HRVATSKA STOMATOLOŠKA KOMORA

PRAVILNIK
O ODLIČJIMA HRVATSKE STOMATOLOŠKE KOMORE

Zagreb, srpanj 2008.

Na temelju ĉlanka 25. toĉke 1. Statuta Hrvatske stomatološke komore («Narodne
novine» br. 44/04, 69/06 i 24/08) Upravno vijeće Hrvatske stomatološke komore na svojoj 8.
sjednici održanoj 4. srpnja 2008. godine donosi

PRAVILNIK
O ODLIČJIMA HRVATSKE STOMATOLOŠKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odredbama Pravilnika o odliĉjima Hrvatske stomatološke komore (u daljnjem tekstu:
Pravilnik), utvrĊuje se postupak i naĉin dodjeljivanja odliĉja Hrvatske stomatološke komore
(u daljnjem tekstu: Komora).
Članak 2.
Odliĉja Komore su priznanja koja Komora dodjeljuje zbog osobitog doprinosa Komori i
njezinoj promidžbi u zemlji i inozemstvu, doprinosu stomatološkoj struci te razvoju
stomatološke djelatnosti.
Odliĉja se uruĉuju na sveĉanoj proslavi, godišnjoj sjednici Skupštine ili teĉaju struĉnog
usavršavanja.
Odliĉje Sv. Apolonije s poveljom, Zaĉasnog ĉlana i povelje uruĉuje predsjednik Komore,
odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Komore.
Odliĉje diplome i zahvalnice uruĉuje predsjednik odgovarajućeg podruĉnog sjedišta Komore.
Članak 3.
Na prijedlog predsjednika Komore, mogu se dodijeliti odliĉja Komore predviĊena ovim
Pravilnikom u posebnim sluĉajevima.
II. ODLIČJA KOMORE
Članak 4.
Odliĉja Komore su:
1. Plaketa Sv. Apolonije s poveljom,
2. Zaĉasno ĉlanstvo,
3. Povelja,
4. Diploma,
5. Zahvalnica.

PLAKETA SV. APOLONIJE S POVELJOM
Članak 5.
Plaketu Sv. Apolonije s poveljom, kao najviše priznanje Komore, dodjeljuje Upravno vijeće
Komore doktoru stomatologije – ĉlanu Komore za osobite zasluge na unapreĊenju
stomatološke djelatnosti, dosljednoj primjeni zakona, struĉnom i savjesnom obavljanju
stomatološke djelatnosti, razvoju kolegijalnosti izmeĊu doktora stomatologije, afirmaciji
stomatološke djelatnosti kao samostalne i neovisne službe te uopće u podizanju ugleda
stomatološke djelatnosti u zemlji i inozemstvu.
Plaketa Sv. Apolonije s poveljom može se dodijeliti i doktorima stomatologije izvan
Republike Hrvatske, ukoliko svojim radom i ulogom iznimno pridonesu ostvarivanju ciljeva
iz stavka 1. ovog ĉlanka.
Godišnje se može dodijeliti jedna Plaketa Sv. Apolonije s poveljom.
ZAČASNO ČLANSTVO
Članak 6.
Zaĉasnim ĉlanom može postati graĊanin Republike Hrvatske ili iz inozemstva, koji je naroĉito
zaslužan za rad Komore ili osobito unapreĊenje stomatološke znanosti i struke.
Predlagatelj za izbor Zaĉasnog ĉlana obvezan je Povjerenstvu za odliĉja Komore (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) uputiti pisani prijedlog sa životopisom kandidata te opisom njegovog
struĉnog i/ili znanstvenog rada s naznakom u ĉemu je osobito unaprijedio struku ili rad
Komore.
Za kandidate iz drugih struka i državljana drugih zemalja treba uz životopis posebno
obrazložiti doprinos kandidata afirmaciji Komori, stomatologiji i zdravstvu Republike
Hrvatske ili doprinos europskoj i svjetskoj stomatologiji te njenoj uĉinkovitosti u Republici
Hrvatskoj.
Odliĉje Zaĉasnog ĉlana dodjeljuje Izvršni odbor Komore. Broj zaĉasnih ĉlanova nije
ograniĉen.
Zaĉasnom ĉlanu uruĉuje se pisana diploma i plaketa “Zaĉasni ĉlan”.
Zaĉasni ĉlan ima sva prava i obveze ĉlana Komore, izuzev obveze plaćanja ĉlanarine i
ishoĊenja odobrenja za samostalan rad (licence).

POVELJA
Članak 7.
Povelju dodjeljuje Izvršni odbor Komore pojedincima, struĉnim udrugama i organizacijama te
zdravstvenim ustanovama iz zemlje i inozemstva.
Povelja se dodjeljuje za osobit doprinos razvoju i unapreĊenju stomatološke djelatnosti u
Republici Hrvatskoj te znaĉajne zasluge i pomoć pruženu Komori u ostvarivanju njenih
zadaća.
Godišnje se može dodijeliti do 5 povelja.

