
 
 

 

KLASA: 003-08/21-02/02 
URBROJ: 351/02-21-3  
Zagreb, 19. siječnja 2021. 
 

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Vijeće Komore dana 

19. siječnja 2021. godine donijelo je 

 

 

PRAVILNIK O DODJELI NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA  

STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU 

DJELATNOST HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1.  

 

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu novčane 

pomoći, izvori sredstava i visina novčane pomoći članovima Strukovnog razreda za 

zdravstvenu radiološko - tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika (dalje 

u tekstu: SR ZRTD HKZR). 

 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški 

i ženski rod. 

 

Članak 2.  

 

Sredstva za dodjelu pomoći iz članka 1. ovog Pravilnika osiguravaju se iz sredstava 

Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost te terete podevidenciju 

glavnog računa Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko - tehnološku djelatnost 

Hrvatske komore zdravstvenih radnika. 

 

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko - tehnološku djelatnost Hrvatske komore 

zdravstvenih radnika zaprima, obrađuje te isplaćuje zamolbe za dodjelu novčane pomoći u 

skladu s financijskim okvirima predviđenim Financijskim planom Strukovnog razreda za 

zdravstvenu radiološko - tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika za 

pojedinu poslovnu godinu. 

 

Ako sredstva predviđena financijskim planom za isplatu novčane pomoći iz stavka 1. ovog 

članka nisu dostatna za podmirenje svih primljenih zamolbi prema odredbama ovog 

Pravilnika, donijeti će se zaključak o djelomičnom udovoljenju ili nemogućnosti udovoljenja 

zamolbi zbog nedostatka sredstava.  
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Isplata novčane pomoći predviđene ovim Pravilnikom realizirati će se prema redoslijedu 

podnošenja, kada se za to steknu financijski preduvjeti. 

 

Članak 3. 

 

Novčana pomoć dodjeljuje se jednokratno. 

 

Član ostvaruje pravo na dodjelu novčane pomoći jednom godišnje na temelju jedne od 

osnova propisane Pravilnikom. 

 

 

II. NADLEŽNO POVJERENSTVO ZA DODJELU POMOĆI  

 

 Članak 4. 

 

(1) Povjerenstvo za etiku i deontologiju SR ZRTD HKZR, uz suradnju Povjerenstva za 

staleška pitanja SR ZRTD HKZR, odlučuje o zamolbama za dodjelu novčane pomoći.  

 

(2) Uvjete iz članka 5. stavak 1. ispituje Povjerenstvo za Staleška pitanja SR ZRTD HKZR te 

o ispunjenju uvjeta izvještava Povjerenstvo za etiku i deontologiju SR ZRTD HKZR. 

 

 

III. OVLAŠTENICI PRAVA NA DODJELU NOVČANE POMOĆI  

 

Članak 5. 

 

(1) Pravo na dodjelu novčane pomoći pripada osobi koja:  

 

1. je upisana u registar SR ZRTD,  

2. u trenutku podnošenja zamolbe za dodjelu pomoći posjeduje važeće Odobrenje za 

samostalan rad (licencu),  

3. uredno izvršava obveze prema SR ZRTD, 

4. protiv koje nije pokrenut disciplinski postupak. 

 

(2) Pravo na dodjelu novčane pomoći ima svaki član SR ZRTD, koji ispunjava uvjete iz 

stavka 1. ovog članka, u slučaju: 

 

1. nastanka tjelesnog oštećenja u postotku većem od 80%, utvrđenog rješenjem nadležnog 

tijela, u visini od 300 bodova; 

2. nastanka teško bolesnog stanja zbog kojeg je član SR ZRTD na bolovanju bez prekida 

šest i više mjeseci, u visini od 300 bodova; 

3. smrti bračnog druga ili maloljetnog uzdržavanog djeteta, u visini od 300 bodova 
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4. rođenje djeteta, u visini 300 bodova; 

5. Prirodne nepogode uslijed koje je član pretrpio oštećenja na nekretnini u kojoj boravi, u 

visini od 1000 bodova. 

 

Članak 6. 

 

Vrijednost boda za svaku godinu utvrđuje odlukom Vijeće SR ZRTD. 

 

 

IV. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI  

 

Članak 7.  

 

Član SR ZRTD pisanim putem podnosi zamolbu te prilaže odgovarajuću dokumentaciju 

kojom se dokazuje osnova za traženje novčane pomoći. 

 

Zamolbi se mora priložiti preslika osobne iskaznice i preslika IBAN računa podnositelja.  

 

U slučaju nastanka tjelesnog oštećenja u postotku većem od 80% član mora dostaviti uz 

dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovog članka Pravilnika, rješenje nadležnog tijela kojim 

dokazuje osnovu za dodjelu novčane pomoći, ne starije od šest mjeseci.  

