenju imenovat će se vještak te će se navesti u vezi s kojim se činjenicama 

vještačenje obavlja i kome se povjerava. 

 

Članak 93. 

 

Vještak, u pravilu, izlaže svoj nalaz i mišljenje usmeno na raspravi. 

 

Nalaz i mišljenje vještaka unosi se u zapisnik. 

 

Ako je vještak prije rasprave izradio pisani nalaz i mišljenje, može mu se dopustiti da ga 

pročita ili preda Vijeću, u kojem slučaju će se njegov pisani nalaz i mišljenje priložiti 

raspravnom zapisniku. 

 



Članak 94. 

 

Kad Predsjednik Vijeća završi saslušanje pojedinog svjedoka ili vještaka, članovi Vijeća 

mogu svjedoku odnosno vještaku neposredno postavljati pitanja. 

 

Tužitelj, magistar farmacije protiv kojeg je pokrenut postupak i branitelj mogu, uz odobrenje 

Predsjednika Vijeća, neposredno postavljati pitanja svjedoku odnosno vještaku. 

 

 

Članak 95. 

 

Vijeće Stegovnog suda u prvom stupnju može odgoditi raspravu: 

 

  1. kad nisu pristupile pozvane osobe, a Vijeće ocijeni da je njihova prisutnost na raspravi 

neophodna, 

  2. ako je potrebno provesti daljnje ili nove dokaze, 

  3. ako postoje druge smetnje ili okolnosti zbog kojih nije moguće uspješno završiti raspravu. 

 

Odluku o odgodi rasprave donosi Vijeće Stegovnog suda prvog stupnja po službenoj dužnosti 

ili na prijedlog kojeg od sudionika u postupku. 

 

Nije dopušten prigovor protiv odluke o odgodi rasprave. 

 

Članak 96. 

 

Nakon završenog dokaznog postupka, Predsjednik Vijeća daje riječ sudionicima postupka. 

Najprije govori tužitelj Komore, nakon toga branitelj ako je angažiran, te zaključno magistar 

farmacije protiv kojeg se vodi postupak. 

 

Predsjednik Vijeća Stegovnog suda prvog stupnja može, nakon prethodne usmene opomene, 

tijekom rasprave oduzeti riječ osobi koja svojim navodima vrijeđa red u sudnici, javni moral 

ili drugog sudionika postupka, ili se upušta u ponavljanja, odnosno izlaganja koja očito 

nemaju veze s predmetom postupka. 

 

U zapisnik se mora navesti da je riječ bila oduzeta i zašto je bila oduzeta. 

 

Članak 97. 

 

Nakon završnih riječi sudionika u postupku, Predsjednik Vijeća objavit će da je rasprava 

završena. 

 

Po završetku rasprave, Vijeće će se povući na vijećanje i glasovanje o odluci o predmetu 

stegovnog postupka. 

 

Odluka se donosi većinom glasova članova Vijeća.  

 

Vijeće može zasnovati svoju odluku samo na činjenicama i dokazima koji su izneseni na 

raspravi, na način da savjesno ocijeni svaki dokaz pojedinačno i u svezi s ostalim dokazima, 

te na temelju takve ocjene izvede zaključak je li konkretna činjenica dokazana ili ne.    

 



 

Članak 98. 

 

Ako je magistar farmacije protiv kojeg se vodi stegovni postupak istovremeno proglašen 

odgovornim za više povreda, Vijeće će mu utvrditi individualne kazne za svaku od tih 

povreda i potom izreći jedinstvenu kaznu za sve povrede. 

 

Članak 99.  

 

Nakon vijećanja i glasovanja, Predsjednik  Vijeća objavljuje odluku Vijeća o predmetu 

stegovnog postupka, na način da u prisutnosti sudionika postupka pročita izreku odluke i 

saopći ukratko razloge odluke. 

 

Ako Vijeće nakon rasprave ne može istog dana donijeti odluku o predmetu postupka, odgodit 

će objavu odluke najviše za tri dana od zaključenja rasprave i pritom odrediti vrijeme i mjesto 

objave odluke. 

 

3. Vrste odluke 

Članak 100. 

 

Odlukom Vijeća o predmetu postupka se zahtjev za provedbu stegovnog postupka odbija ili se 

magistar farmacije oslobađa odgovornosti za počinjenje jedne ili više povreda koje mu se 

zahtjevom za provedbu postupka stavljaju na teret ili se pak proglašava odgovornim za 

počinjenje jedne ili više povreda koje mu se zahtjevom za provedbu postupka stavljaju na 

teret. 

 

Članak 101. 

