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P R A V I L N I K 

O DODJELI POMOĆI ČLANOVIMA KOMORE 

I NJIHOVIM OBITELJIMA 

(pročišćeni tekst) 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

     Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom o dodjeli pomoći članovima Komore i njihovim obiteljima (dalje u tekstu: 

Pravilnik) određuju se izvori sredstava, namjena i visina, uvjeti te postupak za dodjelu pomoći 

članovima Hrvatske liječničke komore (dalje u tekstu: Komora) i njihovim obiteljima te ostalim 

ovlaštenicima prava na novčanu pomoć. 

 

     Članak 2. 

 

Za dodjelu pomoći iz članka 1. ovog Pravilnika, Komora osniva poseban Fond. 

 

     Članak 3. 

 

Sredstva Fonda osiguravaju se iz: 

- ukupno ostvarenih prihoda od članarine i upisnine u tekućoj godini, sukladno 

  financijskom planu Komore, 

- dobrovoljnih priloga članova Komore i drugih pravnih i fizičkih osoba, 

- naplaćenih novčanih kazni iz izrečenih disciplinskih mjera. 

 

Odredbom članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pomoći članovima 

Komore i njihovim obiteljima od 3. ožujka 2016. godine, stupio na snagu 15. ožujka 2016. godine, u 

članku 3. stavku 1. iza drugog podstavka dodan novi podstavak. 



 

II. POVJERENSTVO ZA DODJELU POMOĆI 

 

     Članak 4. 

 

Povjerenstvo za dodjelu pomoći koje brine o prikupljanju sredstava i dodjeli novčane pomoći 

(dalje u tekstu: Povjerenstvo) ima tri člana. 

 

Dva člana Povjerenstva imenuje Vijeće Komore, a treći član Povjerenstva je rizničar Komore. U radu 

Povjerenstva sudjeluje i tajnik Povjerenstva bez prava glasa. 

 

     Članak 5. 

 

Nadzor nad sredstvima Fonda obavlja Nadzorni odbor Komore. 

 

 

III. NOVČANA POMOĆ 

     Članak 6. 

 

Pravo na dodjelu novčane pomoć ima svaki član Komore koji uredno plaća članarinu i ima važeće 

Odobrenje za samostalan rad (licencu). 

 

Pored člana Komore iz stavka 1. ovog članka, pravo na novčanu pomoć ima bračni drug i uzdržavana 

djeca. 

 

U slučaju smrti člana Komore koji nije živio u bračnoj zajednici niti je imao uzdržavane djece, pravo 

na novčanu pomoć imaju roditelji koje je preminuli član Komore za života uzdržavao i s kojima je 

živio u zajedničkom kućanstvu. 

 

     Članak 7. 

 

Pomoć je novčana, jednokratna i pripada članu Komore u slučaju: 

 

1. nastanka invaliditeta utvrđenog rješenjem nadležnog tijela, u postotku većem od 80 % uslijed koje  

član ne može trajno obavljati liječničku djelatnost, u iznosu od 300 bodova. 

2. nastanka teže bolesti zbog koje je na bolovanju bez prekida 6 i više mjeseci, u iznosu od 300 

bodova. 

3. rođenja ili posvojenja djeteta, u iznosu od 300 bodova. 

4.  smrti bračnog druga ili uzdržavanog djeteta, u iznosu od 300 bodova. 

 

     Članak 8.  

 

U slučaju smrti člana Komore ovlaštenicima iz članka 6. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika pripada 

jednokratna novčana pomoć, u iznosu od 300 bodova. 

 

     Članak 9. 

 

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. 

 



Odredbom članka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pomoći članovima 

Komore i njihovim obiteljima od 3. ožujka 2016. godine, stupio na snagu 15. ožujka 2016. godine, u 

potpunosti je izmijenjen tekst članka 9. Pravilnika. 

 

 

 

 

IV POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI 

 

     Članak 10. 

 

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 rođenih (za maloljetno dijete). 

 

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

 

Odredbom članka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pomoći članovima 

Komore i njihovim obiteljima od 3. ožujka 2016. godine, stupio na snagu 15. ožujka 2016. godine, u 

potpunosti je izmijenjen tekst članka 10. Pravilnika. 

 

 

     Članak 11. 

 

Vrijednost boda iz članaka 7., 8. i 9. ovog Pravilnika utvrđuje Izvršni odbor ovisno o visini novčanih 

sredstava u Fondu. 

      

Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Odlukom Izvršnog odbora koja se donosi 

najmanje dva puta godišnje. 

 

Odredbom članka 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pomoći članovima 

Komore i njihovim obiteljima od 3. ožujka 2016. godine, stupio na snagu 15. ožujka 2016. godine, u  

članku 11. Pravilnika dodan novi stavak 2. 

 

                                                               Članak 12. 

 

Vrijednost boda koju utvrdi Izvršni odbor primjenjivat će se na sve korisnike iz članka 9. ovog 

Pravilnika,  uključujući i korisnike kojima je novčana pomoć odobrena prije dana kada je donesena 

odluka o vrijednosti boda.  

 

Odredbom članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pomoći članovima 

Komore i njihovim obiteljima od 3. ožujka 2016. godine, stupio na snagu 15. ožujka 2016. godine, 

izmijenjen je tekst članka 12. Pravilnika. 

 

     Članak 13. 

 

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 utvrđenim 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 utvrđenim odredbom članka 7. stavka 1. točke 3. i 

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

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

cijelo vrijeme trajanja prava na novčanu pomoć. 

Novčana pomoć isplaćuje se jednokratno po svakom događaju 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. 

 

 

Odredbom članka 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pomoći članovima 

Komore i njihovim obiteljima od 3. ožujka 2016. godine, stupio na snagu 15. ožujka 2016. godine, u 

potpunosti je izmijenjen je tekst članka 13. Pravilnika. 

 

 

     Članak 14. 

 

O podnesenim zamolbama Povjerenstvo odlučuje na sjednicama. 

 

 

     Članak 15. 

 

O podnesenoj zamolbi Povjerenstvo donosi odluku. 

Protiv odluke Povjerenstva, podnositelj zamolbe može uložiti žalbu Izvršnom odboru Komore. 

Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke Povjerenstva. 

Izvršni odbor Komore obavezan je donijeti odluku o žalbi najkasnije u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja žalbe. 

Odluka Izvršnog odbora Komore je konačna. 

 

 

 

     Članak 16. 

 

Povjerenstvo je obvezno voditi evidenciju o svim zaprimljenim zahtjevima za dodjelu novčane 

pomoći. 

Financijsko-ekonomska služba Komore vodi evidenciju o dodijeljenim novčanim pomoćima. 

 

     Članak 17. 

 

Povjerenstvo je obvezno podnijeti izvješće o svom radu Nadzornom odboru Komore dva puta 

godišnje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

 

 

     Članak 18. 

 

Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavit će se prema odredbama 

Pravilnika na temelju kojeg su i započeti. 

 

     Članak 19. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti  Pravilnik o dodjeli pomoći koji je donesen na 

sjednici Skupštine Komore održanoj dana 6. lipnja 2009.godine. 

 

     Članak 20. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore.  

 

Pravilnik se objavljuje u glasilu Komore. 

 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

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

obiteljima od 3. ožujka 2016. godine, stupio na snagu 15. ožujka 2016. Godine. 

 

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.  

 


