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Na temelju članka  24, 42. i 43. Statuta Hrvatskoga liječničkog zbora Glavni odbor na svojoj 
2. sjednici od 20. rujna 2005. donosi  
 

 
 

P R A V I L N I K 

O ODLIČJIMA 

HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA 

 

Članak 1. 
 

Ovim se Pravilnikom  utvrđuje postupak i način dodjeljivanja odličja i priznanja  Hrvatskoga 
liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ). 
 

Članak 2. 
 
(1) Javna priznanja i odličja HLZ-a društvena su priznanja što ih HLZ dodjeljuje zbog 

osobitog doprinosa za HLZ kao i za Republiku Hrvatsku, posebno u razvoju zdravstva i 
medicine u organizacijskom, stručnom i znanstvenom pogledu, kao i za poseban 
doprinos promidžbi HLZ-a u nas i u inozemstvu. 

(2) HLZ predlaže svoje članove za odličja i priznanja koja dodjeljuje Republika Hrvatska i 
druge udruge za postignute uspjehe u ostvarivanju širih zadaća i ciljeva HLZ-a i razvoja 
zdravstva u Republici Hrvatskoj. 

(3) Podružnice, društva i ostali predlagatelji određeni Statutom Zbora i Pravilnikom o 
dodjeljivanju odličja HLZ-a, dužni su prilagoditi svoje prijedloge značenju i vrijednosti 
pojedinih odličja, i držati se pravila postupnosti u predlaganju predloženih odličja za 
svoje članove. 

(4) Na prijedlog predsjednika HLZ-a, u posebnim slučajevima mogu se dodijeliti odličja 
predviđena ovim Pravilnikom. 

(5) Odličja se uručuju na svečanoj proslavi prije Dana Državnosti u zgradi Hrvatskog 
liječničkog doma. 

 
Odličja Republike Hrvatske 

 

Članak 3. 
 

(1) Prilikom proslave i obilježavanja značajnih obljetnica HLZ-a ili Republike Hrvatske 
pokreće se postupak predlaganja za odličja istaknutim članovima HLZ-a koji su se istakli 
u promidžbi HLZ-a te stručnom i znanstvenom radu. 

(2) Pokretač postupka za dodjelu odličja Republike Hrvatske dužan je podrobno pisano 
obrazložiti prijedlog i ispuniti zakonom za to određene obrasce. 

 
Odličja HLZ-a 

 

Članak 4. 
 

Odličja HLZ-a su: 
 
(1) Začasno članstvo HLZ-a 
(2) Odličje “Ladislav Rakovac” 
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(3) Povelja HLZ-a 
(4) Diploma HLZ-a 
(5) Zahvalnica HLZ-a 
 
Začasno članstvo 

 

Članak 5. 
 

(1) Začasno članstvo je najviše priznanje HLZ-a članovima čije cjelokupno djelo čini 
zaokruženu stručnu i znanstvenu cjelinu. 

(2) Za Začasnog člana može biti predložen samo kandidat s dugogodišnjim društvenim, 
stručnim ili znanstvenim djelovanjem i najmanje 35 godina neprekidnog članstva u HLZ-
u, osim u izuzetnim slučajevima naročito značajnog doprinosa u HLZ-u, medicinskoj 
struci i znanosti. 

(3) Ovo priznanje dodjeljuje se u pravilu poslije navršene 60-te godine života i pri kraju 
djelatne službe kandidata ili po umirovljenju. 

(4) U skladu s člankom 12. Statuta HLZ-a Začasnim članovima mogu postati drugi 
znanstveni djelatnici i građani Republike Hrvatske te iz inozemstva, koji su naročito 
zaslužni za rad HLZ-a ili osobito unapređenje medicinske znanosti i struke. 

(5) Predlagatelji za izbor Začasnog člana dužni su Povjerenstvu za odličja HLZ-a uputiti 
pisani prijedlog uz životopis kandidata, podroban prikaz svih funkcija koje je kandidat 
obavljao u HLZ-u, te opis njegovog stručnog i znanstvenog rada. 

