
 
 
 

 

 

Na temelju članka 19. točke 1. Statuta Hrvatske liječničke komore („Narodne novine“ br. 

55/18.), Vijeće Hrvatske liječničke komore, na 3. sjednici održanoj 3. prosinca 2019. 

godine, donosi  

 

 

 

PRAVILNIK O PRAVIMA I OBVEZAMA U OBAVLJANJU DUŽNOSTI U 

HRVATSKOJ LIJEČNIČKOJ KOMORI 

 

 

I  OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se prava i obveze u vezi s radom u tijelima Hrvatske 

liječničke komore (dalje u tekstu: HLK), odnosno obavljanjem dužnosti i suradnjom s 

tijelima HLK.  

 

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

 

 

Članak 2. 

 

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na: 

 

- predsjednika HLK 

- zamjenika predsjednika HLK 

- dopredsjednika HLK 

- savjetnika predsjednika HLK 

- rizničara HLK 

- predsjednika, zamjenika predsjednika i člana stalnog povjerenstava Izvršnog odbora 

HLK 

- predsjednika, zamjenika predsjednika i zastupnika Skupštine HLK 

- predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Vijeća HLK 

- zamjenika predsjednika i člana županijskog povjerenstava HLK, Povjerenstva  

Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Povjerenstva Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje 

- predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Nadzornog odbora HLK 

- predsjednika, člana i zamjenika člana Središnjeg izbornog povjerenstva HLK 

- predsjednika i zamjenika predsjednika Časnog suda HLK 

- predsjednika i zamjenika predsjednika Visokog časnog suda HLK. 

 

 

 



 
 
 

II   PRAVA I OBVEZE 

 

Članak 3. 

 

(1)  Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika imaju sljedeća prava i obveze: 

 

- sudjelovati na sjednicama tijela HLK, u skladu s odredbama Statuta i poslovnika 

o radu tijela HLK 

- podnositi prijedloge i pitanja 

- davati i tražiti izvješća te potrebne podatke vezane za svoj djelokrug rada u HLK 

- sudjelovati u izradi radnih materijala vezano uz svoj djelokrug rada u HLK 

- pravo na naknadu za rad u tijelima HLK, odnosno obavljanje dužnosti i suradnju 

s tijelima HLK  

- pravo na plaćene troškove zastupanja od strane odvjetnika u svim sporovima koji 

nastanu kao posljedica obavljanja rada u tijelima HLK, odnosno obavljanja 

dužnosti ili suradnje s tijelima HLK   

- druga prava i obveze u vezi s radom u tijelima HLK, odnosno obavljanjem 

dužnosti ili suradnjom s tijelima HLK. 

 

(2) U slučaju iz stavka 1. podstavka 6. ovog članka, kada je osoba iz članka 2. ovog 

Pravilnika pravomoćnom presudom proglašena odgovornom, HLK ima pravo regresnog 

potraživanja plaćenih troškova zastupanja. 

 

 

Članak 4. 

 

Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika u obavljanju rada u tijelima HLK, odnosno obavljanja 

dužnosti i prilikom suradnje s tijelima HLK moraju postupati časno, pošteno, savjesno, 

odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im 

dužnosti. 

 

 

Članak 5. 

 

Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika dužne su potpisati izjavu o čuvanju tajnosti podataka, 

propisanu Pravilnikom o dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne te postupanja s 

klasificiranom dokumentacijom HLK. 

 

 

Članak 6. 

 

(1) Osobama iz članka 2. ovog Pravilnika dostupni su svi dokumenti, podaci i radni 

materijali tijela HLK u čijem radu sudjeluju.  

 

(2) Dokumenti, podaci i radni materijali iz stavka 1. ovog članka, mogu biti dostupni u 

pisanom i/ili elektroničkom obliku. 

 

 



 
 

III   PRAVO NA NAKNADU 

 

Članak 7.  

