
 

Na temelju članka 14. točke 15. Statuta Hrvatske liječničke komore („Narodne novine“, broj 55/08) 

Skupština Hrvatske liječničke komore na 3. sjednici održanoj 19. prosinca 2015. godine donijela je 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

O UPISNINI TE NAČINU UTVRĐIVANJA I VISINI IZNOSA ČLANARINE ZA ČLANOVE 

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o upisnini te načinu utvrĎivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske liječničke komore, od 

14. lipnja 2014. godine, u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Pod nesamostalnim radom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se radni odnos, zasnovan ugovorom o 

radu, u kojem radnik (posloprimac) radi po uputama svojeg poslodavca.“ 

 

U stavku 3. iza riječi ”mjesečno” briše se točka, i dodaje se sljedeći tekst ”, i to najkasnije do zadnjeg dana 

tekućeg mjeseca za prošli mjesec”. 

 

Stavak 4. briše se u cijelosti. 

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5. 

  

 

Članak 2. 

 

U članku 3. stavku 1. briše se točka te se dodaju  riječi:  ”te se mjesečni iznos od 40 (slovima:četrdesetkuna) 

kuna plaća do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.“ 

 

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Konačni obračun članarine obavlja se i razlika uplaćuje najkasnije do zadnjeg dana mjeseca siječnja tekuće 

godine za prethodnu godinu.“ 

 

Članak 3. 

 

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Članarina za liječnike umirovljenike koji obavljaju liječničku djelatnost iznosi 40,00 kuna (slovima: 

četrdesetkuna) mjesečno te se plaća najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.“ 

 

Stavak 2. briše se u cijelosti. 

 

Iza stavka 3. koji postaje stavak 2, dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

 

„Članarina za liječnike umirovljenike koji su upisani u Imenik liječnika Komore, a koji ne obavljaju 

liječničku djelatnost iznosi 120,00 kuna (slovima: stodvadesetkuna) godišnje i podmiruje se najkasnije 

krajem tekuće godine“.  



Članak 4. 

 

 

U članku 5. stavku 2. riječi ”poreznu karticu odnosno obrazac za prijavu poreza za prethodnu godinu“ brišu 

se i zamjenjuju riječima „dokaz poslodavca o visini bruto plaće i/ili potvrdu poslodavca o drugim  

primicima, odnosno, drugi dokument koji Komora u tu svrhu zatraži“. 

 

U stavku 3. riječi „financijske godine, a najkasnije do isteka razdoblja važenja Odobrenja za samostalan rad 

(licence)“ brišu se i zamjenjuju riječima „tekuće godine“. 

       

Članak  5. 

 

U članku 6. stavku 3. iza riječi ”financijske godine” stavlja se točka, a brišu se riječi ”, a najkasnije do isteka 

razdoblja važenja Odobrenja za samostalan rad (licenca).» 

 

      Članak 6. 

 

U članku 8. stavku 3. umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju riječi ”ili do kraja tekuće godine ovisno što 

prije nastupi”. 

 

Članak 7. 

 

U članku 9. stavku 1. riječ „ ,umirovljenici“ briše se, a na kraju rečenice briše se točka te se dodaje zarez  i 

riječi ”,osim umirovljenika.”. 

 

Članak 8. 

 

U članku 10. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi „dostavu popisa liječnika“ dodaju se riječi „te CSV datoteka 

za ustanove koji plaću obračunavaju preko Centralnog obračuna plaća (COP)“. 

 

Članak 9. 

 

Iza članka 10. dodaje se novi članak 11. koji glasi: 

 

„Članak 11. 

 

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga ne može obračunati članarina, za tog člana ista iznosi 3.000,00 kn 

godišnje i plaća se do kraja mjeseca siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. „ 

 

Dosadašnji članci 11., 12. i 13. postaju članci 12., 13. i 14.  

 

 

Članak 10. 

 

U dosadašnjem članku 11., koji postaje članak 12., u stavku 2. riječi: „idućeg dana od dana prestanka 

važenja Odobrenja za samostalan rad (licence)“ brišu se i zamjenjuju riječima: „danom dospjeća pojedinog 

iznosa članarine“. 

 

Članak 11. 

 

U cjelokupnom tekstu  Odluke o upisnini te načinu utvrĎivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske 

liječničke komore  riječi „ ,u pravilu,“ brišu se. 

 

 

 

 

 



Članak 12. 

 

Stručne službe Hrvatske liječničke komore izradit će pročišćeni tekst Odluke o upisnini te načinu 

utvrĎivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske liječničke komore. 

 

 

Članak 13. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2016. godine, a objavljuje se u „Liječničkim novinama“ te na 

mrežnoj stranici Komore www.hlk.hr. 

 

Ova Odluka primjenjuje se na članarine od mjeseca siječnja 2016. godine pa nadalje. 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 01-70/2015/5 

UR.BROJ: 385-01-70-32/2015/23 

 

 

 

 

 

Predsjednica Skupštine 

Hrvatske liječničke komore 

 

dr.sc. Ines Strenja Linić, dr.med., v.r. 

 

 

 

http://www.hlk.hr/