(6) Za kandidate iz drugih struka i državljana drugih zemalja treba uz životopis posebno 
obrazložiti doprinos kandidata afirmaciji HLZ-a, medicine i zdravstva Republike 
Hrvatske ili doprinos europskoj i svjetskoj medicini te njenoj učinkovitosti u Republici 
Hrvatskoj. 

(7) Izbor Začasnog člana obavlja Skupština HLZ-a. Za liječnike članove HLZ-a temeljeni je 
kriterij za izbor utvrđeni značajni doprinos unapređenju zdravstvene, znanstvene i 
stručne djelatnosti na razini Republike uz dugogodišnju zborsku djelatnost. 

(8) Uz pisanu diplomu uručuje se i plaketa “Začasni član” 
 
Odličje “LADISLAV RAKOVAC” 

 

Članak 6. 
 

(1) Odličje “Ladislav Rakovac” dodjeljuje Skupština HLZ-a članu HLZ-a za posebno 
aktivan rad u HLZ-u te za utvrđeni doprinos unapređenju rada HLZ-a u stručnom, 
znanstvenom ili organizacijskom pogledu, i koji je najmanje 25 godina neprekidno član 
HLZ-a, osim u izuzetnim slučajevima naročito značajnog doprinosa HLZ-u, medicinskoj 
struci i znanosti. 

(2) Odličje se dodjeljuje i za postignute posebne rezultate uz razvoj zdravstvene zaštite u 
Republici Hrvatskoj, za razvoj medicinske misli i znanosti, te za zasluge u ostvarivanju 
zborskih zadaća. 

(3) Uz pisanu diplomu uručuje se i medalja “Ladislav Rakovac”. 
(4) Godišnje se može dodijeliti do 10 odličja “Ladislav Rakovac”. 
 
POVELJA 

 

 

 



 

 

 

4

 

Članak 7. 
 

(1) Povelju dodjeljuje Skupština HLZ-a pojedincima, društvenim i stručnim organizacijama 
te zdravstvenim ustanovama iz zemlje i inozemstva. 

(2) Povelja se dodjeljuje za osobit doprinos razvoju i unapređenju zdravstvene zaštite i 
zdravstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj, za doprinos medicinskoj znanosti te 
značajne zasluge i pomoć pruženu HLZ-u u ostvarenju njegovih zadaća, članovima s 
najmanje 20 godina neprekidnog članstva u HLZ-u osim u izuzetnim slučajevima 
naročito značajnog doprinosa u HLZ-u, medicinskoj struci i znanosti. 

(3) Povelja društvenim, stručnim i zdravstvenim organizacijama u zemlji dodjeljuje se u 
pravilu, nakon navršenih 50 godina neprekidnog djelovanja. 

(4) Godišnje se može dodijeliti do 20 povelja. 
 
DIPLOMA  

 

Članak 8. 
 

(1) Diplome dodjeljuje Glavni odbor Zbora, članovima i drugim pojedincima u zemlji i 
inozemstvu, koji su dali značajan doprinos u promidžbi vrijednosti Zbora, za pomoć koju 
su pružili u ostvarivanju njegovih temeljnih zadataka, promicanju stručnih, znanstvenih, 
etičkih načela i unapređenja zdravlja naroda. 

(2) Diploma se dodjeljuje članovima koji su neprekidno najmanje 15 godina članovi HLZ-a, 
osim u izuzetnim slučajevima naročito značajnog doprinosa HLZ-u, medicinskoj struci i 
znanosti. 

(3) Diploma se dodjeljuje zdravstvenim ustanovama i drugim organizacijama u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu, kao i podružnicama, društvima i glasilima HLZ-a. 

(4) Diploma zdravstvenim i stručnim i drugim organizacijama u zemlji dodjeljuje se u 
pravilu, nakon navršenih 30 godina neprekidnog djelovanja. 

(5) Godišnje se može dodijeliti do 35 diploma. 
 
