
DAN HRVATSKOG LIJEČNIČKOGA 
DOMA, 

DAN OTVORENIH VRATA HLD-a, 30. 
SIJEČNJA 2020. GODINE

Zvonimir Kaić (1, 2), Snježana Šain (1): Osnutak i djelovanje Zadruge za 
podizanje liječničkog doma u Zagrebu 

Hrvatski liječnički zbor (1), Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (2),

Hrvatski liječnički dom, Šubićeva 9, Zagreb, 

četvrtak, 30. siječnja 2020. godine, 16.30 – 18.30



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Izvanredna glavna skupština zbora liječnika 
kraljevina Hrvatske i Slavonije, 27. svibnja 
1911., dr. I. Kosirnik, predsjednik

• Dr. Radenko Stanković, odbornik, referent za 
gradnju liječničkoga doma u Zagrebu; 

• Opisuje svrhu doma, njegov plan i daje 
približni nacrt doma

• Dom bi služio za znanstvene sastanke, imao bi 
biblioteku, probudio bi veći kontakt između 
kolega; vanjske kolege mogle bi stanovati za 
vrijeme boravka u Zagrebu, a ujedno bi pružao 
i drugih udobnosti

• Jednoglasan zaključak da se dom gradi kada 
se dobrovoljnim prinosima poveća kapital 
zbora za 20.000 Kruna, LV, 1911., vol. 33., br. 
6., str. 230



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

 

 

 

 

 

             Liječnički vjesnik, 1919., BROJ: 9, VOLUMEN: 41. STR. 493, Rubrika „Razne vijesti“ 

 

 

 

 

 

             Liječnički vjesnik, 1919., BROJ: 12, VOLUMEN: 41. STR. 731, Rubrika „Razne vijesti“ 

 



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Razne vijesti.

• Liječnički dom

• Odbor zbora liječnika želi što prije 
oživotvoriti davnu želju većine članova da 
osnuje centrum za svoje članove.

• Odbor zbora smatra osnutak takvog doma 
prijekom potrebom

• Zbor moli sve članove da ovu zamisao 
prihvate i da se što većim prinosima 
odazovu...

• LV, 1919., vol. 41, br. 5, str. 238



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Prijedlog dr. Žige Hercoga i dr. Gjorgja
Gjorgjevića, Zagreb, 10. svibnja 1914.,
kao priprema za izvanrednu glavnu
skupštinu 26. 5. 1914.

• Ispitan je rentabilitet cijelog niza
zagrebačkih kuća, u obzir su došle dvije

• Rollerova u Vlaškoj ulici 26, 95.000 kruna,

• LV 1914., vol. 36., br. 5., str. 280., 288,

• Fotografija T. Bukovec, 26. 1. 2020.



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Pavelićeva kuća u Marovskoj 8 
(Masarykova 8)

• Kuća Pavelićeva s prenosom 
pristojbom 137.337 kruna

• LV 1914., vol. 36, br. 5., str. 280, 
str. 288

• Fotografija T. Bukovec, 26. 1. 
2020.



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Dr. Farkaš predlaže oporezivanje svakoga 
člana koji stanuje u Zagrebu sa 100 dinara

• Dr. Grossmann, predlaže gradnju doma u 
zajednici sa inžinirima i arhitektima, 
prijedlog je bio odbijen zbog potrebe 
„nedovisnosti u vlastitom domu.“

• Palača HIZ-a u Berislavićevoj ulici

• LV, Redovita mjesečna skupština Zbora, 
30. travnja 1926.



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Dr. Janko Božić, predsjednik 
Zbora, pozvao je nekolicinu 
starijih članova na sastanak 10. 
ožujka 1930. godine. 



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Dr. Vladimir Katičić, jedan od 
sudionika toga sastanka 
predložio je osnutak „naročite 
zadruge u tu svrhu sa o. j. 

• Taj prijedlog jednoglasno je 
primljen i taj je dan (10. 3. 
1930.) zapravo začeće našega 
Doma. Prisutni su potpisali 
odmah 294 zadružnih dijelova“



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Konstituirajuća skupština Zadruge za podizanje 
Liječničkog Doma s ograničenim jamstvom u 
Zagrebu,

• Održana u gradskom ambulatoriju, Petrinjska 34, 
15. travnja 1930. u 20.30

• Prisutni: prof. dr. Karlo Radoničić, prof. dr. 
Dragutin Mašek, doc. dr. Kurt Hühn, dr. Žiga 
Hercog, dr. Viktor Horvat, dr. Juraj Bocak, dr. 
Gjuro Vranešić, dr. Julije Domac, dr. Josip 
Medved, dr. Mile Budak, dr. Vladimir Bazala, dr. 
Janko Božić

• Prof. dr. Karlo Radoničić, Trst, 15. XI. 1879., 
Zagreb, 12. XI. 1935., prvi profesor interne 
medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 
član ravnateljstva Zadruge, upisao 25 dijelova 



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• U Zadrugu se je upisalo 16 članova sa 
294 dijelova, proglašeno je njezino 
konstituiranje pod imenom

• „Zadruga za podizanje Liječničkog Doma 
u Zagrebu” 

• Jednoglasno su izabrani članovi 
Ravnateljstva Zadruge:

• Dr. Božić, dr. Domac, dr. Hercog, dr. 
Horvat, dr. Lochert, prof. dr. Dragutin 
Mašek, prof. dr. Radoničić

