
 

 

Na temelju članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrĎivanja i visini 

iznosa članarine za članove Hrvatske liječničke komore od 19. prosinca 2015.godine izraĎen je pročišćeni 

tekst Odluke o upisnini te načinu utvrĎivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske liječničke 

komore. 

 

Pročišćeni tekst obuhvaća: 

 

- Odluku o upisnini te načinu utvrĎivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske liječničke 

komore od 14. lipnja 2014. godine (stupila na snagu 14. lipnja 2014. godine) 

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

članove Hrvatske liječničke komore od 19. prosinca 2015. godine (stupa na snagu 1. siječnja 2016. 

godine) 

 

KLASA: 01-11/2015/3 

URBROJ: 385-01-11-26/2015/4 

 

Zagreb, 22. prosinca 2015. 

 

                                                                               Predsjednica  Skupštine 

                                                                                 Hrvatske liječničke komore 

 

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

 

 

 

O D L U K A 

O UPISNINI TE NAČINU UTVRĐIVANJA I VISINI IZNOSA ČLANARINE ZA ČLANOVE 

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

(pročišćeni tekst) 

  

 

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 vlastiti 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). 

 

  

 

Liječnici koji ostvaruju prihod od nesamostalnog rada – radni odnos kod poslodavca 

 

 

Članak 2. 

 

Članarina za liječnike koji ostvaruju prihode nesamostalnim radom iznosi 0,40 % od brutto plaće  

odnosno naknade, s time da mjesečni iznos članarine ne može biti manji od 40,00 kuna (slovima:  

četrdesetkuna) mjesečno, odnosno 480,00 kuna (slovima: četiristotineosamdesetkuna) godišnje.  

 

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. 

  



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.  

 

Odredba ovog članka se primjenjuje i na liječnika – državljanina države članice Europske unije / Europskog 

gospodarskog prostora koji je radi ostvarivanja prava na poslovni nastan zatražio stjecanje statusa člana te 

izdavanje odobrenja za samostalan rad kao i na liječnika – državljana trećih država koji želi na području 

Republike Hrvatske obavljati liječničku djelatnost.  

 

Pod pojmom državljanin treće države u smislu odredaba ove Odluke podrazumijevaju se osobe koje nisu 

državljani država ugovornica Europskog gospodarskog prostora – EGP-a (obuhvaća sve države članice 

Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island). 

 

 

 

Liječnici – koji ostvaruju prihod od samostalnog rada 

 

Članak 3. 

 

Članarina za liječnike koji obavljaju privatnu praksu, liječnike privatne prakse u ugovornom odnosu s 

HZZO-om te za liječnike koji rade temeljem posebnog ugovora, iznosi 0,20% od ostvarenog prihoda 

samostalnim radom, s time da najniži mjesečni iznos članarine ne može biti manji od 40,00 kuna (slovima: 

četrdesetkuna) odnosno 480,00 kuna (slovima: četiristotineosamdesetkuna) godišnje te se mjesečni iznos od 

40 (slovima:četrdesetkuna) kuna plaća do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. 

 

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

godine za prethodnu godinu. 

 

 

Liječnici umirovljenici 

 

Članak 4. 

 

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. 

 

Odredba ovog članka se primjenjuje i na liječnika – državljanina države članice Europske unije / Europskog 

gospodarskog prostora koji je radi ostvarivanja prava na poslovni nastan zatražio stjecanje statusa člana te 

izdavanje odobrenja za samostalan rad, kao i na  liječnika – državljana trećih država koji želi na području 

Republike Hrvatske obavljati liječničku djelatnost, a u mirovini je. 

 

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. 

 

 

Tajnost plaća 

 

Članak 5. 

 

Članarina za liječnike i liječnike umirovljenike koji imaju važeće Odobrenje za samostalan rad (licencu), a 

ugovorom su preuzeli obvezu čuvanja tajnosti plaće, iznosi 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisućekuna) 

godišnje, i uplaćuje se u dva obroka nakon proteka svakih šest mjeseci.  

 

Liječnici umirovljenici koji imaju važeće Odobrenje za samostalan rad (licencu) i koji obavljanjem 

zdravstvene djelatnosti i dalje ostvaruju prihode, a ugovorom nisu preuzeli obvezu čuvanja tajnosti plaće, 

dužni su, radi obračuna članarine, priložiti Komori dokaz poslodavca o visini bruto plaće i/ili potvrdu 

poslodavca o drugim  primicima, odnosno, drugi dokument koji Komora u tu svrhu zatraži. 

