
 

 

Na temelju odredbe članka 33. stavka 1. Zakona o liječništvu („Narodne novine“, broj 121/2003, 

117/2008) i članka 22. stavka 1. točke 14. Statua Hrvatske liječničke komore („Narodne novine“, broj 

55/2018, 25/2022), Izvršni odbor Hrvatske liječničke komore na 29. sjednici održanoj dana 14. srpnja 

2022. donosi sljedeću 

 

ODLUKU O USVAJANJU CJENIKA ZDRAVSTVENIH USLUGA 

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

I. 

Cjenikom zdravstvenih usluga Hrvatske liječničke komore (dalje u tekstu: Cjenik) određuju se najniže 

cijene rada privatnih liječnika temeljem kojih je moguće formirati cijene zdravstvenih usluga privatnih 

praksi, zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti (dalje u 

tekstu: Pružatelji zdravstvenih usluga). 

II. 

Cjenikom se propisuju najniže cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju izvan mreže javne 

zdravstvene službe. 

Odredbe Cjenika ne odnose se na usluge obuhvaćene obveznim zdravstvenim osiguranjem koje se 

osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) pružaju u 

okviru redovnog radnog vremena u zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama u mreži javne 

zdravstvene službe (ugovornih partnera HZZO-a). 

III. 

Ukoliko pojedine zdravstvene usluge nisu oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost, iskazanu 

cijenu usluge potrebno je uvećati za iznos poreza odnosno u cjeniku naznačiti da se na cijenu 

spomenute usluge obračunava porez na dodanu vrijednost. 

IV. 

Pružatelji zdravstvenih usluga mogu samostalno određivati iznos popusta na pružene zdravstvene 

usluge, pri čemu konačna cijena pojedine zdravstvene usluge ne može biti manja od minimalne cijene 

usluge propisane Cjenikom odnosno zbroja minimalnih cijena zdravstvenih usluga propisanih 

Cjenikom. 

V. 

Cjenik s popisom zdravstvenih usluga nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

VI. 

Pružatelji zdravstvenih usluga obvezni su, u roku od godine od dana stupanja na snagu ove Odluke, 

uskladiti cijene zdravstvenih usluga koje pružaju izvan mreže javne zdravstvene službe sa odredbama 

ove Odluke. 



VII. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke komore, 

a objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatske liječničke komore. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju Cjenika zdravstvenih usluga 

Hrvatske liječničke komore od 22. svibnja 2017., Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika zdravstvenih 

usluga Hrvatske liječničke komore od 14. svibnja 2018., Odluka o dopunama Cjenika zdravstvenih 

usluga Hrvatske liječničke komore od 18. lipnja 2018., Odluka o dopunama Cjenika zdravstvenih 

usluga Hrvatske liječničke komore od 27. rujna 2018., Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika 

zdravstvenih usluga Hrvatske liječničke komore od 16. srpnja 2020., Odluka o dopunama Cjenika 

zdravstvenih usluga Hrvatske liječničke komore od 22. ožujka 2021.  

 

KLASA: 011-03/22-01/12 

BROJ: 385-02/04-22-01 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK 

Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore 

                                                                                                    doc. dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med. v.r. 

 

 

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke komore  20. srpnja 2022. godine.  

                                                                                                      
PREDSJEDNIK 

 Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore 

                                                                                            doc. dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med. v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


