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LIJEČNICI ZADOVOLJNI RADOM VODSTVA HLK-A 

Istraživanje HLK-a pokazalo: Sedam od deset liječnika podržava ujednačeni model članarina 

 

Čak 77% liječnika ocijenilo je ukupni rad vodstva Hrvatske liječničke komore (HLK) odličnom ili vrlo dobrom 

ocjenom, pri čemu je 42% anketiranih vodstvu HLK-a dalo ocjenu odličan. Prosječna ocjena načina 

vođenja Komore je vrlo dobar. Rezultati su ovo istraživanja o zadovoljstva članova HLK-a radom vodstva 

Komora koje je Komora provela krajem travnja ove godine, a u kojem je sudjelovalo 1.239 članova HLK-a. 

Istraživanje je tako pokazalo da osam od deset liječnika (85%) smatra kako je aktualno vodstvo HLK-a 

znatno pojačalo transparentnost poslovanja Komore i zastupanje interesa liječnika. Rezultat je to i činjenice 

da je novo vodstvo uvelo obveznu vanjsku godišnju predreviziju i reviziju financijskog poslovanja. 

Vodstvo Hrvatske liječničke komore, u posljednje je dvije godine Komoru preobrazilo u organizaciju koja 

snažno zastupa strukovne i društvene interese liječnika i kontinuirano skrbi o svojim članovima. „Naš 

primarni interes uvijek i svugdje su hrvatski liječnici. Naše sveukupno djelovanje usmjereno je na dva 

strateška cilja: zaštitu interesa i vraćanje dostojanstva liječničkoj profesiji te snažan doprinos Komore 

stabilizaciji hrvatskog zdravstvenog sustava. Komora je konačno postala institucija koja snažno i aktivno, 

ne obazirući se na podmetanja i prijetnje, skrbi o svim svojim članovima“ ističe predsjednik HLK-a, dr.sc. 

Trpimir Goluža.  



 

Nužno je naglasiti kako je Komora značajno povećala opseg i vrstu prava svojim članovima. Tako je svaki 

član Komore od 1. siječnja 2017. pojedinačno osiguran policama osiguranja pravne zaštite i osiguranja od 

privatne odgovornosti u ukupnoj vrijednosti od 350.000 kuna godišnje. Pored toga Komora je povukla 30 

milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fonda, za edukaciju liječnika opće i obiteljske medicine. 

Također, vodstvo Komore omogućilo je svojim članovima sklapanje povoljnijih stambenih kredita. Nadalje 

Komora je deseterostruko u 2016. povećala iznos dodijeljene novčane pomoći (po osnovu rođenja djeteta, 

smrti člana ili bračnog druga, invaliditeta ili dugotrajnog bolovanja odnosno stipendiranja maloljetnog 

djeteta preminulog člana), koja je iznosila u ukupnom neto iznosu 1,9 milijuna kuna. Sva ova prava 

dostupna su članovima bez dodatnih plaćanja, jer su dio prava koja proizlaze iz članstva u Komori.   

Aktualno vodstvo Komore čvrstog je stava da svi članovi trebaju imati jednaka prava i mogućnosti, ali i 

jednake obveze. Kako pokazuje istraživanje zadovoljstva članova HLK-a, taj stav podržava i članstvo jer je 

čak 7 od 10 liječnika (71%) većinom ili u cijelosti podržalo novi,  ujednačeni model članarina. Naime prošle 

godine temeljem preporuke revizora, sva tijela HLK-a bez ijednog glasa protiv i uz samo jedan suzdržani 

glas, donijela su odluku o uvođenju jedinstvenog iznosa članarine od 125 kn (umirovljenici 60 kn) za sve 

članove i tako ujednačila članarine. Pri tome je povećana efikasnost naplate članarina. Potrebno je 

napomenuti da je članarina u Liječničkoj komori niža nego u većini drugih hrvatskih strukovnih komora 

sličnog stupnja obrazovanja te da je niža nego u većini liječničkih komora u ostalim državama članicama 

Europske Unije (15. članarina po visini od 23 analizirane države EU-a).  

„Obavezno članstvo u Liječničkoj komori standard je u većini zemalja Europske Unije, a ujedno je i ključni 

jamac autonomije liječničke samouprave. Naši napori za konsolidacijom poslovanja Komore te povećanjem 

prihoda iz drugih izvora, rezultirali su značajnim smanjenjem udjela članarine u ukupnim prihodima Komore 

(2014.g. – zadnja godina prethodnog vodstva Komore udio prihoda po osnovu članarine u odnosu na 

ukupne prihode HLK-a = 86%; 2017.g. =  57%). Financijski jaka i stabilna Komora, ključni je preduvjet 



 

zastupanja i zagovaranja strukovnih interesa hrvatskih liječnika. Društvo koje cijeni i vrednuje svoje 

liječnike je društvo koje ima čvrsto  postavljene temelje za kvalitetnu zdravstvenu skrb o pacijentima“ 

zaključuje dr.sc. Goluža.  

 

 
 

 


