
 

 

 

Na temelju članka 47. Zakona o liječništvu (Narodne novine, broj 121/03, 117/08), članka 14. Statuta 

Hrvatske liječničke komore te članka 1. Odluke o dopuni Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske 

liječničke komore od 19. prosinca 2015. godine  Skupština Hrvatske liječničke komore na izvanrednoj 

sjednici održanoj dana 3. ožujka 2016. godine donijela je 

 

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA 

O DODJELI POMOĆI ČLANOVIMA KOMORE 

I NJIHOVIM OBITELJIMA 

 

 

Članak 1. 

Članak 3. Pravilnika o dodjeli pomoći članovima Komore i njihovim obiteljima, donesen dana 19. 

prosinca 2015. godine, dopunjuje se na način da se u stavku 1. iza drugog podstavka briše točka, 

dodaje se zarez te novi podstavak koji glasi: 

„- naplaćenih novčanih kazni iz izrečenih disciplinskih mjera.“ 

 

                                                              Članak 2. 

Članak 9. mijenja se na način da glasi:  

„U slučaju smrti člana Komore, maloljetnoj uzdržavanoj djeci pripada mjesečna, novčana pomoć. 

Pravo na novčanu pomoć imaju maloljetna uzdržavana djeca umrlog člana Komore i to bračna, 

izvanbračna i posvojena djeca, u jednakom mjesečnom iznosu, u vrijednosti od 50 bodova. 

 

Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruju i maloljetna uzdržavana djeca (bračna, izvanbračna i 

posvojena) umrlog člana Komore, čija smrt je nastupila prije 31. prosinca 2015. godine.“ 

 

 

  Članak 3. 

Članak 10. mijenja se na način da glasi: 

„Novčana pomoć korisnicima iz članka 9. ovog Pravilnika isplaćivat će se jednom mjesečno, na račun 

staratelja.  

 

Pravo na novčanu pomoć zbog smrti člana Komore korisnici stječu od dana podnošenja zahtjeva i 

dostave odgovarajuće dokumentacije o ostvarivanju prava na novčanu pomoć. 

 

Pravo na novčanu pomoć dokazuje se izvodom iz matice umrlih ili smrtnim listom (za umrlog člana 

Komore) i matice roĎenih (za maloljetno dijete). 

 

Korisnik ima pravo na novčanu pomoć do napunjenih 18 godina života.“ 

 

 

 



  Članak 4. 

U članku 11. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Vrijednost boda iz stvaka 1. ovog članka utvrĎuje se Odlukom Izvršnog odbora koja se donosi 

najmanje dva puta godišnje.“ 

 

  Članak 5. 

U članku 12. riječ „stipendija“ zamjenjuje se s riječi „novčana pomoć“. 

 

 Članak 6. 

Članak 13. mijenja se na način da glasi: 

„Član Komore odnosno ovlaštenik prava na novčanu pomoć podnosi Povjerenstvu pisanu zamolbu za 

dodjelu pomoći. Zamolbi se prilaže odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje osnova za 

traženje pomoći (preslika medicinske dokumentacije, preslika smrtnog lista ili izvoda iz matice umrlih 

kao dokaz smrti, preslika vjenčanog lista za dokazivanje postojanja braka i slično). 

Zamolba za dodjelu novčane pomoći u slučajevima utvrĎenim odredbom članka 7. stavka 1. točke 1. i 

2. ovog Pravilnika podnosi se u roku od 6 mjeseci nakon ispunjenja uvjeta iz navedenih odredbi 

Pravilnika. 

Zamolba za dodjelu novčane pomoći u slučajevima utvrĎenim odredbom članka 7. stavka 1. točke 3. i 

4. podnosi se u roku od 6 mjeseci od nastanka dogaĎaja zbog kojeg se traži pomoć. 

Zamolba za dodjelu novčane pomoći utvrĎene odredbom članka 9. ovog Pravilnika može se podnijeti 

cijelo vrijeme trajanja prava na novčanu pomoć. 

Novčana pomoć isplaćuje se jednokratno po svakom dogaĎaju ili mjesečno u slučaju novčane pomoći 

za djecu umrlog člana Komore iz članka 9. ovog Pravilnika. 

U slučaju da je zamolba nepotpuna, Povjerenstvo će podnositelja zamolbe zatražiti da istu nadopuni u 

roku od 15 dana od dana primitka obavijesti. 

Ako podnositelj zamolbe u zadanom roku ne dostavi traženo, Povjerenstvo će zamolbu odbaciti 

odlukom.“ 

 

  Članak 7. 

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore. 

 

                                                                           Članak 8. 

Ove izmjene i dopune objavljuju se na internetskoj stranici Komore te u službenom glasilu Komore.  

 

                                                                         Zamjenik Predsjednice Skupštine 

       Hrvatske liječničke komore 

 

 

                                    prof.dr.sc. Zvonimir Lovrić, dr.med.v.r. 

 

 



KLASA: 011-03/16-01/01 

URBROJ:  385-05/02-16-01                  

       

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pomoći članovima Komore i njihovim 

obiteljima objavljen je na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke komore 7. ožujka 2016.g. i stupa na snagu 

15. ožujka 2016. godine. 

 

 

                                                                                  Zamjenik Predsjednice Skupštine 

               Hrvatske liječničke komore 

                                                                

prof.dr.sc. Zvonimir Lovrić, dr.med.v.r. 

 

 

 