 

Odluku kojom se zahtjev za pokretanje stegovnog postupka odbija Vijeće će donijeti: 

1. ako je postupak vođen bez prethodnog zahtjeva tužitelja Komore, 

2. ako tužitelj do zaključenja rasprave odustane od svog zahtjeva za provedbu stegovnog 

postupka, 

3. ako je magistar farmacije za istu povredu već ranije donesenom konačnom odlukom 

proglašen odgovornim, 

4. ako je nastupila zastara pokretanja ili vođenja postupka. 

 

Odluku kojom se magistar farmacije oslobađa odgovornosti Vijeće će donijeti: 

1. ako djelo za koje se tereti nije povreda dužnosti i ugleda ljekarničkog zvanja, odnosno 

Kodeksa ljekarničke etike i deontologije, 

2. ako utvrdi da u konkretnom slučaju postoji neka od okolnosti koje isključuju odgovornost 

magistra farmacije, propisanih važećim kaznenim propisima Republike Hrvatske, 

3. ako nije dokazano da je magistar farmacije počinio povredu za koju ga se tereti. 

 

U odluci u kojoj se magistar farmacije proglašava odgovornim Vijeće će: 

1. utvrditi za koju se povredu proglašava odgovornim, uz naznaku činjenica i okolnosti koje 

čine obilježja te povrede, 

2. izreći kaznu, 

3. donijeti odluku o troškovima stegovnog postupka. 

 

Članak 102. 



 

Odluka Vijeća o predmetu postupka mora se sastaviti u pisanom obliku i dostaviti magistru 

farmacije protiv kojeg se vodio postupak i tužitelju Komore u roku od 30 (trideset) dana od 

dana objave. 

 

Odluku potpisuje Predsjednik Vijeća. 

 

Odluka mora imati uvod, izreku i obrazloženje. 

 

Uvod sadrži:  

naziv suda, imena i prezimena članova Vijeća Stegovnog suda u prvom stupnju i zapisničara, 

ime i prezime magistra farmacije protiv kojeg se vodio postupak, povredu, odnosno povrede 

zbog kojeg/kojih se vodio postupak, dan rasprave, te ime i prezime tužitelja Komore i 

branitelja, ako ga magistar farmacije ima. 

 

Izreka odluke sadrži osobne podatke o magistru farmacije protiv kojeg se vodio postupak i 

odluku Vijeća u smislu čl. 99. ovog Pravilnika za svaku povredu koja se magistru farmacije 

zahtjevom za provedbu postupka stavlja na teret. 

 

Obrazloženje treba sadržavati jasne i nedvosmislene razloge za svaku od povreda iz stavka 5. 

ovog članka. 

 

 

4. Troškovi postupka 

 

Članak 103. 

 

Troškovi postupka su troškovi od njegovog pokretanja do konačnog završetka, a obuhvaćaju: 

1. naknade za članove Vijeća Stegovnog suda u prvom i drugom stupnju, 

2. troškove Stručne službe Komore, 

3. troškove svjedoka i vještaka. 

 

Visinu troškova iz stavka 1. ovog članka određuje odlukom Vijeće Komore. 

 

Članak 104. 

 

Kad Vijeće Stegovnog suda prvog stupnja proglasi magistra farmacije odgovornim, izreći će u 

odluci da je dužan nadoknaditi sve troškove stegovnog postupka. 

 

Članak 105. 

 

Kad se zahtjev za provedbu postupka protiv magistra farmacije odbije ili se magistra 

farmacije oslobodi odgovornosti, troškovi postupka padaju na teret Komore. 

 

 

X - POSTUPAK DRUGOG STUPNJA 

 

Članak 106. 

 



Protiv odluke Vijeća Stegovnog suda u prvom stupnju, magistar farmacije protiv kojeg se 

vodi postupak i tužitelj Komore mogu podnijeti žalbu Stegovnom sudu drugog stupnja iz svih 

žalbenih razloga propisanih važećim kaznenim propisima Republike Hrvatske, i to u roku od 

15 dana od dana primitka prvostupanjske odluke.  

 

Odluka Vijeća Stegovnog suda u prvom stupnju protiv koje nije izjavljena žalba postaje 

konačna nakon proteka roka za žalbu za obje stranke u postupku. 

 

Članak 107. 

 

Vijeće Stegovnog suda u drugom stupnju povodom žalbe može donijeti sljedeće odluke: 

1.  odbaciti žalbu kao nepravovremenu ili nedopuštenu, 

2.  odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku odluku, 

3. uvažiti žalbu, ukinuti prvostupanjsku odluku i vratiti predmet prvostupanjskom sudu na 

ponovno raspravljanje i odlučivanje, 

4.  uvažiti žalbu i preinačiti prvostupanjsku odluku. 

 

Članak 108. 

 

Odluka Vijeća Stegovnog suda u drugom stupnju je konačna. 