ZAHVALNICE HLZ-A 
 

Članak 9. 
 

(1) ZAHVALNICE HLZ-a dodjeljuje Glavni odbor HLZ-a članovima s najmanje 5 godina 
članstva u HLZ-u, kao i drugim djelatnicima,  ustanovama i organizacijama u Republici 
Hrvatskoj i iz inozemstva, za zasluge u zborskoj djelatnosti, zdravstvenim i humanitarnim 
djelatnostima od značenja za očuvanje i unapređenje zdravlja naroda, medicinske misli i 
struke. 

(2) POSEBNA ZAHVALNICA HLZ-a dodjeljuje se nakon navršenih 70 godina života i 40 
godina neprekidnog staža u HLZ-u u znak priznanja i zahvalnosti za neprekidan 
dugogodišnji i sveukupni doprinos promidžbi i unapređenju, razvoju i radu HLZ-a i 
medicinske misli u Hrvata. 

(3) SPOMEN ZAHVALNICA dodjeljuje se članu HLZ-a u znak priznanja i zahvalnosti, za 
zalaganje u promidžbi, trajnom doprinosu i organizaciji djelovanja HLZ-a, razvoju 
medicinske misli i struke, te očuvanju i unapređenju zdravlja naroda. 

(4) Glavni odbor HLZ-a  dodjeljuje Spomen zahvalnicu za  50 godina neprekidnog 
registriranog članstva u HLZ-u. 
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(5) Spomen zahvalnicu potpisuje predsjednik, tajnik Glavnog odbora i predsjednik 
podružnice HLZ-a čiji je član predložen. 

Članak 10. 
 

Podružnice i stručna društva mogu za zasluge u području djelovanja društva samostalno 
dodjeljivati svoja odličja. 
 

Predlagatelji 
 

Članak 11. 
 
Predlagatelji za odličja Republike Hrvatske te za odličja HLZ-a mogu biti: 
 
1. Podružnice 
2. Stručna društva 
3. Glavni odbor 
4. Predsjednik HLZ-a 
5. Urednički odbor stručnih i znanstvenih časopisa HLZ-a 
 

Sastav Povjerenstva 

Članak 12. 

 
(1) Povjerenstvo za odličja imenuje Glavni odbor HLZ-a na prijedlog predsjednika  HLZ-a. 
(2) Povjerenstvo za odličja HLZ-a, sastoji se od 5 do najviše 7 članova. 
(3) Predsjednika Povjerenstva za odličja biraju članovi Povjerenstva između sebe, a 

potvrđuje Glavni odbor HLZ-a,  
 

Sazivanje sjednica 

Članak 13. 

 
(1) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice Povjerenstva. 
(2) Sjednice se održavaju u prostorijama Hrvatskoga liječničkog doma u Zagrebu. 
(3) Na sjednicama vodi se zapisnik o radu i zaključcima sjednice. 
 

Članak 14. 

 
(1) Sjednicama Povjerenstva prisustvuju izabrani članovi Povjerenstva. 
(2) Sjednica Povjerenstva može se održati, ako je prisutna najmanje natpolovična većina 

izabranih članova. 
(3) Članovi Povjerenstva obavještavaju se pismenim putem o datumu i satu sjednice, sedam 

dana prije zakazane sjednice. 
(4) Član Povjerenstva koji je spriječen da prisustvuje sjednici, dužan je o tome obavijestiti 

najmanje 48 sati prije sjednice, tajništvo HLZ-a u Zagrebu. 
 
Rad Povjerenstva 

Članak 15. 

 
(1) Svi prijedlozi za odličja i priznanja HLZ-a, podnose se pismeno Povjerenstvu za odličja i 

priznanja HLZ-a, na propisanom obrascu upitnika za predlaganje odličja. 



 

 

 

6

(2) Povjerenstvo neće uzimati u razmatranje prijedloge za odličja i priznanja, pristigla poslije 
31. listopada tekuće godine. 

