IZMJENE I DOPUNE
STATUTA
HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

Članak 1.
I.

U članku 9. stavku 1., iza točke 3. dodaju se točke:
-„4. priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za zanimanje fizioterapeuta,
fizioterapeutskog tehničara i masera-kupeljara“
-„5. izdavanje EU potvrde, potvrde Good standing, potvrde o kompetencijama, potvrde o
sukladnosti obrazovanja/razini kvalifikacije sukladno članku 11. Direktive 2005/36/EC i
sličnih potvrda potrebnih fizioterapeutima, fizioterapeutskim tehničarima i maserimakupeljarima za rad u inozemstvu .“
Članak 2.

I.

Članak 11. mijenja se iglasi:
“TIJELA KOMORE
1. Skupština,
2. VijećeKomore,
3. Izvršniodbor,
4. PredsjednikKomore,
5. Stručnovijeće,
6. Područnavijeća,
7. Nadzorniodbor,
8. SudKomore,
9. StalnaPovjerenstva.”

Članak 3.
I.

U članku 12. iza riječi „šest godina“ briše se točka i dodaje zarez te se dodaju riječi: „osim
mandata predsjednika Suda Komore, zamjenika predsjednika Suda Komore i članova Suda
Komore, koji traje 2 godine.“
Članak 4.

I.

U članku 15. stavak 1. točka 6. briše se.
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II.

Dosadašnje točke 7.-11. postaju točke 6.-10.
Članak 5.

I.

Članak 20. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Vijeće Komore obavlja sljedeće poslove:
1. donosi sve opće akte Komore, osim navedenih u članku 15. ovoga Statuta,
2. odlučuje o promjeni sjedišta i poslovnoj adresi Komore,
3. imenuje i razrješuje predsjednike stalnih povjerenstava, na prijedlog predsjednika Komore,
4. imenuje prvog dopredsjednika Komore, na prijedlog predsjednika Komore,
5. zahtijeva od predsjednika i Izvršnog odbora Komore da raspravi određenu problematiku,
6. nadzire izvršenje zaključaka Skupštine,
7. odlučuje o visini troškova za upisninu u Komoru,
8. razmatra primjedbe i prijedloge područnih vijeća, te predlaže djelovanje Izvršnog odbora
Komore po strukovnim, stručnim i organizacijskim pitanjima te po pitanjima zdravstvene politike,
9. bira i razrješuje članove Suda Komore, osim predsjednika i zamjenika Suda, koje imenuje
Izvršni odbor,
10. donosi odluke u drugom stupnju o žalbama na odluke Izvršnog odbora, predsjednika Komore,
osim na odluke Suda Komore,
11. ocjenjuje i daje mišljenje o izvješćima povjerenstava, područnih vijeća, Izvršnog odbora
i stručnih razreda,
12. rješava sporove između područnih vijeća,
13. donosi odluku o raspisivanju izbora za delegate Skupštine i predsjednika Komore,
14. donosi odluke o sklapanju poslova, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od
300.000,00 kuna,
15. po potrebi imenuje svoja stručna povjerenstva i ekspertne skupine,
16. obavlja i druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima
Komore.
Rad Vijeća Komore pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vijeća Komore.“
Članak 6.

I.

Članak 21. mijenja se i glasi:

