
 

Na temelju članka 14. točke 16., a sukladno članku 9. točki 6. Statuta Hrvatske liječničke komore 

(„Narodne novine“, broj 16/16), u svezi s člankom 48. Zakona o liječništvu („Narodne novine“ br. 121/03 i 

117/08) Skupština Hrvatske liječničke komore na 4. sjednici  održanoj dana 4. lipnja 2016. godine donijela je 

 

   

O D L U K U 

O UPISNINI  I ČLANARINI  ZA  

ČLANOVE HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 
 

 

 

Upisnina 

Članak 1. 

 

Liječnik je obvezan platiti upisninu prilikom upisa u Hrvatsku liječničku komoru (dalje u tekstu: Komora). 

Upisnina iznosi 400,00 kuna (slovima: četiristotinekuna) i plaća se jednokratno.  

 

U slučaju ponovljenog upisa nakon što je liječniku na osobni zahtjev prestalo članstvo u Komori  sukladno 

aktima Komore, obvezan je platiti upisninu u iznosu 2.000,00 kn (slovima: dvijetisućekuna). 

 

U slučaju trećeg upisa, nakon što je liječniku dva puta prestalo članstvo u Komori  sukladno aktima Komore, 

obvezan je platiti upisninu u iznosu od 3.000,00 kn (slovima: tritisućekuna). 

 

Upisnina u slučaju svakog daljnjeg upisa (četvrtog i dalje) povisuje se za 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna). 

 

 

  

Članarina 

 

Članak 2. 

 

Članarina za liječnike članove Komore iznosi 125,00 kuna (slovima:stotinudvadesetpet kuna) mjesečno.  

Članarina za liječnike- umirovljenike članove Komore iznosi 60,00 kuna (slovima: šezdeset kuna) mjesečno.  

 

Liječnici iz stavka 1. ovog članka plaćaju članarinu mjesečno, i to najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca 

za prošli mjesec.  

 

 

Liječnik može dogovoriti s poslodavcem da poslodavac u njegovo ime, prilikom obračuna plaće, obračunava i 

uplaćuje članarinu Hrvatskoj liječničkoj komori.  

 

 

 

OsloboĎenje od plaćanja članarine 

 

Članak 3. 

 

Plaćanja članarine osloboĎeni su nezaposleni liječnici, liječnici za vrijeme privremene nesposobnosti za rad 

(bolovanja) duljeg od 42 dana na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za vrijeme rodiljnog i  

roditeljskog, odnosno, posvojiteljskog dopusta.  

 

Član Komore dužan je obavijestiti Komoru o svakoj promjeni svog statusa koja utječe na osloboĎenje od 

plaćanja članarine u roku od mjesec dana od nastanka okolnosti iz stavka 1. ovog članka osnovom kojih 

ostvaruje pravo na osloboĎenje  

 



Izvršni odbor Komore  liječnika člana Komore može osloboditi obveze plaćanja članarine i u drugim 

opravdanim slučajevima, vodeći se načelima propisanima aktom Komore koji ureĎuje dodjelu novčane pomoći 

članovima Komore. 

 

 

Uplata članarine 

  

 

Članak 4. 

 

Članarina se uplaćuje na žiro račun Hrvatske liječničke komore broj IBAN HR 4923600001101464267 uz 

obveznu naznaku: poziv na broj  

  

- za ustanove 67 + OIB ustanove i mjesec i godina uplate  

- za člana       67 + OIB i mjesec i godina uplate  

 

Komora će zatražiti od uplatitelja članarine odnosno zdravstvenih ustanova, neovisno u čijem su vlasništvu, 

trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i drugih pravnih osoba kao i od liječnika, nositelja 

privatne prakse, dostavu popisa liječnika te CSV datoteka za ustanove koji plaću obračunavaju preko 

Centralnog obračuna plaća (COP) za koje je uplaćena članarina. Popis mora sadržavati ime i prezime liječnika, 

OIB, te iznos obračunate i uplaćene članarine.  

 

 

 

Članak 5. 

 

Liječnik je obvezan uredno plaćati članarinu i podmirivati druge financijske obveze prema Komori. 

 

 

Članovi Komore koji su u zakašnjenju s uplatama članarine, dužni su Komori uplatiti i pripadajuću  

zakonsku zateznu kamatu.  

 

 

Članu Komore za kojeg se ustanovi da po završetku kalendarske godine nije uplatio članarinu, Komora će 

uputiti unutar mjesec dana po isteku te godine opomenu s pozivom za podmirenje duga. Ukoliko član unutar 

ostavljenog roka od daljnjih mjesec dana ne podmiri dug s naslova članarine i pripadajućih zakonskih zateznih 

kamata, Komora će pokrenuti disciplinski postupak pred Časnim sudom Komore. 

 

 

Članak 6. 

 

Neplaćanje članarine predstavlja kršenje članskih obveza prema Komori za koje član disciplinski odgovara 

sukladno odredbama Statuta i Pravilnika o disciplinskom postupku. 

 

 

 

Zastara prava na potraživanje neuplaćenih članarina nastupa protekom roka od pet godina, a koji rok počinje 

teći danom dospjeća pojedinog iznosa članarine. 

 

 

Članak 7. 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom 

rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

 

 



ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 8. 

 

  

Ova Odluka objavljuje se u «Liječničkim novinama» te na mrežnoj stranici Komore www.hlk.hr, a stupa na 

snagu  1. siječnja 2017. godine. 

 

 

Članak 9. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti: 

 

- Odluka o upisnini te načinu utvrĎivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske liječnilke komore 

od 14. lipnja 2014. godine i 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrĎivanja i visini iznosa članarine za 

članove Hrvatske liječničke komore od 19. prosinca 2015. godine 

  

 

 

 

KLASA:  011-03/16-01/05 

UR.BROJ:  385-04/01-16-03 

 

 

 

 

 

Predsjednik Skupštine 

Hrvatske liječničke komore 

 

   Doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., v.r. 

 

 

 

http://www.hlk.hr/

