
HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA 
 
 
Na temelju članka 125. Zakona o radu (NN broj 149/09.) i članka 17. Statuta 
Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Drniška 20, Upravni odbor Komore na 
svojoj 31. sjednici održanoj 20. svibnja 2010. donio je ovaj  
  

 

PRAVILNIK O RADU 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1) Ovim Pravilnikom o radu (u nastavku teksta: Pravilnik), u skladu sa zakonom 
uređuju se prava, obveze, odgovornosti i druga pitanja u svezi s radom koja se 
odnose na: sklapanje ugovora o radu, zaštitu života, zdravlja, privatnosti i 
dostojanstva zaposlenika, radno vrijeme, odmore i dopuste, place, naknade placa i 
druge novčane i nenovčane primitke zaposlenika, prestanak ugovora o radu, druga 
prava i obveze propisane zakonom ili općim aktom. 

 
Članak 2. 

(1) U slučaju kad odredbe ugovora o radu upućuju na primjenu pojedinih 
odredaba ovog Pravilnika, te odredbe Pravilnika postaju sastavni dio ugovora o 
radu. 

 
Članak 3. 

(1) U skladu s člankom 19. Statuta Hrvatske psihološke komore (u nastavku teksta: 
Komora) predsjednik Komore ima ovlaštenja u ime Komore, kao poslodavca, 
odlučivati o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa osim sklapanja ugovora o 
radu. 
 

II. SKLAPANJE UGOVORA O RADU 
 

1. Zasnivanje radnog odnosa 
 

Članak 4. 
(1) Pisani ugovor o radu mora sadržavati uglavke o: 

1. strankama, te njihovom prebivalištu, odnosno sjedištu,  
2. mjestu rada,  
3. nazivu, naravi ili vrsti rada na koji se zaposlenik zapošljava i broju pod 

kojim je naveden popis poslova za navedeno radno mjesto u ovom 
Pravilniku,  

4. danu otpočinjanja rada,  
5. očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno 

vrijeme,  
6. otkaznim rokovima,  
7. osnovnoj plaći,  
8. trajanju redovitog radnog dana ili tjedna. 
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(2) Umjesto uglavaka u ugovoru o radu o trajanju plaćenog godišnjeg odmora na 
koji zaposlenik ima pravo, plaćenih dopusta, dodacima na plaću, naknadama plaće 
te razdobljima isplate primanja na koja zaposlenik ima pravo u ugovoru o radu 
upućuje se na ovaj Pravilnik koji uređuje ta pitanja. 
 

2. Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu 
 

Članak 5. 
(1) Posebni uvjeti za radna mjesta utvrđeni su u glavi IX “POSEBNI UVJETI ZA 
SKLAPANJE UGOVORA O RADU I POPIS POSLOVA“ ovog Pravilnika. 
 

Članak 6. 
(1) Prilikom sklapanja ugovora o radu zaposlenik je dužan dati pismenu izjavu o 
bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza 
iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju 
ugovora o radu zaposlenik dolazi u dodir. 
 

Članak 7. 
(1) Prije stupanja zaposlenika na rad predsjednik Komore dužan je upoznati 
zaposlenika s propisima o radnim odnosima, organizacijom rada i zaštitom na 
radu. 
 

III. ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA, PRIVATNOSTI 
I DOSTOJANSTVA ZAPOSLENIKA 

 
1. Zaštita i sigurnost na radu 

Članak 8. 
(1) Komora se obvezuje osigurati zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika u svakom 
obliku povezanom s radom, a u skladu s propisima o zaštiti na radu. 
 
(2) Svaki zaposlenik odgovoran je za vlastitu sigurnost i zdravlje, kao i sigurnost i 
zdravlje ostalih zaposlenika i osoba na koje utječu njegovi postupci na poslu. 
 

2. Zaštita privatnosti zaposlenika 
 

Članak 9. 
(1) Komora će od zaposlenika prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim 
osobama osobne podatke utvrđene propisima o evidencijama u oblasti rada, a radi 
ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa i podatke: za obračun poreza iz 
dohotka i određivanje osobnih odbitaka, podatke o školovanju i određenim 
specijalističkim znanjima, zdravstvenom stanju, stupnju invalidnosti, podatke 
vezane uz zaštitu majčinstva. 
 
(2) Zaposlenici su obvezni dostavljati predsjedniku Komore podatke iz stavka 1. 
ovog članka. 
 
