
 

 

Klasa: 003-08/21-01/86 
Ur.broj: 351/01-21-1 

Zagreb, 11.11.2021. 
 

Na temelju članka 16. i članka 22. a Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika te članka 
20. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Predsjedništvo 
HKZR-a elektroničkim putem dana 09. studenoga 2021. godine donosi  

 

ODLUKU  

1. Dana 04. prosinca 2021. održat će se redovne sjednice Skupština Strukovnih razreda 
HKZR te, kao dio redovnih sjednica, i izborne sjednice Skupština Strukovnih razreda HKZR za 
tijela Komore za mandatno razdoblje od 2022.-2026. 

 
2. Sjednice Skupština Strukovnih razreda iz točke 1. će se sastojati od dva dijela. Prvi dio 
sjednice sadržavat će dnevni red iz nadležnosti redovne sjednice Skupštine Strukovnog 
razreda te predstavljanje kandidata pojedinog Strukovnog razreda za tijela Strukovnog 
razreda te predstavnika Strukovnog razreda u zajedničkim tijelima HKZR za mandatno 
razdoblje od 2022.- 2026.  

 
U drugom dijelu sjednice Skupština Strukovnog razreda provest će izbori za tijela Strukovnog 

razreda te predstavnika Strukovnog razreda u zajedničkim tijelima HKZR za mandatno 
razdoblje od 2022.-2026. te će, nakon provedenog izbornog postupka, predsjednik Izbornog 
povjerenstva Strukovnog razreda podnijeti izvješće o rezultatima izbora. 
 

3. Zbog epidemiološke situacije u RH, sve odluke u nadležnosti Glavne Skupštine, sukladno 
članku 20. Poslovnika o radu Skupštine HKZR, donijet će elektroničkim putem.  
 
Dana 15. prosinca 2021. predsjednica Komore elektroničkim putem zatražiti će od delegata 
Skupštine da glasuju o pojedinim pitanjima ili iznesu svoje mišljenje elektroničkim putem. 
 

4. Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Komore, a stupa na snagu danom 
donošenja. 

 

Obrazloženje 

Temeljem članka 16. stavka 2. Statuta HKZR Redovna skupština Komore održava se 

najmanje jednom godišnje. Temeljem članka 16. stavka 3. Statuta HKZR Izborna skupština 
Komore održava se svake četiri godine, na kojoj se pored odluka koje se donose na redovnoj 
skupštini biraju predstavnici tijela Komore radi isteka mandata prethodnih predstavnika u 
tijelima.  
 



 

 

Zbog loše javnozdravstvene situacije u cijeloj zemlji je nemoguće, a radi zaštite zdravlja svih 

sudionika u radu Skupštine, sukladno Statutu HKZR i drugim općim aktima Komore održati 
sjednicu Skupštine HKZR u 2021. godini. Sukladno članku 20. stavku 1. Poslovnika o radu 
Skupštine HKZR zbog naročito opravdanih razloga i iz razloga „više sile“, predsjednik Komore 

može elektroničkim putem zatražiti od delegata Skupštine da glasuju o pojedinim pitanjima ili 
iznesu svoje mišljenje elektroničkim putem. 

Slijedom navedenog, valjalo je, temeljem članka 22. a Statuta HKZR te članka 20. Poslovnika 
o radu Skupštine HKZR, odlučiti kao u izreci ove Odluke. 

 

 
 

 

 
Hrvatska komora zdravstvenih radnika  

           Predsjednica 

 
Mirjana Kučina, bacc.therap.occup. 

 


