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Na temelju članka 16. točke 22. Statuta Hrvatske liječničke komore („Narodne novine“ 55/18. 

i 25/22.) Skupština Hrvatske liječničke komore na ____. sjednici održanoj 

______________________ donosi 

 

ODLUKU O UPISNINI I ČLANARINI  

HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

DIO PRVI 

OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje upisnina i članarina Hrvatske liječničke komore (dalje u tekstu: 

HLK). 

 

 Članak 2. 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

DIO DRUGI 

UPISNINA 

Članak 3. 

(1) Liječnik je obvezan platiti upisninu prilikom upisa u HLK-a.  

(2) Upisnina iznosi 15,00 eura i plaća se jednokratno.  

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u slučaju ponovnog upisa nakon što je liječniku na osobni 

zahtjev prestalo članstvo u HLK-u sukladno aktima HLK-a, upisnina iznosi 200,00 eura. 

 

DIO TREĆI 

ČLANARINA 

Članak 4. 

(1) Članarina za članove HLK-a iznosi 16,59 eura mjesečno.  

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, članarina za članove umirovljenike iznosi 7,96 eura 

mjesečno.  



 

Članak 5. 

(1) Članovi članarinu plaćaju mjesečno, i to najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za 

protekli mjesec.  

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako član nije radio više od polovice od ukupnog broja 

kalendarskih dana u mjesecu, nije obvezan platiti članarinu za taj mjesec. 

(3) Član može dogovoriti s poslodavcem da poslodavac u njegovo ime, prilikom obračuna 

plaće, obračunava i uplaćuje članarinu HLK-u te je u tom slučaju obvezan potpisati i 

poslodavcu predati izjavu/suglasnost za plaćanje članarine za članstvo u HLK-u. 

 

Članak 6. 

(1) Članarina se uplaćuje na žiro račun HLK-a broj IBAN HR 4923600001101464267 uz obveznu 

naznaku: poziv na broj  

- za ustanove 67 + osobni identifikacijski broj (dalje u tekstu: OIB) ustanove i mjesec i 

godina uplate  

- za člana 67 + OIB i mjesec i godina uplate.  

(2) HLK 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 7. 

(1) Plaćanja članarine oslobođeni su: 

- nezaposleni članovi 

- članovi za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad na teret Hrvatskog zavoda 

za zdravstveno osiguranje. 

(2) Član HLK-a oslobođen je plaćanja članarine za određeni mjesec ako u odnosu na više od 

polovice od ukupnog broja kalendarskih dana u mjesecu ispunjava uvjet odnosno uvjete za 

oslobođenje iz stavka 1. ovog članka.  

(3) Član HLK-a obvezan je odmah obavijestiti HLK o svakoj promjeni svog statusa koja utječe 

na oslobođenje od plaćanja članarine te za isto dostaviti dokaz izdan od strane nadležnog tijela.  

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, nezaposleni članovi nisu obvezni obavještavati ni 

dostavljati dokaz o nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. 



(5) Izvršni odbor HLK-a može člana na njegov pisani zahtjev osloboditi od obveze plaćanja 

članarine ako se nalazi u teškom materijalnom stanju ili u drugim opravdanim slučajevima.  

 

Članak 8. 

Članovi HLK-a koji rade u inozemstvu obvezni su o tome odmah obavijestiti HLK-a te o istom 

dostaviti dokaz, kao i obavijestiti o svakoj promjeni svog radnopravnog statusa. 

 

DIO ČETVRTI 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 9. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upisnini članarini za članove 

Hrvatske liječničke komore od 4. lipnja 2016. i Odluka o izmjeni Odluke o upisnini i članarini 

za članove Hrvatske liječničke komore od 14. prosinca 2019.  

 

Članak 10. 

Ova odluka objavit će se na oglasnoj ploči HLK-a , u “Liječničkim novinama” te na mrežnoj 

stranici HLK-a – www.hlk.hr., a stupa na snagu 1. siječnja 2023. 

 

 

       PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  

                                                                                           HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

                                                                                          izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, dr. med.    

 