• Nadzorni odbor: dr. Hühn, dr. Medved, dr. 
Weiss



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Prihvaćanje pravila Zadruge za 
podizanje liječničkoga doma u 
Zagrebu, „ad/3, ustanovljenje 
zadružnih pravila” 

• Pravila su imala 36 članaka

U skladu s najavom predsjednika dr. J. Božića da će odbor nastaviti predradnje za liječnički 

dom, dne 15. travnja 1930. održana je konstituirajuća skupština Zadruge za podizanje 

Liječničkog doma s ograničenim jamstvom u Zagrebu, na kojoj su donesena i prihvaćena 

Pravila Zadruge za podizanje liječničkog doma, prema kojima je reguliran naziv, članstvo i 

poslovanje Zadruge: 

& 1. Tvrtka glasi: Zadruga za podizanje liječničkog doma u Zagrebu s ograničenim jamstvom 

u Zagrebu. 

&2. Zadruga se osniva na neopredijeljeno vrijeme sa svrhom, da prikupljanjem poslovnih 

dijelova sakupi kapital 

za gradnju odnosno kupnju stambene zgrade, u kojoj će se smjestiti razne društvene liječničke 

prostorije. 

& 5. Članom zadruge može postati: a) svaki liječnik u Jugoslaviji, b) svaka liječnička 

organizacija ili institucija u Jugoslaviji.... 

 

 
 
Slika: Izvadak iz Pravila Zadruge za podizanje liječničkog doma u Zagrebu 
(Hrvatski liječnički zbor, Predsjednici od 1874. do 2004., B. Belicza, D. Orlić, str. 157 -
158.). 



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Godine 1931. zadruga već ima 
stotinu zadrugara sa 2450 udjela, 
a najjači zadrugari su Zbor i 
Komora.



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• „Na godišnjoj skupštini 1932. 
zadruga je objavila svoju prvu 
bilancu, već je zastupano 4412 
udjela, već je posjedovala zemljište 
na kojem Dom danas stoji, koje je 
darovala općina grada Zagreba

• Prof. dr. Lujo Thaller, gradski 
zastupnik, odigrao ključnu ulogu u 
rješenju poklona & kupnje zemljišta





HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Gradnja zgrade počinje 1. srpnja 
1935. godine. Zbor i Komora 
nadalje su nabavljali udjele. 



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• U svibnju 1936. godine, već se sele u 
nove vlastite prostorije Zbor, Komora i 
Štedna zadruga. 

• Stanovi su svi iznajmljeni i preostaje 
uređenje knjižnice, predavaonice i 
uzgrednih prostorija. 

• Kako nije bilo dovoljno sredstava za 
završetak ovih radova, izvanredna 
skupština 9. 11. 1936., ovlastila je 
vodstvo da podigne kod gradske 
štedionice amortizacioni zajam uz 
povoljne kamate.



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

                                 

 

                “Hrvatski dnevnik” najavljuje otvorenje Hrvatskoga liječničkoga doma 

 

Liječnički dom svečano je otvoren dne 30. siječnja 1937. godine. Ovaj događaj 
najavljuju i u javnim glasilima. 
Tako “Hrvatski dnevnik” dne 28. siječnja 1937. objavljuje članak pod naslovom 
“Manifestacije hrvatskih liječnika na medicinskom, socijalnom, kulturnom i staleškom 
polju” ispod kojeg je fotografija s naznakom “Dvorana za skupštine u Hrvatskom 
liječničkom domu”. Članak je datiran “Zagreb, 27. siječnja” i već u prvoj rečenici javlja 
"- U subotu 30. siječnja otvara se, kako smo izvijestili Hrvatski liječnički dom u 
Šubićevoj ulici…" 



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Dr. Vladimir Katičić zaključuje 
„Ovaj će dan ostati crveno 
obilježen ne samo u historiji 
naše medicine, nego 
istovremeno predstavljati jedan 
međašnik u njenom razvoju!“



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• „Međutim ovaj Dom nije samo stvarni znak čvrste volje naše današnje 
generacije, on je i amanet našim potomcima, on je divan spomenik 
našega najstarijeg medicinskog središta na slavenskom jugu, u kojemu 
se usredotočuje cjelokupno stremljenje naše struke, iz kojega treba da 
se šire blagotvorne zrake njenog kulturnog i humanitarnog rada. 



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Ovaj Dom neka bude kula u kojemu se kultivira medicinska etika i 
moral, u kojemu se brižno čuvaju i unapređuju njeni duhovni i 
materijalni interesi. 

• Neka bude ovaj Dom simbol drugarske uzajamnosti i požrtvovnosti, 
veza između naša tri medicinska centra, uporište našemu podmlatku, 
sabiralište naših sljedbenika, u njemu neka nađu potpore naše udove i 
naša siročad! 



HRVATSKI LIJEČNIČKI DOM U 
ZAGREBU

• Neka Bog blagoslovi svaki 
pothvat, koji se u njemu 
zasnuje!“



ZAKLJUČCI

• Iz gornjih redaka izvire saznanje o idejama vodiljama naših
prethodnika, o njihovoj domišljatosti u borbi s onovremenom
administracijom, beskrajnom energijom i požrtvovnosti za opće
dobro, te dosljednoj transparentnosti u svakom poduzetom koraku, i
što je najbitnije svi upleteni liječnici su ovaj ogroman i složen zadatak
obavili pro bono.

• Tri istaknute tvrtke zamolili su prijedloge zgrade. Jednom stručnjaku
su poklonili povjerenje u odabiru izrade izvedbenog nacrta Doma.




