
Na temelju članka 20. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta, Vijeće 

Komore na sjednici održanoj dana 23. 11. 2018. donijelo je sljedeći: 

 

PRAVILNIK 

O IZBORU TIJELA 

HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA 

 

I. Opće odredbe 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom ureĎuju se izbori za predsjednika Hrvatske komore fizioterapeuta(dalje u 

tekstu: Komora),članove Vijeća Komore, Dopredsjednika Komore, Stručnog vijeća, 

Nadzornog odbora, Suda Komore, Stalnih Povjerenstva Komore i Povjerenstva za izbor i 

imenovanje. 

 

Članak 2. 

 

Članovi Komore imaju pravo birati i biti birani u tijela Komore. 

 

Član Komore kojem je izrečena bilo kakva  disciplinska mjera od Suda časti ne može se 

kandidirati u tijela Komore 6 godina od dana izricanja mjere. 

 

 

II. Predsjednik Komore 

 

Članak 3. 

 

Predsjednik Komore je zaposlenik Komore u punom radnom vremenu. 

Predsjednik Komore ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na 

njegovu samostalnost, nepristranost ili neovisnost u obnašanju predsjedničke dužnosti. 

Predsjednik Komore bira se temeljem natječaja koji se objavljuje na web stranici Komore.                                     

Odluku o raspisivanju natječaja za predsjednika Komore donosi Vijeće komore.  

Predsjednika imenuje Skupština Komore, a bira Povjerenstvo za izbor i imenovanje temeljem 

natječaja. 

 

Članak 4. 

 

Stručni uvjeti za kandidate koji se javljaju na natječaj za predsjednika Komore su: 

1. završen preddiplomski studij ili diplomski studij fizioterapije 

2. da je član Komore 

3. pet godina radnog iskustava  

4. poznavanje rada na računalu 

5. poznavanje engleskog jezika 

6. Ispunjavanje uvjeta iz članka 27. Statuta Komore. 

 

Osim stručnih uvjeta potrebno je da Kandidat za predsjednika Komore uz prijavu priloži plan 

i program rada Komore za mandatno razdoblje za koje se natječe. 

 



Članak 5. 

 

U natječaju se objavljuju slijedeći podaci: 

1. uvjeti utvrĎeni u članku 27. stavku 4. Statuta Komore, 

2. razdoblje na koje se imenuje predsjednik Komore, 

3. rok za podnošenje prijava u trajanju od 15 dana od dana objave natječaja, 

4. rok za obavještavanje podnositelja prijava o izboru i imenovanju u trajanju od 

   45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

5. Pisana izjava da poznaje engleski jezik i rad na računalu. 

 

III. Nadzorni odbor  

 

Članak 6. 

 

Članove Nadzornog odbora bira i razrješuje Skupština Komore. 

Izborni postupak za članove Nadzornog odbora odreĎen je čl. 36 stavkom 1. Statuta. 

Predsjednik Komore, dopredsjednici Komore, članovi Skupštine Komore, Vijeća, Stručnog 

vijeća, Suda Komore i Povjerenstva ne mogu biti birani u Nadzorni odbor Komore. 

 

IV. Vijeće Komore 

Članak 7. 

 

Članovi Vijeća Komore su odreĎeni čl. 18. Statuta Komore. 

Članove Vijeća Komore imenuje i razrješuje Skupština Komore. 

 

V. Dopredsjednici Komore 

 

Članak 8. 

 

Vijeće Komore imenuje i razriješuje prvog dopredsjednika Komore. 

Izvršni odbor  imenuje i razrješuje drugog dopredsjednika Komore.  

 

Iznimno Vijeće Komore može razriješiti dopredsjednike Komore i prije isteka mandata za 

koji je imenovan ako:  

- dopredsjednik Komore to osobno zahtijeva,  

- u svojem radu krši propise i opće akte Komore ili izvršava odluke koje mu nije odobrio 

predsjednik Komore,  

- svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Komori veću štetu. 