(3) Na sjednicama Povjerenstva članovima Povjerenstva u potpunosti su dostupni svi 
potrebiti prilozi predlagatelja o predloženiku, relevantni za donošenje mišljenja i odluka 
članova Povjerenstva, o pojedinom predloženiku. 

(4) Članovi Povjerenstva razmatraju, pojedinačno sve pristigle prijedloge, u raspravi iznose 
svoje mišljenje i utvrđuju da li su prijedlozi u skladu s odredbama Pravilnika kojima se 
određuju uvjeti i kriteriji koje mora zadovoljavati pojedini prijedlog, ovisno o tome za 
koje odličje se predloženik predlaže.  

(5) Povjerenstvo za odličja je dužno sačiniti bodovnu listu, po potrebi od predlagatelja 
zatražiti pisane nadopune ili objašnjenja u skladu s kriterijima iz ovog Pravilnika te 
potpuni materijal proslijediti na daljnji postupak sa svojim zaključcima Glavnom odboru 
te Skupštini HLZ-a na konačno usvajanje. 

(6) Ukoliko predloženik ima manje od minimalnog broja bodova za  odličja za koja se 
predlaže, Povjerenstvo će razmotriti, u okviru mogućnosti, prijedlog za dodjelu drugog 
odličja 

(7) Za predloženo odličje, predloženik mora od potrebnih bodova za određeno odličje imati 
najmanje 70% iz zborske djelatnosti (uključivši i objavljene radove u Liječničkom 
vjesniku i ASCRO-u). 

(8) U slučaju kada podružnica HLZ-a ne predlaže kandidate već to čine ostali predlagatelji, 
Povjerenstvo za društvena odličja i priznanja HLZ-a savjetuje se s podružnicom u kojoj 
je učlanjen predloženi kandidat.. 

(9) Povjerenstvo za odličja neće razmatrati nepotpune ili zakašnjele prijedloge 
 

Izbor predloženika 

Članak 16. 

 
(1) Predloženici koji u potpunosti ispunjavaju uvjete iz članka Pravilnika o odličjima i 

priznanjima HLZ-a, koji se odnose na odličje za koje su predloženi, i koji su sukladni s 
bodovnom listom, te su svojim osobnim doprinosom pridonijeli promidžbi, unapređenju i 
organizaciji rada Podružnice i Društva HLZ-a, kao i doprinosom u stručnom, 
znanstvenom i publicističkom radu, upisuju se na listu prijedloga za dobitnike dotičnog 
odličja. 

(2) Redoslijed na listi određuju se na način, da prioritet imaju predloženici koji imaju veći 
broj bodova i više bodova za zborsku djelatnost.  

(3) Ukoliko predloženici imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji ima više bodova za 
zborsku  djelatnost. 

 

Odluke Povjerenstva 

Članak 17. 

 
(1) Glasovanje članova Povjerenstva o odlukama je javno. 
(2) Odluka je pravovaljana, kada je za odluku glasovala natpolovična većina prisutnih 
članova. 

(3) U zapisniku sa sjednice navodi se poimenično kako je pojedini član Povjerenstva 
glasovao. 

(4) Nakon provedenog glasovanja, odluke Povjerenstva su konačne. 
 

Izvješće Povjerenstva 

Članak 18. 



 

 

 

7

 
(1) Nakon provedenog glasovanja, na prvoj redovnoj sjednici Glavnog odbora HLZ-a,  

Predsjednik Povjerenstva podnosi pismeno izvješće o odlukama Povjerenstva, predočuje 
prijedlog liste za dobitnike pojedinih odličja. 

(2) Nakon provedene rasprave na Glavnom odboru, o odlukama Povjerenstva za odličja, te 
potpuno usuglašenog i prihvaćenog prijedloga Povjerenstva i Glavnog odbora, upućuje se 
prijedlog zajedničke odluke o odličjima za tekuću godinu, Skupštini HLZ-a, na konačno 
usvajanje. 

 

Članak 19. 
 