(3) Zaposlenici su dužni predsjedniku Komore dostavljati izmjene podataka iz 
stavka 1. ovog članka u roku od tri dana od nastanka izmjene. 
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Članak 10. 
(1) Predsjednik Komore je ovlašten za prikupljanje, korištenje i dostavljanje osobnih 
podataka zaposlenika trećim osobama. 
 

3. Zaštita dostojanstva 
 

Članak 11. 
(1) Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo zaposlenika za vrijeme obavljanja 
posla tako da im osigura uvjete rada u kojima neće biti izloženi uznemiravanju ili 
spolnom uznemiravanju. Ova zaštita uključuje i poduzimanje preventivnih mjera. 
 
(2) Predsjednik Komore prima i rješava pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva 
zaposlenika. 
 
(3) Predsjednik Komore obvezan je u roku od osam dana od dostave pritužbe, 
ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi 
sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja, ako utvrdi da ono 
postoji. 
 
(4) U postupku ispitivanja pritužbe predsjednik Komore će ispitati zaposlenika koji 
je podnio pritužbu, osobu koja se tereti da je uznemiravala ili spolno uznemiravala 
zaposlenika, te osobe kao svjedoke, za koje se pretpostavlja da imaju saznanja o 
uznemiravanju, te na drugi način utvrditi relevantne činjenice. 
 
(5) U postupku iz stavka 4. ovog članka predsjednik Komore treba utvrditi 
okolnosti uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja i izvesti dokaze kojima se 
mogu utvrditi činjenice uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja. 
 
(6) O postupku iz stavka 4. i 5. ovog članka vodi se zapisnik. 
 
(7) Svi podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva zaposlenika su tajni. 
 
(8) Ako predsjednik Komore u postupku utvrdi da je zaposlenik uznemiravan ili 
spolno uznemiravan izreći će osobi za koju je utvrđeno da je uznemiravala ili 
spolno uznemiravala zaposlenika opomenu pred otkaz i zabranit joj svako daljnje 
uznemiravanje ili spolno uznemiravanje, ako je ta osoba zaposlenik Komore. Ako 
bi ta osoba ponovila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje, što bi se utvrdilo u 
novom postupku, predsjednik Komore mora mu otkazati ugovor o radu. 
 
(9) Ukoliko se pritužba zaposlenika odnosi na zaposlenika drugog poslodavca 
predsjednik Komore će bez odlaganja obavijestiti njegova poslodavca. 
 

IV. PROBNI RAD 
 

Članak 12. 
(1) Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovara se probni rad u trajanju od 90 dana. 
 
(2) Kod sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme radu ugovora se probni rad 
u trajanju od 30 dana. 
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Članak 13. 

(1) Zaposlenik na probnom radu na poslovima za koje je sklopio ugovor o radu, 
treba pokazati svoje stručne i radne sposobnosti. 
 
(2) Provjeravanje i ocjenu stručnih i radnih sposobnosti zaposlenika za vrijeme 
probnog rada provodi predsjednik Komore. 
 
(3) Predsjednik Komore dužan je donijeti ocjenu probnog rada sedam dana prije 
isteka probnog roka. 
 

V. RADNO VRIJEME 
 

1. Puno radno vrijeme 
 

Članak 14. 
(1) Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno. 
 

2. Nepuno radno vrijeme 
 

Članak 15. 
(1) Ugovor o radu s nepunim radnim vremenom sklopit će se kada priroda i opseg 
posla, odnosno organizacija rada ne zahtijeva rad u punom vremenu. 
 

Članak 16. 
(1) Zaposlenici s nepunim radnim vremenom ostvaruju ista prava kao i zaposlenici 
s punim radnim vremenom s time da imaju pravo na osnovnu plaću, dodatke na 
plaću, naknade plaće i ostala materijalna prava razmjerno vremenu na koje su 
zasnovali radni odnos. 

 
3. Raspored radnog vremena 

 
Članak 17. 

(1) O rasporedu radnoga vremena odlučuje predsjednik Komore pisanom 
odlukom.  
 
(2) Predsjednik Komore mora obavijestiti zaposlenike o rasporedu ili promjeni 
rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog 
prekovremenog rada.  
 

VI. ODMORI I DOPUSTI 
 

1. Dnevni odmor (Stanka) 
 

Članak 18. 
(1) Dnevni odmor (stanka) na koji zaposlenik ima pravo utvrđuje se sukladno 
članku 52. Zakona o radu.  
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2. Tjedni odmor 
 

Članak 19. 
(1) Radnik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati. 
 