 

VI. Sud Komore 

Članak 9. 

 

Liste sudaca Suda časti i Visokog suda časti donosi Izvršni odbor. 

Suci i predsjednici vijeća Suda komore imenuju se na mandat od 6 (šest) godina i mogu biti 

ponovno birani. 

 

 

 

 



VII. Stalna Povjerenstva Komore 

 

Članak 10. 

 

Predsjednike Stalnih povjerenstava imenuje i razrješuje Vijeće Komore. 

Zamjenike predsjednika i članove Stalnih povjerenstava imenuje i razrješuje Izvršni odbor. 

 

VIII. Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

 

Članak 11. 

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje bira predsjednika Komore, a na temelju natječaja. 

Članove Povjerenstva za izbor i imenovanje bira i razrješava Vijeće Komore. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje broji najmanje pet članova, i to iz svakog Područnog 

vijeća mora biti najmanje jedan predstavnik. Vijeće Komore imenuje predsjednika i 

dopredsjednika istog Povjerenstva. 

 

IX. Stručno vijeće Komore 

 

Članak 12. 

 

Članove Stručnog vijeća Komore imenuje i razrješuje predsjednik Komore, sukladno članku 

22. Statuta Komore. 

 

X. Područna vijeća 

 

Članak 13. 

 

Izbor Predsjednika područnih Vijeća odreĎen je člankom 32. Statuta. 

Predsjednici područnih vijeća se biraju na prvoj sjednici Područnog vijeća u novom 

mandatnom razdoblju. 

Za predsjednika Područnog vijeća u Vijeće Komore može se imenovati član Komore koji ima 

minimalno završeno temeljno obrazovanje za fizioterapeuta sukladno članku 7. Zakona o 

fizioterapeutskoj djelatnosti i važeće Odobrenje za samostalan rad za prvostupnika 

fizioterapeuta. 

 

XI. Prijevremeni prestanak mandata člana tijela Komore i opoziv člana tijela Komore 

 

Članak 14. 

 

Članu tijela Komore prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u sljedećim 

slučajevima: 

-ako podnese ostavku, danom podnošenja ostavke, 

-ako prestane biti član Komore, danom prestanka članstva u Komori, 

-ako je razriješen, danom razrješenja, 

-ako mu je privremeno ili trajno oduzeto Odobrenje za samostalni rad (licenca), danom 

oduzimanja Odobrenja za samostalan rad 

-ako je pravomoćnom presudom osuĎen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 

mjeseci, danom pravomoćnosti presude, 



-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke, 

-ako je dobio opomenu ili mu je izrečena neka druga kazna od strane Suda Komore iz članka 

11. točke 8. Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta, danom izricanja opomene odnosno 

izricanja osude. 

 

Članovima tijela Komore kojima je prestao mandat u slučajevima okolnosti iz stavka 1. 

alineje 7. ovog članka, prije isteka vremena  na koje su izabrani, ne mogu biti ponovno birani 

u tijela Komore u vremenskom razdoblju  trajanja mandata iz članka 12. stavka 1. Statuta 

Hrvatske komore fizioterapeuta. 

Vremenska zabrana  ponovnog izbora počinje teći od dana izricanja opomene odnosno osude 

Suda Komore. 

 

Članak 15. 

 

Član Tijela Komore koji podnese ostavku prestaje obnašati dužnost danom podnošenja 

ostavke. 

Ostavka se podnosi u pisanom obliku ili usmeno na sjednici Tijela Komore. O podnesenoj 

ostavci se ne raspravlja niti odlučuje. 

 

Članak 16. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore fizioterapeuta prestaje 

važiti Pravilnik o izboru i opozivu tijela Hrvatske komore fizioterapeuta od 01. srpnja 2013.  

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. studenog 2018. 

 

U Zagrebu, 23. studenog 2018.  godine  

 

 

 

 

      Predsjednica Vijeća Komore 

                                                                                   Mihaela Črgar 

 

 

 

 


