
Na temelju članka 17. stavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva („Narodne novine“, 

broj 132/2015 i 123/2019) Skupština Hrvatske komore inženjer građevinarstva na 14.  sjednici održanoj 

3. prosinca 2022. godine, donijela je 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENI PRAVILNIKA O DODJELI NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA  

HRVATSKE KOMORE INŽENJER GRAĐEVINARSTVA 

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 7. 

travnja 2018. godine članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„Pravo na novčanu pomoć pripada članu Komore u slučaju: 

1. Nastanka teže bolesti člana Komore zbog koje je na bolovanju bez prekida šest i više mjeseci, 

u iznosu od 750,00  eura neto. 

2. Nastanka iznimno teke bolesti člana Komore, bračnog druga ili maloljetno uzdržavane djece, 

koja iziskuje skupo liječenje, u iznosu do 1.500,00 eura neto.“ 

 

Članak 2. 

U ostalom dijelu Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera 

građevinarstva od 7. travnja 2018. ostaje nepromijenjen. 

 

Članak 3. 

Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnoj stranici Komore a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, 

 

        Predsjednica 

         Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

 

       Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e nj e 

 

Uvođenje eura kao službene valute zahtjeva prilagodbu pravnog okvira Republike Hrvatske. 

 

Osim donošenja Zakona o euru za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura 

potrebno je izmijeniti niz zakona, podzakonskih propisa i općih akata koji sadržavaju odredbe povezane 

s kunom. 

 

Ovim Prijedlogom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore 

inženjera građevinarstva provodi se mjera iz Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom.  

 

U Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima HKIG-a  je na prijedlog 

Nadzornog odbora Komore povećan iznos novčane pomoći  kod nastanka teže bolesti člana Komore sa 

663,61 Euro  na 750,00 Eura neto, a kod iznimno teške bolesti člana Komore, bračnog druga ili 

maloljetne uzdržavane djece povećan je sa 1.327,22 povećano je na 1.500.,00 Eura neto. 

 

Stupanje na snagu Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima HKIG-

a   utvrđeno je s danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj 1. siječnja 2023. 

  