DIPLOMA
Članak 8.
Diplomu dodjeljuje Izvršni odbor Komore ĉlanovima Komore i drugim pojedincima u zemlji i
inozemstvu, koji su dali znaĉajan doprinos u promidžbi vrijednosti Komore, za pomoć koju su
pružili u ostvarivanju njenih temeljnih zadataka, promicanju struĉnih, znanstvenih i etiĉkih
naĉela na podruĉju odreĊenog podruĉnog sjedišta Komore.
Diploma se dodjeljuje i struĉnim udrugama i organizacijama te zdravstvenim ustanovama u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i podruĉnim sjedištima Komore, struĉnim
stomatološkim društvima i glasilima u stomatološkoj struci na podruĉju odreĊenog podruĉnog
sjedišta Komore.
Godišnje se može dodijeliti do 10 diploma.

ZAHVALNICA
Članak 9.
Zahvalnicu dodjeljuje Izvršni odbor Komore ĉlanovima Komore, drugim pojedincima,
ustanovama, udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i iz inozemstva, za zasluge u
djelatnosti Komore i stomatološkoj djelatnosti na podruĉju odreĊenog podruĉnog sjedišta
Komore.
Broj zahvalnica nije ograniĉen.

III. PREDLAGATELJI
Članak 10.
Predlagatelji za odliĉje Sv. Apolonije s poveljom, Zaĉasnog ĉlana i povelju mogu biti:
1. predsjednik Komore,
2. Izvršni odbor Komore,
3. podruĉna sjedišta Komore.
Za odliĉje diplome i zahvalnice, predlagatelji mogu biti predsjednik Komore te predsjednik
podruĉnog sjedišta na prijedlog Upravnog vijeća podruĉnog sjedišta.

IV. POVJERENSTVO

Sastav
Članak 11.
Ĉlanove Povjerenstva bira i razrješuje Izvršni odbor Komore na prijedlog predsjednika
Komore.
Povjerenstvo se sastoji od najviše 7 ĉlanova.
Predsjednika Povjerenstva bira Upravno vijeće Komore.

Saziv sjednica
Članak 12.
Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice Povjerenstva.
Sjednice se održavaju u prostorijama Komore u Zagrebu.
O sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 13.
Sjednica Povjerenstva može se održati, ako je nazoĉna najmanje natpoloviĉna većina
izabranih ĉlanova.
Ĉlanovi Povjerenstva moraju biti pismenim putem obaviješteni o datumu i vremenu
održavanja sjednice najkasnije osam dana prije zakazane sjednice.
Ĉlan Povjerenstva koji nije u mogućnosti nazoĉiti sjednici, obvezan je o istome obavijestiti
tajništvo Komore najmanje 48 sati prije održavanja sjednice.

Način rada Povjerenstva
Članak 14.
Svi prijedlozi za dodjelu odliĉja Komore, podnose se Povjerenstvu pismeno, na propisanom
obrascu upitnika za predlaganje odliĉja, najkasnije do 1. svibnja tekuće godine. Povjerenstvo
neće uzeti u razmatranje prijedloge zaprimljene nakon navedenog datuma.
Povjerenstvo može po potrebi od predlagatelja zatražiti pisane nadopune ili pojašnjenja u
skladu s kriterijima iz ovog Pravilnika. Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje nepotpune
prijedloge.
Ĉlanovi Povjerenstva razmatraju pojedinaĉno sve pristigle prijedloge, u raspravi iznose svoje
mišljenje i utvrĊuju da li su prijedlozi u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
Ĉlanovi Povjerenstva izraĊuju listu prijedloga za dodjelu odliĉja koju dostavljaju Izvršnom
odboru odnosno Upravnom vijeću Komore odluĉivanje.
Ukoliko kandidat za dodjelu odliĉja ne udovoljava uvjetima za dodjelu predloženog odliĉja,
Povjerenstvo će razmotriti, u okviru mogućnosti, prijedlog za dodjelu drugog odliĉja.

Članak 15.
Ĉlanovi Povjerenstva glasuju javno.
Odluka je pravovaljana, ako je za odluku glasovala natpoloviĉna većina nazoĉnih ĉlanova.
Članak 16.
Na temelju liste prijedloga za dodjelu odliĉja Povjerenstva, Upravno vijeće Komore
dodjeljuje odliĉje Sv. Apolonije s poveljom, a Izvršni odbor Komore odliĉje Zaĉasnog ĉlana,
povelju, diplomu i zahvalnicu.
Članak 17.
Predsjednik Komore i Upravno vijeće Komore mogu iznimno, izvan kriterija utvrĊenih
odredbama ovog Pravilnika, dodijeliti i veći broj odliĉja.
Članak 18.
Pri Komori se vodi Knjiga odliĉja u koju se upisuju sva dodijeljena odliĉja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
U prilogu ovog Pravilnika objavljuju se obrazac upitnika za predlaganje odliĉja Komore i
obrazac odliĉja Sv. Apolonije s poveljom, Zaĉasnog ĉlana, povelje, diplome i zahvalnice,
koji ĉine njegov sastavni dio.
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naĉinu dodjele Plakete
Sv. Apolonije s poveljom.
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploĉi Komore.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Mr. sc. Darko Raĉki, dr. stom.
PotvrĊujem da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploĉi Komore dana 7. srpnja 2008.
godine te je stupio na snagu 15. srpnja 2008. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Mr. sc. Darko Raĉki, dr. stom.

Broj: 04/ 9-2008.
Zagreb, 4. srpanj 2008.