(2) Dani tjednog odmora su, u pravilu, subota i nedjelja. 
 
(3) Ako zaposlenik radi na dan tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog 
odmora tijekom sljedećeg tjedna. 
 

3. Godišnji odmor 
 

Članak 20. 
(1) Zaposlenik ima u svakoj kalendarskoj godini pravo na plaćeni godišnji odmor u 
trajanju od najmanje četiri, a najviše šest tjedana. 
 

Članak 21. 
(1) Dužinu godišnjeg odmora i raspored korištenja utvrđuje predsjednik Komore 
na temelju plana godišnjih odmora koji se izrađuje do 30. travnja tekuće godine. 
 
(2) Zaposlenika se mora najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora 
obavijestiti o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora. 
 
(3) Jedan dan godišnjeg odmora zaposlenik ima pravo koristiti kada on to želi, uz 
obvezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegova korištenja. 
 

Članak 22. 
(1) Trajanje godišnjeg odmora duže od četiri tjedna utvrđuje se prema: 
 

1) radnom stažu zaposlenika: 
s radnim stažem do 10 godina 3 radna dana 
s radnim stažem do 15 godina 5 radih dana 
s radnim stažem do 20 godina 7 radih dana 
s radnim stažem do 25 godina 9 radnih dana 
s radnim stažem preko 25 godina 10 radnih dana 

 
2) socijalnim uvjetima: 
roditelji s jednim ili više djece do 7 godina starosti  2 radna dana 
samohranom roditelju kod kojeg živi dijete mlade od 10 
godina  

3 radna dana 

roditelju djeteta sa smetnjama u psihofizičkom razvoju  
6 radnih 
dana 

roditelju djeteta s utvrđenim invaliditetom  3 radna dana 
vojnom invalidu i invalidu rada 2 radna dana 
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3) stupnju složenosti poslova i radnih zadataka: 
I. ili II. Stupanj 2 radna dana 
III. ili IV. Stupanj 3 radna dana 
VII. ili VIII. stupanj 5 radnih dana 

 
Članak 23. 

(1) Zaposlenici koji po kriterijima iz prethodnog članka ostvare pravo na veći broj 
dana godišnjeg odmora od šest tjedana, mogu koristiti najviše šest tjedana 
godišnjeg odmora. 

 
4. Plaćeni dopust 

 
Članak 24. 

(1) Tijekom kalendarske godine zaposlenik ima pravo na oslobođenje od obveze 
rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) do ukupno najviše sedam radnih dana za 
važne osobne potrebe i to: 

sklapanje braka 4 radna dana 
porod supruge 2 radna dana 
smrt člana uže obitelji 5 radnih dana 
selidbe 3 radna dana 
elementarne nepogode 5 radnih dana 

 
(2) Zaposlenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće na temelju odluke o 
upućivanju na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje. 
 
(3) Odluku iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi predsjednik Komore. 

 
VII. PLAĆE I NAKNADE PLAĆA 

 
1. Plaće 

 
Članak 25. 

(1) Osnovna plaća pojedinog radnog mjesta se određuje sljedećim bodovima: 
REDNI BROJ RADNO MJESTO BODOVI 
1. Tajnik Komore 5000 - 6000 
2. Viši stručni suradnik 4500 – 5500 
3. Stručni suradnik 4000 - 5000 
4. Administrator 2500 - 3500 
5. Dostavljač - čistačica 2000 - 2500 

 
Članak 26. 

(1) Upravni odbor utvrđuje godišnju vrijednost boda osnovne plaće.  
Predsjednik Komore utvrđuje plaću prema rasponima iz članka 25. ovog 
Pravilnika.   
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Članak 27. 
(1) Za svaku godinu rada zaposleniku pripada povećanje osnovne plaće za 0,5%. 
 

Članak 28. 
(1) Predsjednik Komore može zaposleniku odrediti stimulativni dio plaće do 
20%od osnovne plaće.  
 
(2) Predsjednik Komore određuje stimulativni dio plaće primjenom sljedećih 
kriterija: 

natprosječni rezultati rada,  
naročita točnost u izvršavanju radnih zadataka,  
ažurnost u radu,  
samoinicijativnost,  
naročito dobra suradnja s drugim zaposlenicima.  

 
Članak 29. 

(1) Za prekovremeni rad osnovna plaća uvećava se za 30%. 
 