 

Pravo na naknadu obuhvaća: 

- novčanu naknadu za rad u tijelima HLK, odnosno obavljanje dužnosti i suradnju 

s tijelima HLK  

- naknadu određenih materijalnih troškova. 

 

 

Članak 8. 

 

Novčana naknada za rad u tijelima HLK, odnosno obavljanje dužnosti i suradnju s 

tijelima HLK odnosi se na naknadu koja osoba ostvaruje s osnove obavljanja dužnosti, 

odnosno članstva u tijelu HLK ili sudjelovanja na sjednicama tijela HLK. 

 

Članak 9. 

 

Naknada određenih materijalnih troškova obuhvaća izdatke za službena putovanja, 

(izdatci za smještaj, izdatci za prijevoz, dnevnice za službeno putovanje) i ostale izdatke, 

na način propisan posebnom odlukom Izvršnog odbora HLK. 

 

 

Članak 10. 

 

Prilikom ostvarivanja prava na naknade troškova prijevoza i smještaja osobe iz članka 2. 

ovog Pravilnika dužne su rukovoditi se načelom ekonomičnosti. 

 

 

Članak 11. 

 

 (1) Predsjedniku HLK koji je u radnom odnosu u HLK pripada plaća, određena u skladu 

s odredbama Pravilnika o ustroju i radu stručnih službi radu HLK. 

 

 (2) Predsjednik HLK koji nije u radnom odnosu u HLK ima pravo na mjesečnu naknadu 

za obavljanje te dužnosti u iznosu od 2000 bodova. 

 

 

Članak 12. 

 

Zamjenik predsjednika HLK ima pravo na mjesečnu naknadu za obavljanje te dužnosti u 

iznosu od 1540 bodova.  

 

 

Članak 13. 

 

Dopredsjednik HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 500 bodova. 

 

 



 
 

Članak 14. 

 

Savjetnik predsjednika HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 400 bodova. 

 

 

Članak 15. 

 

Rizničar HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 500 bodova. 

 

 

Članak 16. 

 

(1) Predsjednik stalnog povjerenstva Izvršnog odbora HLK ima pravo na mjesečnu 

naknadu u iznosu od 500 bodova. 

 

(2) Zamjenik predsjednika stalnog povjerenstva Izvršnog odbora HLK ima pravo na 

mjesečnu naknadu u iznosu od 170 bodova. 

 

(3) Član stalnog povjerenstva Izvršnog odbora HLK ima pravo na naknadu u iznosu od 

50 bodova za svako sudjelovanje na sjednici stalnog povjerenstva. 

 

 

Članak 17. 

 

(1) Predsjednik Skupštine HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 500 bodova. 

 

(2) Zamjenik predsjednika Skupštine HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 

400 bodova. 

 

(3) Zastupnik u Skupštini HLK ima pravo na naknadu u iznosu od 80 bodova za svako 

sudjelovanje na sjednici Skupštine. 

 

 

Članak 18. 

 

(1) Predsjednik Vijeća HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 500 bodova. 

 

(2) Zamjenik predsjednika Vijeća ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 400 

bodova. 

 

(3) Član Vijeća HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 310 bodova. 

 

 

Članak 19. 

 

(1) Član županijskog povjerenstava odnosno Povjerenstva Grada Zagreba, Povjerenstva  

Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i Povjerenstva Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje HLK-a ima pravo na naknadu u iznosu od 50 bodova za svako 

sudjelovanje na sjednici povjerenstva. 



 
 
 

(2) Zamjenik predsjednika Županijskog povjerenstava odnosno Povjerenstva Grada 

Zagreba, Povjerenstva Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i Povjerenstva 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje HLK-a, kada na sjednici Vijeća HLK 

zamjenjuje predsjednika povjerenstva, ima pravo na naknadu u iznosu od 80 bodova za 

sudjelovanje na sjednici Vijeća HLK. 

 

 

Članak 20. 

 

(1) Predsjednik Nadzornog odbora HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 

310 bodova. 

