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HRVATSKA KOMORA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA 

Nad lipom 13/1 10000 Zagreb 

 
 

 
KLASA: 011-02/21-01/01 
URBROJ: 566-01-02-21-1 
U Zagrebu 10. veljače 2021. godine. 
 

Na temelju članka 19. i članka 45. Statuta Hrvatske komore edukacijskih 

rehabilitatora Upravni odbor Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora na 

sjednici održanoj 10. veljače 2021. godine donosi 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

PRAVILNIKA O RADU UREDA HRVATSKE KOMORE EDUKACIJSKIH 

REHABILITATORA 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o radu ureda Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora u članku 5. 

stavak 3. briše se. 

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. 

Članak 2. 

U članku 8. stavak 3. iza riječi: „predsjednik Komore“ dodaje se riječ „može“, a brišu 

se riječi: „i tajnik Komore mogu“. 

Članak 3. 

U članku 9. iza riječi: „Upravni odbor Komore“ dodaju se riječi: „na prijedlog 

predsjednika Komore, a“. 

Članak 4. 

U članku 30. stavak 1. riječi: „18 radnih dana“ zamjenjuju se riječima: „20 radnih 

dana“. 

Članak 5. 

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi: „Radnik ima pravo godišnji odmor iskoristiti 

u dva ili više dijela, s time da prvi dio, u trajanju od najmanje 10 radnih dana 

neprekidno, mora iskoristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na 

godišnji odmor, a drugi dio mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine“. 
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Članak 6. 

U članku 39. stavak 2. mijenja se i glasi: „Na prijedlog Upravnog odbora financijski 

plan za tekuću godinu donosi Skupština“ 

Članak 7. 

U članku 41. stavku 2. riječi: „prosječna mjesečna isplaćena plaća zaposlenih u 

Republici Hrvatskoj“ zamjenjuju se riječima: „prosječna mjesečna isplaćena neto 

plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske“. 

Članak 8. 

Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnim stranicama Komore i stupa na snagu danom 

objave. 

 

 

 

 

Predsjednik Hrvatske komore  
edukacijskih rehabilitatora 
doc.dr.sc. Zlatko Bukvić, prof.rehab. 

 

 
 

 


