
 
 

Na temelju članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima i obvezama 

članova tijela Hrvatske liječničke komore od 23. listopada 2015. godine stručne sluţbe Komore 

izradile su pročišćeni tekst Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela Hrvatske liječničke 

komore. 

 

Pročišćeni tekst obuhvaća: 

 

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

2007. godine (stupio na snagu 28. travnja 2007. godine), 

 

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

komore od 10. srpnja 2015. godine (stupio na snagu 21. srpnja 2015. godine) 

 

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

liječničke komore od 23. listopada 2015. godine (stupio na snagu 3. studenog 2015. godine) 
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PRAVILNIK O PRAVIMA I OBVEZAMA ĈLANOVA TIJELA  

HRVATSKE LIJEĈNIĈKE KOMORE 

(proĉišćeni tekst) 

 

 

I  OPĆE ODREDBE 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

Ovim Pravilnikom o pravima i obvezama članova tijela Hrvatske liječničke komore (u nastavku 

teksta: Pravilnik) ureĎuju se prava, obveze i druga pitanja u svezi s radom članova tijela Hrvatske 

liječničke komore (u nastavku teksta: Komora).  

 

Ĉlanak 2. 

 

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na rad sljedećih članova tijela Komore: 

 

- predsjednika Komore,   

- prvog dopredsjednika Komore, 

- članova Izvršnog odbora Komore - predsjednika stalnih povjerenstava Komore, drugog 

dopredsjednika Komore, rizničara, savjetnika predsjednika Komore i  bivšeg predsjednika 

Komore,  

- zamjenika predsjednika povjerenstava i članova stalnih povjerenstava Komore,  

- predsjednika, dopredsjednika i članova Vijeća Komore, 

- članova Ţupanijskih povjerenstava Komore, 

- predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine te članova Skupštine i 

- predsjednika i članova Nadzornog odbora Komore. 

 



 
 

 

 

 

II   PRAVA I OBVEZE  

 

Ĉlanak 3. 

 

Članovi tijela Hrvatske liječničke komore imaju slijedeća prava i obveze: 

- aktivno sudjelovati na sjednicama tijela Komore, 

- glasovati, 

- podnositi prijedloge i pitanja, 

- davati i traţiti izvješća te potrebne podatke vezane uz djelokrug rada Komore, 

- sudjelovati u izradi akata Komore i mišljenja Komore, kao i u izradi radnih materijala 

tijela, 

- pravo na naknadu za obavljanje funkcije u tijelima Komore, 

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

kao posljedica obavljanja funkcije u tijelima Komore,  

- druga prava i obveze u vezi  s obnašanjem funkcije člana tijela Komore. 

Iznimno od točke 7. stavka 1. ovog članka, u slučaju kada je član tijela Komore pravomoćnom 

presudom proglašen odgovornim, Komora ima pravo regresnog potraţivanja plaćenih troškova 

zastupanja. 

 

Ĉlanak 4. 

 

Članovi tijela Komore u obnašanju svojih funkcija moraju postupati časno, pošteno, savjesno, 

odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im funkcije. 

 

Ĉlanak 5. 

 

Član tijela Komore duţan je čuvati kao sluţbenu tajnu  povjerljive podatke i činjenice za koje 

sazna prilikom obavljanja funkcije u tijelu Komore. 

 

Ĉlanak 6. 

 

Članovima tijela Komore dostupni su svi dokumenti, podaci i radni materijali tijela u čijem radu 

sudjeluju.  

 

Dokumenti, podaci i radni materijali iz stavka 1. ovog članka, mogu biti dostupni članovima  i 

putem Internet stranice Komore. 

 

 

III   NAKNADA 

 

 

Ĉlanak 7.  

 

Pravo na naknadu obuhvaća: 

- novčanu naknadu za sudjelovanje u radu tijela Komore te 

- naknadu odreĎenih materijalnih troškova. 

 

Ĉlanak 8. 

 

Novčana naknada za sudjelovanje u radu tijela Komore odnosi se na naknadu koja članu pripada s 

osnove članstva u tijelu Komore. 

 

 

 



 
 

 

Ĉlanak 9. 

 

Naknada odreĎenih materijalnih troškova obuhvaća: 

      -     naknadu troškova prijevoza, 

- troškove dnevnice i smještaja za sluţbena putovanja, 

- naknadu za odvojeni ţivot. 

 

 

Ĉlanak 10. 

 

Prilikom ostvarivanja prava naknade troškova prijevoza i smještaja, članovi postupaju rukovodeći 

se načelom ekonomičnosti. 

 

Odluku o maksimalnoj visini priznatih troškova prijevoza i smještaja, sukladno načelu 

ekonomičnosti, donosi Predsjednik Komore.   

 

 

Ĉlanak 11. 

 

Delegati Skupštine imaju pravo na naknadu u iznosu od 80 bodova za svako sudjelovanje na 

sjednici Skupštine. 

 

Odredbom članka 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela 
Hrvatske liječničke komore od 10. srpnja 2015. godine, stupio na snagu 21. srpnja 2015. godine, 

izmijenjen članak 11.  

 

 

Ĉlanak 12. 

 

Naknada za odvojeni ţivot pripada predsjedniku Komore isključivo u slučaju da je isti ujedno u 

stalnom radnom odnosu u Komori.  

 

Ĉlanak 13. 

 

 Predsjedniku Komore koji je u radnom odnosu u Komori pripada plaća, sukladno odredbama 

Pravilnika o radu Komore. 

