
 
 

 

Na temelju članka 27. stavka 3. Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta, Vijeće Komore na 

sjednici održanoj 13. siječnja 2020. raspisuje natječaj za predsjednika Hrvatske komore 

fizioterapeuta 

 

I. 

 

Natječaj se objavljuje na web stranici Hrvatske komore fizioterapeuta i traje od 14. siječnja 

2020. g.  do 29. siječnja 2020. g. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili 

ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na 

javni natječaj za predsjednika Hrvatske komore fizioterapeuta. 

 

Kandidat za predsjednika Hrvatske komore fizioterapeuta mora ispunjavati uvjete propisane 

člankom 27. Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta, i to: 

  1. završen najmanje studij fizioterapije 

  2. pet godina radnog iskustva 

  3. važeće Odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske komore fizioterapeuta 

  4. poznavanje engleskog jezika i rada na računalu 

  5. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak niti da je osuđivan za kaznena djela 

 

 

II. 

 

Predsjednik je zaposlenik Komore u punom radnom vremenu i obavlja poslove sukladno 

Statutu Komore.  

Predsjednik se bira na mandat od šest godina. 

Sukladno članku 27. stavku 3. Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta, postupak izbora 

provodi Povjerenstvo za izbor i imenovanje temeljem natječaja, a Skupština Komore imenuje 

i razrješava Predsjednika sukladno članku 27. stavku 2. Statuta Hrvatske komore 

fizioterapeuta. 

 

 

III. 

 

Kandidati su prilikom prijave na natječaj dužni priložiti sljedeću dokumentaciju i svaki 

dokument numerirati na početnoj stranici dokumenta po niže navedenim točkama: 

 

1) prijava za natječaj za izbor i imenovanje Predsjednika Hrvatske komore fizioterapeuta –

vlastoručno potpisana 

 

2) životopis – vlastoručno potpisan (uz osobne podatke u istome je potrebno navesti broj 

telefona ili mobitela te adresu elektroničke pošte) 

 

3) preslika domovnice 

 

4) preslika diplome o završenom obrazovanju 

 



5) preslika Odobrenja za samostalan rad fizioterapeuta (prvostupnik/diplomirani/magistar) 

 

6) dokaz o trajanju radnog iskustva – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim 

u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  

 

7) vlastoručna potpisana izjava da poznaje engleski jezik i rad na računalu 

 

8) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije 

osuđivan za kaznena djela (ne starije od šest mjeseci) 

 

9) potvrdu tijela javne vlasti ili poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat 

radio posljednjih pet godina 

 

10) podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području od značaja za struku i 

organizacijski rad 

 

11) plan i program rada Komore za mandatno razdoblje za koje se natječe 

 

 

IV. 

 

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 29. siječnja 2020. 

godine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Hrvatska komora fizioterapeuta, 

Donje Svetice 46c/IV, Zagreb, pp 254, 10 000 Zagreb, s naznakom "Prijava kandidata 

za predsjednika Hrvatske komore fizioterapeuta“. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće 

razmatrati. Podnositelji potpunih i pravodobnih prijava (kandidati) bit će pozvani sjednicu 

Povjerenstva za izbor i imenovanje radi prezentiranja plana i programa za mandatno 

razdoblje putem njihove e-mail adrese koju su dostavili u prijavi. Kandidati će u roku od 45 

dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, biti obaviješteni o izboru i imenovanju 

kandidata za predsjednika Komore. 

 

 

 

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA 