 

Drugostupanjska odluka mora se izraditi u pisanom obliku i dostaviti magistru farmacije 

protiv kojeg se vodi postupak i tužitelju Komore u roku od 30 dana od dana donošenja. 

 

 

XI - IZVRŠENJE KAZNI I MJERA 

Članak 109. 

 

Kazne i mjere izvršavaju se kad odluka Stegovnog suda o predmetu postupka postane 

konačna.  

 

Opomena se objavljuje u službenom glasilu Komore. 

 

Novčanu kaznu magistar farmacije koji je proglašen odgovornim dužan je uplatiti na žiro-

račun Komore u roku od 15 dana od primitka konačne odluke. Magistar farmacije koji u roku 

ne uplati novčanu kaznu, ne može ostvarivati nikakva prava u Komori dok ne plati kaznu, a 

sama odluka postaje izvršna nakon proteka roka od 15 dana od primitka konačne odluke. 

 

Kazne i mjere izrečene od strane Stegovnog suda izvršava predsjednik Komore. 

 

O privremenom, odnosno trajnom oduzimanju Odobrenja za samostalan rad predsjednik 

Komore izdaje posebna rješenja. 

 

Članak 110. 

 

O izrečenim konačnim kaznama Stručna služba Komore vodi evidenciju. 

 

Ovjereni prijepis konačne odluke kojom je izrečena kazna prilaže se u dosje magistra 

farmacije kojem je kazna izrečena. 

 



Članak 111. 

 

Ukor, opomena, novčana kazna i privremeno oduzimanje Odobrenja za samostalni rad brišu 

se iz evidencije kazni iz članka 110. stavka 1. ovog Pravilnika po proteku šest godina od 

konačnosti odluke o kazni.  

 

O kaznama brisanim iz evidencije ne mogu se davati ni koristiti podaci u novom postupku. 

 

 

XII - SUSPENZIJA 

 

Članak 112. 

 

Magistar farmacije može biti privremeno suspendiran, tj. može mu se privremeno oduzeti 

Odobrenje za samostalan rad pod sljedećim uvjetima: 

 

1. ako je protiv njega pokrenut stegovni postupak zbog naročito teške povrede dužnosti i 

ugleda ljekarničkog zvanja, odnosno Kodeksa ljekarničke etike i deontologije, 

     

2. ako je protiv njega pokrenut stegovni postupak, a postoji vjerojatnost da bi svojim daljnjim 

radom ugrozio zdravlje i život korisnika svojih ljekarničkih usluga, 

 

3. ako je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela učinjenog na radu ili u 

vezi s radom, 

 

4. ako je protiv njega pokrenut stegovni postupak zbog povrede koje je počinio na radu pod 

utjecajem alkohola ili opojnih droga. 

 

Članak 113. 

 

Suspenziju odnosno privremeno Oduzimanje odobrenja za samostalan rad predlaže tužitelj 

Komore. 

 

Odluku o suspenziji odnosno privremenom oduzimanju Odobrenja za samostalan rad donosi 

Vijeće Stegovnog suda u prvom stupnju, u roku od 15 dana od primitka prijedloga tužitelja 

Komore. 

 

Članak 114.    

 

Protiv odluke o suspenziji, odnosno privremenom oduzimanju Odobrenja za samostalan rad 

magistar farmacije može podnijeti žalbu Stegovnom sudu u drugom stupnju, u roku od 15 

dana od primitka prvostupanjske odluke. 

 

Žalba iz stavka 1. ovog članka ne zadržava izvršenje prvostupanjske odluke o suspenziji, 

odnosno privremenom oduzimanju Odobrenja za samostalan rad. 

 

U slučaju da glede magistra farmacije kojem je izrečena suspenzija odnosno privremeno 

oduzimanje Odobrenja za samostalan rad, zahtjev za provedbu stegovnog postupka bude 

konačno odbijen ili magistar farmacije oslobođen odgovornosti za počinjenje jedne ili više 



povreda koje mu se zahtjevom za provedbu postupka stavljaju na teret, magistar farmacije 

ima pravo na naknadu štete od Komore na ime izgubljene zarade. 

 

Članak 115. 

 

Suspenzija može trajati do donošenja konačne odluke o odgovornosti magistra farmacije, no 

najdulje godinu dana. 

 

 

XIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 116. 

 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik, a svi rokovi 

propisani ovim pravilnikom računaju se na način propisan važećim odredbama Republike 

Hrvatske. 

 

 

Članak 117. 

 

Ovaj Pravilnik objavljuje se web stranici Komore te stupa na snagu na osmog dana od objave. 

 

 

Članak 118. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o radu i kaznenim mjerama 

Stegovnog suda Komore, od 14.12.1997. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o radu i kaznenim mjerama Stegovnog suda Komore, od 01.09.2004. godine 
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