
Na temelju članka 25. Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11) 
i članka 14. do 18.  Statuta Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, Upravni 
odbor Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora je na sjednici održanoj  25. travnja 
2012.  donio

PRAVILNIK
         o naknadama za rad u tijelima, dnevnicama i putnim troškovima

Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju naknade za rad u tijelima Hrvatske komore 
edukacijskih rehabilitatora (u daljnjem tekstu: Komora) za članove tijela i radnih tijela 
Komore koji te dužnosti obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, volonterski.
Za sudjelovanje na sjednicama članovi tijela i radnih tijela Komore, imenovani od 
Upravnog odbora, mogu primati naknadu za sudjelovanje u radu kao i naknadu 
materijalnih troškova u skladu s ovim Pravilnikom.

II. NAKNADE ZA VOLONTERSKI RAD

Članak 2.

Članovi Komore izabrani, odnosno imenovani na određene dužnosti imaju pravo na 
naknadu od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna po održanoj sjednici, s polugodišnjom 
isplatom, uz zakonski podmirena davanja, za:

• predsjednika Komore, koja dužnost obuhvaća i dužnost predsjednika 
Upravnog odbora Komore i poslove vođenja Ureda Komore 

• glavnog stegovnog tužitelja Komore,

• predsjednika Suda časti Komore,

• predsjednika Suda časti u drugom stupnju,

• predsjednika Povjerenstva za etiku,

• predsjednika Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje,

• predsjednika Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete.

Ova naknada počinje se obračunavati od rujna 2012.

Glavni urednik mrežnih stranica i elektronskog glasnika ima pravo na naknadu od 
1000 kuna godišnje. Ova naknada počinje se obračunavati od rujna 2012.



III. NAKNADA ZA PREDSJEDNIKA KOMORE

Članak 3.

Predsjednik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora ima pravo na naknadu za 
obavljanje dužnosti prema odluci Upravnog odbora. 

IV. PUTNI TROŠAK I DNEVNICE

Članak 4.

Svi članovi Komore koji su izabrani u članstvo tijela Komore, imaju pravo na naknadu 
putnog troška pri dolasku na sjednice u Komoru. Troškovi za prijevoz obračunavaju 
se u visini cijene prijevozne karte iz putničke tarife za prijevoz sredstvo one vrste i 
razreda koje je putnim nalogom odobreno a dokazuju se kopijom prijevozne karte, 
računom ili potvrdom o cijeni prijevozne karte.

Članak 5.

Za službena putovanja u trajanju od 8 do 12 sati obračunava se pola dnevnice, a za 
putovanja od 12 do 24 sata jedna dnevnica. 
Visina dnevnice  u zemlji utvrđuje se u iznosu dnevnice koju utvrđuju nadležni organi 
Republike Hrvatske.

Članak 6. 

Dnevnice određene za inozemstvo obračunavaju  se od trenutka prelaska granice 
Republike Hrvatske, do povrata na granicu Republike Hrvatske. 
Visina dnevnice u inozemstvu utvrđuje se u iznosu dnevnice koju utvrđuju nadležni 
organi Republike Hrvatske.

Članak 7.

Na osnovi putnog naloga može se isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova.

Članak 7.

Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore privremeno može obustaviti 
provedbu ovoga Pravilnika ili njegova dijela ako za provedbu nedostaju financijska 
sredstava.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom  objave na službenim internetskim stranicama 
Komore.

Članak 9.



Izmjene i dopune Pravilnika donose se na način na koji je donesen Pravilnik.

Predsjednik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

mr.sc. Vesna Đurek