 

Liječnici iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka obvezni su razliku neuplaćene članarine osobno podmiriti 

krajem tekuće godine. 

 



 

 

 

 

Liječnici – državljani RH zaposleni u inozemstvu 

 

Članak 6. 

 

Članarina za liječnike državljane Republike Hrvatske koji su zaposleni u inozemstvu iznosi 100 EUR-a 

(slovima: stotinueura) godišnje u kunskoj protuvrijednosti na dan uplate po srednjem tečaju NBH, a uplaćuje 

se jednom godišnje do kraja kalendarske godine.  

 

Liječnici iz stavka 1. ovog članka koji prilože dokumentaciju iz koje je vidljiv iznos brutto plaće, mogu 

platiti članarinu u iznosu 0,40% od brutto mjesečne plaće, obračunatu u kunskoj protuvrijednosti na dan 

uplate. Mjesečni iznos članarine ne može biti manji od 40,00 kuna (slovima: četrdesetkuna).  

 

Liječnici iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka obvezni su razliku neuplaćene članarine osobno podmiriti 

krajem financijske godine.  

 

 

 

Automatska privremena registracija 

 

Članak 7. 

 

Liječnik – državljanin države članice Europske unije / Europskog gospodarskog prostora koji je poslovno 

nastanjen u državi ugovornici Europske unije / Europskog gospodarskog prostora, a želi privremeno ili 

povremeno obavljati liječničku djelatnost na području Republike Hrvatske, koji sukladno posebnim 

propisima nije u obvezi podnijeti zahtjev za izdavanje licence Hrvatskoj liječničkoj komori, nije dužan 

zatražiti upis u Komoru te shodno tome niti platiti upisninu niti ima obvezu plaćanja članarine za vrijeme 

svoje privremene registracije u Komori. 

 

 

Liječnici -  državljani trećih država – privremeno obavljanje liječničke djelatnosti u RH 

  

Članak 8. 

 

Liječnici – državljani trećih država koji privremeno obavljaju liječničku djelatnost u Republici Hrvatskoj, 

plaćaju članarinu mjesečno u iznosu od 25 EUR-a (slovima: dvadesetpeteura), izraženu u kunskoj 

protuvrijednosti na dan uplate.  

 

Odredba stavka 1. ovoga članka se primjenjuje i na liječnike – državljane trećih država koji na području 

Republike Hrvatske borave privremeno u svrhu znanstvenog istraživanja ili edukacije.   

 

Liječnici iz stavka 1. ovog članka obvezni su razliku neuplaćene članarine podmiriti najkasnije do  

isteka razdoblja važenja privremenog Odobrenja za samostalan rad (licence), ili do kraja tekuće godine 

ovisno što prije nastupi. 

 

 

 

Oslobođenje od plaćanja članarine 

 

Članak 9. 

 

Plaćanja članarine osloboĎeni su liječnici koji ne ostvaruju plaću zbog privremene nezaposlenosti, 

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) duljeg od 42 dana na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje, rodiljnog i roditeljskog dopusta, liječnici - znanstveni novaci i drugi članovi Komore koji nemaju 

važeće Odobrenje za samostalan rad (licencu), osim umirovljenika. 

 

Izvršni odbor može osloboditi liječnika obveze plaćanja članarine i u drugim opravdanim slučajevima, 

vodeći se načelima propisanima aktom Komore koji ureĎuje dodjelu novčane pomoći članovima Komore. 

 



Liječnicima koji prime terenski dodatak za rad u inozemstvu ta se naknada ne ubraja u osnovicu za obračun 

članarine. 

 

 

Uplata članarine 

  

Članak 10. 

 

Članarina se uplaćuje na žiro račun Hrvatske liječničke komore broj IBAN HR 49 2360000-1101464267 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, osnovicu obračuna te iznos obračunate i uplaćene članarine.  

 

 

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. 

 

 

Članak 12. 

 

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

zakonsku zateznu kamatu.  

 

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

teći danom dospjeća pojedinog iznosa članarine. 

 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

 

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. 

 

 

Članak 14. 

 

  

Pročišćeni tekst Odluke objavljuje se u «Liječničkim novinama», a Odluka stupa na snagu danom  

donošenja.  

 

 

Članak 15. 

 

Ova Odluka u cijelosti zamjenjuje sve dosadašnje odluke Skupštine Komore kojima je regulirana upisnina te 

način i visina utvrĎivanja članarine. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

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

Hrvatske liječničke komore od 19. prosinca 2015.g. (stupa na snagu 1. siječnja 2016.g.) 

 

  

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. 

 

 

http://www.hlk.hr/