 

 Predsjedniku Komore koji nije u radnom odnosu u Komori pripada mjesečna naknada za 

obavljanje te funkcije u iznosu od 2000 bodova. 

 

Ĉlanak 14. 

 

Prvom dopredsjedniku Komore pripada mjesečna naknada za obavljanje te funkcije u iznosu od 

1350 bodova.  

 

Ĉlanak 15. 

 

Članovima Izvršnog odbora - predsjednicima stalnih povjerenstava, drugom dopredsjedniku 

Komore, rizničaru, savjetniku predsjednika Komore i bivšem predsjedniku Komore u trajanju od 

dvije godine od dana prestanka obavljanja funkcije predsjednika, pripada mjesečna naknada za 

obavljanje funkcije u iznosu od 500 bodova.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Ĉlanak 16. 
 

Zamjenici predsjednika stalnih povjerenstava i članovi stalnih povjerenstava imaju pravo na 

naknadu u iznosu od 50 bodova za svako sudjelovanje na sjednici povjerenstva. 

 

Odredbom članka 2. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela 
Hrvatske liječničke komore od 10. srpnja 2015. godine, stupio na snagu 21. srpnja 2015. godine, 

u članku 16. izmijenjen stavak 1. i brisan stavak 2.   

 

 

Ĉlanak 17. 

 

Predsjedniku Nadzornog odbora pripada naknada u iznosu od 100 bodova po odrţanoj sjednici. 

 

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada u iznosu od 70 bodova po odrţanoj sjednici. 

 

  

Ĉlanak 18. 

 

 

Predsjedniku Vijeća, članovima Vijeća – predsjednicima ţupanijskih povjerenstvima Komore, 

pripada mjesečna naknada odreĎena prema broju članova pojedine ţupanije u najmanjem iznosu 

od 200 bodova, a u najvišem iznosu od 500 bodova.  

 

 

   do 300 članova                  - 200 bodova 

 

do 500 članova                  - 300 bodova 

 

od 500 do 1000 članova      - 400 bodova 

 

   više od 1000 članova          - 500 bodova 

              
 

Članovima Ţupanijskih povjerenstava Komore pripada naknada po prisustvovanju sjednici 

povjerenstva u iznosu od 50 bodova. 

 

Odredbom članka 3. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela 
Hrvatske liječničke komore od 10. srpnja 2015. godine, stupio na snagu 21. srpnja 2015. godine, 

u članku 18. brisan stavak 1. i izmijenjen stavak 2.   

 
Odredbom članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima i obvezama 

članova tijela Hrvatske liječničke komore od 23. listopada 2015. godine, stupio na snagu 3. 

studenog 2015. godine, dopunjen tekst odredbe članka 18. stavka 1. te dodana tablica iza stavka 
1. 

 

 

Ĉlanak 19. 

 

Predsjednik Skupštine ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 500 bodova. 

 

Zamjenik predsjednika Skupštine ima pravo na naknadu u iznosu od 120 bodova po svakoj 

odrţanoj sjednici. 

 



 
 

Odredbom članka 3. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela 

Hrvatske liječničke komore od 10. srpnja 2015. godine, stupio na snagu 21. srpnja 2015. godine, 
u članku 19. izmijenjen stavak 1. i brisan stavak 2.   

 
Odredbom članka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima i obvezama 

članova tijela Hrvatske liječničke komore od 23. listopada 2015. godine, stupio na snagu 3. 

studenog 2015. godine, u potpunosti izmijenjena odredba članka 19.  
 

 

Ĉlanak 20. 

 

Članovi tijela Komore koji primaju mjesečnu naknadu za obavljanje funkcije ne stječu pravo na 

kumulaciju naknada s različitih osnova. 

 
 

Odredbom članka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima i obvezama 
članova tijela Hrvatske liječničke komore od 23. listopada 2015. godine, stupio na snagu 3. 

studenog 2015. godine, izmijenjena odredba članka 20.  

 

 

Ĉlanak 21. 
 

Novčanu vrijednost boda posebnom odlukom odreĎuje Izvršni odbor Komore. 

Vrijednost boda utvrĎuje se u netto iznosu. 

 

 

 

III   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 22.  

 

Na prava, obveze i druga pitanja u svezi s radom članova tijela Komore koja nisu regulirana ovim 

Pravilnikom, primjenjuju se odredbe:  

- Statuta Komore,  

- Poslovnika o radu stalnih povjerenstava Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore,  

- Poslovnika o radu Ţupanijskih povjerenstava, Povjerenstva Grada Zagreba, MORH-a i 

HZZO-a,  

- Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske liječničke komore i 

- Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske liječničke komore, Pravilnika o radu te drugih 

akata Komore, 

- pozitivnih propisa Republike Hrvatske. 

 

 

Ĉlanak 23. 
 

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana o dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke komore. 

 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela Hrvatske liječničke 

komore od 10. srpnja 2015. godine (stupio na snagu 21. srpnja 2015. godine) 

 
Članak 4. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke 

komore. 



 
 

 

 

Članak 5. 

 

Stručne sluţbe Hrvatske liječničke komore izradit će pročišćeni tekst Pravilnika. 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima i obvezama članova tijela Hrvatske 

liječničke komore od 23. listopada 2015. godine (stupio na snagu 3. studenog 2015. godine) 

 
 

Članak 4. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske liječničke 

komore. 

 

 

 

Članak 5. 

 

Stručne sluţbe Hrvatske liječničke komore izradit će pročišćeni tekst Pravilnika o pravima i 

obvezama članova tijela Hrvatske liječničke komore . 

 


