
 

Na temelju odredbe članka 22. točke 13. Statuta Hrvatske liječničke komore („Narodne novine“, br. 

55/18.), Izvršni odbor Hrvatske liječničke komore na 50. sjednici održanoj 7. ožujka 2019. donosi 

 

 

 

O D L U K U 

 

O NAKNADAMA ZA IZDAVANJE POTVRDA HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE 

 

 

 

Uvodne odredbe  

 

Članak 1. 

 

(1) Ovom Odlukom određuje se obveza plaćanja naknada, vrste potvrda za koje se plaća naknada, visina 

i način plaćanja naknada te uvjeti za oslobođenje od obveze plaćanja naknada za izdavanje potvrda 

Hrvatske liječničke komore.  

(2) Naknade za izdavanje potvrda iz ove Odluke prihod su Hrvatske liječničke komore.   

 

 

Vrste potvrda za koje se plaća naknada  

 

Članak 2. 

 

Naknada se plaća za izdavanje:  

- potvrde o sukladnosti obrazovanja doktora medicine s Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta  

  i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst značajan za EGP) (SL L 255, 30. 9.  

  2005.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom odlukom Komisije (EU) 2016/790 od 13. siječnja  

  2016. o izmjeni Priloga V. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na dokaze o   

  formalnoj osposobljenosti i nazive tečajeva osposobljavanja (Tekst značajan za EGP) (SL L 134, 24. 5.  

  2016.), dalje u tekstu: Direktiva 2005/36/EZ 

- potvrde o  stvarnom i zakonitom obavljanju djelatnosti (stečena prava) 

- potvrde o stupnju obrazovanja  

- potvrde o trenutnom profesionalnom statusu 

- ostalih potvrda koje se liječnicima izdaju radi zaposlenja ili edukacije.  

 

 

Visina i način plaćanja naknade 

 

Članak 3. 

 

Naknada za izdavanje potvrde iznosi 200,00 kuna. 

 

Članak 4.  

  

Potvrda se ne može izdati dok se ne uplati naknada u propisanom iznosu.  

 

 

Članak 5.  

 

Naknada se uplaćuje na IBAN žiro račun Hrvatske liječničke komore ili neposredno u Službi 

financijsko-ekonomskih poslova, Uredu financijskih poslova Hrvatske liječničke komore. 

 

 



Oslobođenje od obveze plaćanja 

 

Članak 6. 

 

Od obveze plaćanja naknada navedenih u ovoj Odluci oslobođeni su članovi Hrvatske liječničke komore 

koji uredno plaćaju članarinu, odnosno oni članovi koji nemaju nepodmirenih financijskih obveza 

prema Hrvatskoj liječničkoj komori. 

 

 

Posebna dostava 

 

Članak 7. 

 

(1) Hrvatska liječnička komora može, na traženje podnositelja zahtjeva za izdavanje odgovarajuće 

potvrde, traženu potvrdu dostaviti i inozemnom nadležnom tijelu, odnosno odgovarajućoj ustanovi u 

inozemstvu koju podnositelj zahtjeva odredi.  

(2) Trošak dostave iz stavka 1. ovog članka obračunava se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih 

usluga. 

 

 

Završne odredbe  

 

Članak 8.  

 

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti: 

1. Odluka o utvrđivanju visine iznosa naknade za izdavanje potvrde o sukladnosti obrazovanja  

    doktora medicine s Direktivom 2005/36 od 12. srpnja 2013.  

2. Odluka o utvrđivanju visine iznosa naknade za  izdavanje potvrde o stvarnom i zakonitom  

    Obavljanju djelatnosti (stečena prava) od 12. srpnja 2013. 

3. Odluka o naknadi troškova u postupku izdavanja potvrda za potrebe liječnika koji odlaze u  

    inozemstvo radi zaposlenja ili edukacije od 12. srpnja 2013.  

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke  

     komore.  

(3) Ova Odluka objavit će se i na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske liječničke komore. 

 

 

KLASA: 011-01/19-01/02 

URBROJ: 385-03/01-19-01 

 

     Prvi dopredsjednik  

                                                                                                                             Hrvatske liječničke komore  

 

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

 

 

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke komore 8. ožujka 2019. i stupa na snagu 

16. ožujka 2019.  
                                                                                                                Prvi dopredsjednik  

                                                                                                                             Hrvatske liječničke komore  

 

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