2. Naknade 
 

Članak 30. 
(1) Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće koju bi ostvario da je radio redovno 
radno vrijeme, bez stimulacije i prekovremenog rada, za vrijeme kada ne radi zbog 
godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, državnih blagdana i neradnih dana 
utvrđenih zakonom. 
 

Članak 31. 
(1) U slučaju odsutnosti zaposlenika zbog bolovanja do 42 dana zaposleniku 
pripada naknada plaće u visini od 90% od njegove place ostvarene u mjesecu, bez 
stimulativnog dijela, neposredno prije nego je započeo bolovanja. 
 
(2) Za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti 
zaposleniku pripada naknada plaće u visini od 100% od njegove plaće, bez 
stimulativnog dijela, ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo 
bolovanja. 
 

3. Ostala materijalna prava zaposlenika 
 

Članak 32. 
(1) Zaposleniku se može isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora. 
 
(2) Upravni odbor Komore donosi odluku o isplati i visini regresa iz stavka 1. ovog 
članka. 
 

Članak 33. 
(1) U slučaju kada zaposlenik odlazi u mirovinu pripada mu pravo na otpremninu 
u visini tri prosječne mjesečne plaće isplaćene po zaposleniku u gospodarstvu 
Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca. 
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Članak 34. 
(1) Kada je zaposlenik upućen na službeno putovanje u zemlji pripada mu naknada 
prijevoznih troškova, dnevnica u iznosu od 10% prosječne mjesečne plaće isplaćene 
po zaposleniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca i 
naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje. (uzeti državnu službu) 
 
(2) Naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo ureduje se 
na način kako je to regulirano za tijela državne uprave. 

 
Članak 35. 

(1) Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini 
troškova mjesečne pokazne karte ZET-a za gradski prijevoz. 
 

4. Naknade za obavljanje funkcija u Komori 
 

Članak 36. 
(1) Upravni odbor Komore može utvrditi naknade za obavljanje funkcija u Komori 
za svaku kalendarsku godinu, ovisno o financijskim mogućnostima Komore, a na 
prijedlog predsjednika Komore. 
 

Članak 37. 
(1) Članovima Komore može se odrediti naknada za izradu pojedinih dokumenata 
ili materijala, te provedbu određene zadaće koju im povjeri Upravni odbor ili 
predsjednik Komore. 
 
(2) Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore utvrđuje naknadu iz 
stavka 1. ovog članka zavisno o vrsti i obimu posla te financijskim mogućnostima 
Komore. 

 
IX. POSEBNI UVJETI  ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU I POPIS 

POSLOVA 
      

1. Tajnik Komore 
 

a) izbor tajnika Komore 
 

Članak 38. 
(1) Tajnik Komore bira se putem javnog natječaja.  
 
(2) Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Upravi odbor Komore. 

 
 
(3) Na temelju rezultata javnog natječaja Upravni odbor obavlja izbor 

kandidata. 
 
(4) S izabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz 

probni rok u trajanju od 90 dana.    
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b) posebni uvjeti koje mora ispunjavati tajnik Komore 
 

Članak 39. 
(1) Tajnik Komore može biti samo osoba koja je magistar psihologije odnosno 

osoba visoke stručne spreme društvenog smjera sa najmanje tri godine 
radnog iskustva, znanjem engleskog jezika te koja poznaje rad na računalu. 

 
c) poslovi koje tajnik Komore obavlja 

 
Članak 40. 

(1) Tajnik Komore: 
 - upravlja Tajništvom Komore 

- vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora Komore,  
- koordinira rad tijela Komore,  
- organizira pripremu nacrta općih akata koje donosi Skupština Komore,  
- organizira pripremu nacrta općih akata koje donosi Upravni odbor 
Komore,  
- organizira vođenje registara članova Komore,  
- organizira vođenje evidencije o vježbenicima, o mentorima vježbenika, 
o izdanim općim dopusnicama, o izdanim posebnim dopusnicama, o 
psiholozima koji obavljaju privatnu psihološku praksu, o stručnom 
usavršavanju članova Komore, o provedenim stručnim nadzorima, o 
psihodijagnostičkim instrumentima,  
- vodi evidenciju o disciplinskim postupcima, 
- organizira obavljanje poslova za potrebe Upravnog odbora u skladu s 
aktima Komore,  
- organizira vođenje postupka za upis, obustavu i prestanak vježbe 
psihologa vježbenika, na zahtjev vježbenika i drugih nadležnih službi 
kod kojih se vodi evidencija zapošljavanja, a pobliže odredbe o 
postupku za upis, obustavu i prestanak vježbe te za obavljanje vježbe 
utvrđuju se općim aktom Komore,  
- organizira obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za 
potrebe stručnih povjerenstava i stručnih razreda Komore u skladu s 
aktima Komore.  
- organizira izradu stručnih materijala za potrebe tijela Komore,  
- organizira informiranje predsjednika Komore stručnim informacijama 
potrebnim za rad predsjednika Komore,  
- daje potrebne informacije i stručna tumačenja članovima Komore,  
- vodi brigu o ispunjavanju prava i obveza članova Komore,  
- obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Komore.  