„Izvršni odbor čine predsjednik Komore, dopredsjednici Komore, predsjednik stručnog vijeća i
predsjednik Vijeća Komore.
Sjednicu Izvršnog odbora saziva i njome predsjedava predsjednik Komore. Ako predsjednik Komore
ne sazove sjednicu Izvršnog odbora, a za to se ukazuje potreba, sjednicu mogu, iznimno, sazvati
dopredsjednici Komore, te većina članova Izvršnog odbora.
Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:
1. izvršava zaključke Skupštine i Vijeća Komore,
2. priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Vijeće i Skupštinu,
3. utvrđuje prijedloge općih akata i provedbene propise Komore,
4. izrađuje i daje mišljenja kod pripreme nacrta propisa iz oblasti zdravstva,
5. razmatra i donosi odluke o značajnijim zaključcima stručnih povjerenstava te razmatra i
donosi odluke o prijedlozima,
6. razmatra problematiku ugovaranja fizioterapeuta u privatnoj praksi s HZZO-om i drugim
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osiguravajućim društvima,
7. u drugom stupnju odlučuje o žalbama protiv stalnih povjerenstava Komore, osim ako nije drugačije
određeno ovim Statutom i drugim općim aktima Komore,
8. donosi stavove o pojedinim značajnim pitanjima iz djelatnosti Komore,
9. provodi suradnju Komore s ministarstvom nadležnim za zdravstvo, ostalim ministarstvima,
studijima fizioterapije, HZZO-om, drugim osiguravajućim društvima i drugim zainteresiranim
ustanovama, kao i s drugim strukovnim komorama u zdravstvu,
10. daje prijedlog ministarstvu nadležnom za zdravstvo za donošenje rješenja o prestanku
Odobrenja za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije privatne prakse, trgovačkog društva ili privatne
zdravstvene ustanove
11. upravlja sredstvima Komore s pravom da odlučuje o pravnim poslovima u vrijednosti od
70.000,00 kn do 300.000,00 kn,
12. brine se o stručnom usavršavanju članova Komore,
13. donosi troškovnike usluga Komore,
14. donosi cjenik fizioterapeutskih usluga,
15. organizira izdavanje komorskog glasila,
16. bira i imenuje tajnika Komore na temelju natječaja,
17. imenuje drugog dopredsjednika Komore, na prijedlog predsjednika Komore
18. imenuje predsjednike i zamjenike predsjednika Sudova.
19. imenuje glavnog i odgovornog urednika komorskog glasila te članove Izdavačkog savjeta
i Uredničkog odbora,
20. u slučaju povrede općih akata Komore može pokrenuti postupak opoziva dužnosnika Komore i
imenovati vršitelja dužnosti na istu funkciju do donošenja odluke nadležnog tijela Komore
21. imenuje zamjenike predsjednika i članove stalnih stručnih povjerenstava na prijedlog predsjednika
Komore,
22. poduzima potrebne mjere radi uklanjanja nesuglasica između članova Komore, te po
potrebi provodi arbitražu sukladno posebnim propisima,
23. rješava sporne slučajeve vezane uz izdavanje, obnavljanje i oduzimanje Odobrenja za
samostalan rad i donosi odluku o brisanju člana iz registra članova, osim ako nije drugačije
određeno zakonom, Statutom ili drugim aktima Komore,
24. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili općim aktima Komore.
Izvršni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja članova Izvršnog odbora osim ako
ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije propisana drugačija kvalificirana većina.
Predsjednik Komore saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora te provodi njihove zaključke i odluke.
Rad Izvršnog odbora pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Izvršnog odbora.

I.

Članak 7.
U članku 26. stavak 3 mijenja se i glasi:

„Predsjednik Komore može sklapati poslove pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kuna. Predsjednik
Komore može sklapati poslove pojedinačne vrijednosti preko 70.000,00 kuna do 300.000,00 kuna
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samo na temelju odluke izvršnog odbora, a poslove pojedinačne vrijednosti preko 300.000,00 kuna
samo na temelju odluke Vijeća Komore.“

Članak 8.
U članku 29. stavku 1. točka se mijenja i glasi 4a.: donosi i potpisuje odobrenje za samostalan rad
(licenca) sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad i
ostalim pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.
Članak 9.
I.

Članak 33. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Sjednice Područnog vijeća održavaju se najmanje jednom godišnje.“
Članak 10.

I.
II.

U članku 37. stavku 2., iza riječi „predsjednika“ dodaju se riječi „i zamjenika predsjednika“.
U stavku 3., iza riječi „predsjednika“ dodaju se riječi „i zamjenika predsjednika“.
Članak 11.

I.

Članak 39. stavak 1. mijenja se i glasi:
„U Povjerenstvo za fizioterapeutsku etiku i deontologiju bira se pet članova. Povjerenstvo
ima predsjednika i zamjenika. Povjerenstvo radi u vijeću od tri člana.“
Članak 12.

I.

Članak 41. stavak 1. mijenja se i glasi:
„U Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje bira se pet članova, a Povjerenstvo ima
predsjednika i zamjenika. Povjerenstvo radi u vijeću od tri člana.“

Članak 13.
I.

Članak 43. stavak 1. mijenja se i glasi:
„U Povjerenstvo za stručni nadzor i stručna pitanja bira se pet članova, a Povjerenstvo ima
predsjednika i zamjenika. Povjerenstvo radi u vijeću od tri člana.“

Članak 14.
I.

Članak 45. stavak 1. mijenja se i glasi:
„U Povjerenstvo za staleška pitanja bira se pet članova, a Povjerenstvo ima predsjednika i
zamjenika. Povjerenstvo radi u vijeću od tri člana.“
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Članak 15.
U članku 47. dodaje se stavak 3 koji glasi:
Imovinu Komore čine novčana sredstva stečena iz izvora financiranja navedena u stavku 1. ovog
članka te sve nepokretne i pokretne stvari koje je Komora stekla svojim poslovanjem
U članku 47. dodaje se stavak 4. koji glasi:
U slučaju prestanka rada Komore odluku o imovini donosi Skupština Hrvatske komore fizioterapeuta.
Članak 16.
I.
II.
III.
IV.

U članku 58. stavku 1. točki 4. riječi „fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i maserakupeljara“ brišu se.
U točki 6. riječ „članova“ briše se.
Točka 12. briše se.
Točke 14.-20. postaju točke 12.-18.
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