 

U slučaju nastanka teško bolesnog stanja zbog kojeg je član SR ZRTD na bolovanju bez 

prekida šest i više mjeseci, član mora dostaviti uz dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovog 

članka Pravilnika, potvrdu liječnika opće/obiteljske medicine i medicinsku dokumentaciju 

kojima dokazuje osnovu za dodjelu novčane pomoći, ne stariju od šest mjeseci.  

 

U slučaju smrti bračnog druga ili maloljetnog uzdržavanog djeteta član mora dostaviti uz 

dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovog članka Pravilnika te smrtni list ili izvod iz matice umrlih i 

vjenčani list ili izvod iz matice vjenčanih u slučaju smrti bračnog druga; rodni list i smrtni list 

ili izvod iz matice rođenih u slučaju smrti maloljetnog uzdržavanog djeteta. 

 

U slučaju rođenja djeteta član mora dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovog članka 

Pravilnika te rodni list ili izvod iz matice rođenih za rođeno dijete. 

 

U slučaju prirodne nepogode uslijed koje je član pretrpio oštećenja na nekretnini u kojoj 

boravi, član mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje prebivalište/boravište na području 

prirodne nepogode te dokumentaciju kojom dokazuje da je pretrpio oštećenja na nekretnini u 

kojoj boravi. 
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Članak 8.  

 

Zamolba za dodjelu novčane pomoći u slučajevima iz članka 5. točaka 1. i 4. ovog Pravilnika 

podnosi se u roku od šest mjeseci od ispunjenja uvjeta iz navedenih odredbi Pravilnika.  

 

Zamolba za dodjelu novčane pomoći u slučajevima iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika 

podnosi se u roku od 6 mjeseci (rok od 6 mjeseci za podnošenje zamolbe počinje teći 

završetkom bolovanja, odnosno protekom prvih šest mjeseci kontinuiranog bolovanja). 

 

Zamolba za dodjelu novčane pomoći u slučajevima iz članka 5. stavka 2. točke 3. i točke 5. 

ovog Pravilnika podnosi se u roku od šest mjeseci od nastanka događaja zbog kojeg se 

novčana pomoć traži.  

 

Zamolba se podnosi adekvatno ispunjen i potpisan pisanim putem na adresu navedenu na 

službenoj mrežnoj stranici Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko - tehnološku 

djelatnost uz potrebnu prateću dokumentaciju. 

 

Članak 9.  

 

Kada podnositelj uz zamolbu ne dostavi potrebne dokaze pozvati će se podnositelj da  

dopuni dokumentaciju u primjerenom roku.  

 

Ako podnositelj u ostavljenom roku ne dostavi traženu ili dodatnu dokumentaciju, smatrat će 

se da zamolba nije niti podnesena.  

 

 

Članak 10.  

 

O podnesenoj zamolbi nadležno Povjerenstvo donosi odluku.  

 

Protiv odluke Povjerenstva podnositelj može podnijeti žalbu Vijeću SR ZRTD. 

 

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostave odluke Povjerenstva.  

 

Vijeće SR ZRTD dužno je odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana predaje žalbe.  

 

 

Članak 11.  

 

Povjerenstvo vodi evidenciju o svim zaprimljenim zamolbama za dodjelu novčane pomoći.  

 

Povjerenstvo je obvezno podnijeti izvješće o provedenim postupcima za dodjelu novčane 

pomoći Nadzornom odboru, najmanje jednom godišnje.  
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Članak 12.  

 

Odobrene i isplaćene novčane pomoći će se sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o pravu 

na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15) javno objaviti na internet 

stranici Hrvatske komore zdravstvenih radnika - Strukovnog razreda za zdravstvenu 

radiološko - tehnološku djelatnost. 

 

Hrvatska komora zdravstvenih radnika - Strukovni razred za zdravstvenu radiološko - 

tehnološku djelatnost posebno će obavijestiti podnositelje zamolbi za novčanu pomoć o 

dužnosti javne objave odobrenih i isplaćenih novčanih pomoći sukladno stavku 1. ovog 

članka. 

 

Članak 13. 

 

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na zamolbe koje su podnesene nakon stupanja na 

snagu ovog Pravilnika, a sukladno čl. 8. ovog Pravilnika.  

 

 

Članak 14. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave teksta Pravilnika na službenim stranicama 

Komore.  

 

 

 

     Hrvatska komora zdravstvenih radnika:  

     Vijeće Komore  

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.san.ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik je objavljen na stranici HKZR-a  dana 26. siječnja 2021. godine te je tog datuma 

stupio na snagu. 

 