 
d) odgovornost tajnika Komore 

 
Članak 41. 

(1) Tajnik za svoj rad odgovara predsjedniku i Upravnom odboru Komore. 
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2. Viši stručni suradnik 
 

b) posebni uvjeti koje mora ispunjavati viši stručni suradnik 
 

Članak 42. 
 (1) Viši stručni suradnik može biti samo osoba koja je magistar psihologije sa 

najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kojoj je izdana osnovna dopusnica u 
skladu, na način i pod uvjetima određenim Zakonom o psihološkoj djelatnosti, koja 
posjeduje znanje engleskog jezika i poznaje rad na računalu. 

     
c) poslovi koje obavlja viši stručni suradnik 

 
     Članak 43. 
 
(1) Viši stručni suradnik: 
- organizira izradu stručnih propisa i dokumenata Komore,  
- informira predsjednika Komore o stručnim informacijama potrebnim za 
pravilno djelovanje i rad Komore,  
- daje potrebne stručne informacije i tumačenja članovima Komore,  
- sudjeluje u pripremanju materijala za sjednice tijela Komore,  
- sudjeluje u radu povjerenstava i stručnih razreda Komore, 
- vodi zapisnike sa sjednica tijela Komore, osim Skupštine i Upravnog odbora 
Komore 
- obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i tajnika Komore.  

 
d) odgovornost višeg stručnog suradnika 

 
     Članak 44. 

(1) Viši stručni suradnik za svoj rad odgovara predsjedniku i tajniku Komore 
 

3. Stručni suradnik 
 

a) posebni uvjeti koje mora ispunjavati stručni suradnik 
 

Članak 45. 
(1) Stručni suradnik može biti samo osoba koja je magistar psihologije, ima znanje 
engleskog jezika i poznaje rad na računalu. 
 

b) poslovi koje obavlja stručni suradnik 
 

Članak 46. 
(1) Stručni suradnik: 
- izrađuje stručne propise i dokumente Komore, 
- daje potrebne stručne informacije i tumačenja članovima Komore, 
- sudjeluje u pripremanju materijala za sjednice tijela Komore, 
- sudjeluje u radu povjerenstava i stručnih razreda Komore, 
- vodi zapisnike sa sjednica tijela Komore, osim Skupštine i Upravnog odbora 
Komore, 
- radi na registru članova Komore, 
- obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i tajnika Komore. 
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c) odgovornost stručnog suradnika 
 

Članak 47. 
(1) Stručni suradnik za svoj rad odgovara predsjedniku i tajniku Komore. 
 

4. Administrator 
 

a) uvjeti koje mora ispunjavati administrator 
 

Članak 48. 
(1) Administrator može biti osoba koja ima srednju stručnu spremu i poznaje rad 
na računalu. 
 

b) poslovi koje obavlja administrator 
 

Članak 49. 
(1) Administrator: 
- obavlja sekretarske poslove, 
- vodi urudžbeni zapisnik, 
- obavlja prijepis i pisanje po diktatu, 
- obavlja administrativne poslove registra članova Komore, 
- obavlja i druge administrativne poslove, 
- obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i tajnika Komore 

 
c) odgovornost administratora 

 
Članak 50. 

(1) Administrator je za svoj rad odgovoran predsjedniku i tajniku Komore. 
 

