
Na temelju članaka 20. stavak 1. točka 1. Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta, Vijeće 

Komore je na svojoj sjednici, održanoj  23. 11. 2018. godine donijelo 

  

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOM POSTUPKU 

 

Članak 1 

 

 

U članku 5. stavak 4. riječ „Listu“ zamjenjuje se riječima „Liste“. 

U članku 5. stavak 5. riječ „liste“ zamjenjuje se riječima „lista“. 

Članak 5. stavak 8. se mijenja i sada glasi: 

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

birani.“ 

Članak 2. 

 

Članak 10. stavak 3. se mijenja i sada glasi: 

„Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka podnosi se  Sudu časti, a potom se proslijeđuje 

odgovarajućem Povjerenstvu koje provodi prethodni postupak iz članka 13. na provođenje prethodnog 

postupka.“ 

 

Članak 3. 

 

Članak 13. stavak 1. se mijenja i sada glasi: 

„Prethodni postupak provodi odgovarajuće stalno Povjerenstvo Komore iz članka 11. točke 9. Statuta 

Komore (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo koje provodi prethodni postupak) kad  zaprimi zahtjev za 

pokretanje disciplinskog postupka.“ 

 

Članak 13. stavak 5. se mijenja i sada glasi: 

„Ako zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka pokrene neko od tijela Komore, neće se provoditi 

prethodni postupak pred stalnim Povjerenstvom Komore iz članka 11 točke 9. Statuta Komore, već će 

se, odmah po primitku zahtjeva  podobnog za raspravljanje, zakazati rasprava pred Sudom časti.“ 

 

Članak 4. 

 

Članak 23. stavak 2. se mijenja i sada glasi: 

„Predsjednik vijeća Suda časti dužan se brinuti o održavanju reda u tijeku rasprave. Ako prijavljeni 

član Komore, njegov branitelj, oštećenik, zakonski zastupnik, opunomoćenik, svjedok, vještak ili bilo 

koji drugi sudionik postupka ometa red ili se ne pokorava nalozima predsjednika vijeća za održavanje 

reda, predsjednik vijeća će ga opomenuti.“ 



Članak 5. 

 

Članak 27. stavak 1. se mijenja i sada glasi: 

„Kada radi nedolaska prijavljenog člana Komore protiv kojeg je pokrenut postupak, ne postoje uvjeti 

za održavanje rasprave, predsjednik vijeća Suda časti može odrediti da se prisutni svjedok ili vještak 

ispita i bez vođenja rasprave ako se tome podnositelj zahtjeva i obrana ne protive.“ 

 

Članak  6. 

 

Predmetne Izmjene i dopune Pravilnika o disciplinskom postupku Hrvatske komore fizioterapeuta 

stupaju na snagu 24. studenog 2018.g. 

 

Zagreb, 23. studenog 2018. 
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