(1) Skupština HLZ-a na prijedlog Povjerenstva za odličja i Glavnog odbora, usvaja i 

dodjeljuje odličja “Začasni član”, “Ladislav Rakovac” i “Povelju”. 
(2) Glavni odbor dodjeljuje odličje "Diploma” i “Zahvalnica” . 
(3) Prijedlog za odličja Republike Hrvatske, Povjerenstvo za odličja i priznanja HLZ-a sa 

svojim mišljenjem upućuje Glavnom odboru HLZ-a, koji ga nakon prihvaćanja dostavlja 
u zajedničkom širem pisanom obrazloženju državnom Povjerenstvu za odlikovanja i 
priznanja, kao poticaj za dodjelu predloženog odličja u Zakonom propisanom postupku. 

 
Članak 20. 

 
(1) Pri proslavi značajnih obljetnica HLZ-a i podružnica te stručnih društava, zdravstvenih 

ustanova i učinjenih djela od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku, može se 
iznimno, izvan ovim Pravilnikom utvrđenih kriterija, dodijeliti i veći broj odličja. 

(2) O broju odličja značenju posebnih obljetnica i učinjenih djela od posebnog značenja za 
Republiku Hrvatsku, Glavni odbor je ovlašten odlučivati pojedinačno o svakom slučaju u 
zajednici s Povjerenstvom za odličja HLZ-a. 

(3) Za značajne obljetnice, godišnjice HLZ-a i Liječničkog vjesnika, mogu se dodijeliti do 
50% više od Pravilnikom predviđenog broja odličja. 

(4) Podružnice, stručna društva HLZ-a koje obilježavaju godišnjicu svoga osnivanja i 
neprekidnog djelovanja (30 , 50 i više godina) mogu predlagati do 15% odnosno 25% više 
od Pravilnikom predviđenog broja odličja. 

 
Članak 21. 

 
Imena članova za Spomen zahvalnice  50 godina registriranog članstva u HLZ-u, kao i za 
druge prigodne spomen diplome, a u povodu značajnih proslava i obljetnica HLZ-a, temeljem 
odluke Glavnog odbora HLZ-a, prikuplja i administrativno tehnički uređuje Povjerenstvo za 
odličja HLZ-a uz suradnju tajništva HLZ-a o čemu podnosi izvješće Glavnom odboru HLZ-a. 

 
 

Članak 22. 

 
Prijedlozi za odličja dostavljaju se Glavnom odboru HLZ-a, Povjerenstvu za društvena odličja 
i priznanja najkasnije do 31. listopada svake godine. 

 

Članak 23. 
 

(1) Natječaj za odličja i priznanja HLZ-a objavljuju se u Liječničkim novinama i 
Stomatološkom vjesniku do 30. svibnja za tekuću godinu, uz istovremenu posebnu pisanu 
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obavijest tajništva HLZ-a, podružnicama, društvima i uredničkim odborima stručnih i 
znanstvenih časopisa HLZ-a. 

(2) Odluka i obrazloženje o dodjeljivanju priznanja i odličja objavljuje se u glasilima HLZ-a, 
a upisuje se u posebnu knjigu odličja HLZ-a. 

 
 
Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 24. 
 
Sastavni dio ovoga Pravilnika sačinjavaju: 
1. Upitnik za predlaganja odličja 
2. Predložak bodovanja za odličja HLZ-a 
3. Opis pisanih diploma i zahvalnica HLZ-a, te pripadajućih plaketa i medalja koji će u 

obliku Aneksa biti stalni prilog ovome Pravilniku 
 

Članak 25. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja na 2. sjednici Glavnog odbora HLZ-a u 
Zagrebu  dana 20. rujna 2005. godine, a objavljuje se na oglasnoj ploči HLZ-a i web-stranici 
HLZ-a. 
 
 
 
 Glavna tajnica      Predsjednik 
Hrvatskoga liječničkog zbora    Hrvatskoga liječničkog zbora 
 
 
      Dr. Ines Lojna Funtak              Prim. dr. Hrvoje Šobat 
 
 