5. Dostavljač – čistačica 
 

a) uvjeti za sklapanje ugovora 
 

Članak 51. 
(1) Dostavljač – čistačica može biti osoba sa završenom osnovnom školom. 
 

b) poslovi koje obavlja dostavljač - čistačica 
 

Članak 52. 
(1) Dostavljač – čistačica: 
- obavlja poslove dostave, 
- obavlja poslove čišćenja, 
- obavlja i druge poslove po nalogu tajnika Komore 
 

c) odgovornost dostavljača - čistačice 
 

Članak 53. 
(1) Dostavljač – čistačica za svoj rad odgovara tajniku Komore. 
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X. NAKNADE ŠTETE 
 

Članak 54. 
(1) Radnik koji na radu ili u svezi s radom namjerno ili zbog krajnje nepažnje 
uzrokuje štetu poslodavcu, dužan je štetu naknaditi, sukladno Zakonu o radu i 
općim propisima obveznog prava. 
 

Članak 55. 
(1) Zaposlenik se može djelomično ili potpuno osloboditi plaćanja naknade štete, 
ako je slabog imovinskog stanja te bi ga isplata potpune naknade dovela u 
oskudicu. 
 
(2) Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi predsjednik Komore. 
 
(3) Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na zaposlenika koji je štetu 
uzrokovao kaznenim djelom  počinjenim s namjerom. 
 

XI. DOSTAVA DOKUMENATA 
 

Članak 56. 
(1) Svi akti kojima se odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa zaposlenika 
i pozivi, dostavljaju se osobno zaposleniku na radno mjesto uz potpis na kopiji akta 
odnosno poziva ili na dostavnici na kojoj treba biti naznačeno o kakvom se aktu ili 
pozivu radi. 
 
(2) Na kopiji akta odnosno pozivu ili na dostavnici zaposlenik pored vlastoručnog 
potpisa stavlja i datum prijema. 
 

Članak 57. 
(1) Ako zaposlenik odbije prijem akta odnosno poziva, osoba koja mu je taj akt 
trebala uručiti, ostavit će akt na radnom mjestu zaposlenika i naznačit će to na 
kopiji akta odnosno dostavnici uz potpis i datum odbijanja primitka, te naznaku 
gdje je akt ostavio. 
 
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, smatra se da je zaposleniku dostava akta 
odnosno poziva izvršena.  
 

Članak 58. 
(1) Ako zbog dulje odsutnosti zaposlenika s rada akt odnosno poziv ne mogu biti 
uručeni na radnom mjestu, dostavljanje će se izvršiti preporučenom pošiljkom s 
povratnicom na adresu stanovanja zaposlenika. 
 
(2) Dostava se smatra izvršenom ako je primitak pošiljke potvrdio zaposlenik ili 
netko od odraslih članova njegova domaćinstva. 
 

Članak 59. 
(1) U slučaju odbijanja primitka akta ili poziva na način iz članka 43. ovog 
Pravilnika, akt odnosno poziv istaknut će se na oglasnu ploču Komore. 
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(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, dostava se smatra izvršenom nakon proteka 
roka od pet dana od dana isticanja akta odnosno poziva na oglasnoj ploči. 
 

Članak 60. 
(1) Ako se na adresi stanovanja nitko ne zatekne, pokušat će se ponovo dostava 
putem dostavljača Komore. Ako se ni pri ponovljenoj dostavi nitko ne zatekne na 
adresi stanovanja, postupit će se na način propisan u članku 44. ovog Pravilnika. 
 

Članak 61. 
(1) Ako zaposlenik tijekom postupka za ostvarivanje i zaštitu svojih prava i obveza 
iz radnog odnosa, promijeni adresu stanovanja i o tome ne obavijesti predsjednika 
Komore pa se pismo vrati, akt odnosno poziv će se oglasiti na oglasnoj ploči 
Komore. 
 
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, dostava se smatra izvršenom nakon proteka 
roka od pet dana, od dana isticanja akta na oglasnoj ploči. 

 
XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 62. 

(1) Ovaj Pravilnik objavljuje se na WEB stranici Komore i stupa na snagu osmog 
dana od objave. 
 
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti: Pravilnik o radu  donesen 
na 16. sjednici Upravnog odbora održanoj 29. lipnja 2004., Pravilnik o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o radu donesen na 41. sjednici Upravnog 
odbora održanoj 26. siječnja 2006. i Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o radu donesenim na 53. sjednici Upravnog odbora održanoj 19. 
siječnja 2007. 

 
Članak 63. 

(1) Tijekom radnog vremena zaposlenici mogu dobiti na uvid ovaj Pravilnik kod 
predsjednika Komore. 
 

Članak 64. 
(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan Zakonom o radu 
za njegovo donošenje. 
 
 
Broj: 13-2365/1-05-10. 
Zagreb, 20. svibnja  2010. godine 
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