 

(2) Zamjenik predsjednika i član Nadzornog odbora HLK imaju pravo na mjesečnu 

naknadu u iznosu od 150 bodova. 

 

 

Članak 21. 

 

(1) Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva ima pravo na naknadu u iznosu od 110 

bodova za svako sudjelovanje na sjednici Središnjeg izbornog povjerenstva. 

 

(2) Član i zamjenik člana Središnjeg izbornog povjerenstva ima pravo na naknadu u 

iznosu od 80 bodova za svako sudjelovanje na sjednici Središnjeg izbornog povjerenstva. 

 

 

Članak 22. 

 

(1) Predsjednik Časnog suda HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 310 

bodova. 

 

(2) Zamjenik predsjednika Časnog suda HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu 

od 170 bodova. 

 

(3) Iznimno, ako ukupna naknada s osnove sudjelovanja na sjednici prema troškovniku 

disciplinskog postupka HLK-a tijekom kalendarske godine premaši ukupni godišnji 

iznos iz stavka 1. odnosno 2. ovoga članka, predsjednik i zamjenik Časnog suda HLK 

imaju pravo i na naknadu s osnove sudjelovanja na sjednici prema troškovniku 

disciplinskog postupka HLK-a u visini te razlike. 

  

 

Članak 23. 

 

(1) Predsjednik Visokog časnog suda HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 

310 bodova. 

 

(2) Zamjenik predsjednika Visokog časnog suda HLK ima pravo na mjesečnu naknadu u 

iznosu od 170 bodova. 

 



 
 
((3) Iznimno, ako ukupna naknada s osnove sudjelovanja na sjednici prema troškovniku 

disciplinskog postupka HLK-a tijekom kalendarske godine premaši ukupni godišnji 

iznos iz stavka 1. odnosno 2. ovoga članka, predsjednik i zamjenik Visokog časnog suda 

HLK imaju pravo i na naknadu s osnove sudjelovanja na sjednici prema troškovniku 

disciplinskog postupka HLK-a u visini te razlike. 

 

 

Članak 24. 

 

Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika koje imaju pravo na mjesečnu naknadu nemaju pravo 

na kumuliranje naknada s osnova sudjelovanja na sjednicama, osim u slučajevima iz 

članaka 22. i 23. ovog Pravilnika. 

 

 

Članak 25. 

 

(1) Novčanu vrijednost boda posebnom odlukom određuje Izvršni odbor HLK. 

 

(2) Vrijednost boda utvrđuje se u neto iznosu. 

 

 

 

III   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 26.  

 

Na sva ostala pitanja vezana uz prava i obveze u vezi s radom u tijelima HLK, odnosno 

obavljanjem dužnosti i suradnjom s tijelima HLK koja nisu regulirana ovim Pravilnikom, 

primjenjuju se odredbe Statuta HLK, poslovnika o pojedinog tijela HLK te drugi opći akti 

HLK. 

 

 

Članak 27. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti: 

 

- Pravilnik o pravima i obvezama članova tijela Hrvatske liječničke komore od 13.  

              travnja 2007.  

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela Hrvatske  

              liječničke komore od 10. srpnja 2015.  

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima i obvezama članova  

              tijela Hrvatske liječničke komore od 23. listopada 2015.  

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela Hrvatske   

              liječničke komore od 24. studenog 2017.  

-    Pravilnik o dopunama Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela Hrvatske  

              liječničke komore od 18. prosinca 2018.  

 

 

 



 
 

Članak 28. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske 

liječničke komore. 

 

 

KLASA: 011-03/19-01/13 

URBROJ: 385-02/01-19-01 

     Predsjednik Vijeća  

                                                                                                Hrvatske liječničke komore 

 

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

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke komore 24. prosinca 2019.  

 

 

      Predsjednik Vijeća  

                                                                                                Hrvatske liječničke komore 

 

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


