
 

 

PRILOG III 

Djelatnost radne terapije 

Sadržaj predmeta provjere znanja ili stručnosti te uvjeti i način polaganja ispita iz 

provjere znanja i stručnosti 

 

 

 

Članak 1. 

 

Provjera znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika iz djelatnosti radne terapije provodi se iz 

slijedećih predmeta:  

1. Radnoterapijska evaluacija  

2. Radnoterapijska intervencija 

 

Provjera znanja za prvostupnike radne terapije obuhvaća predmete navedene u stavku 1. 

ovog članka, a koji se temelje na obrazovnom programu stručnog studija za zanimanje 

stručnog prvostupnika radne terapije u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. 

 

Članak 2. 

Provjeru znanja ili stručnosti provodi Ispitna komisija koju imenuje Voditelj Strukovnog 

razreda za djelatnost radne terapije (u daljnjem tekstu: Ispitna komisija).   

 

Ispitna komisija Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije sastoji se od 3 člana u 

sastavu: predsjednik i dva člana ispitne komisije. 



Ispitna komisija, uz ovlasti koje su propisane općim dijelom Pravilnika o sadržaju, uvjetima i 

postupku provjere znanja ili stručnosti HKZR, upoznaje kandidate s postupkom polaganja 

ispita te s pravima i dužnostima kandidata, provjerava i ocjenjuje testove u pisanom dijelu 

provjere znanja ili stručnosti i u određenim slučajevima provodi i usmenu provjeru znanja ili 

stručnosti te zaprima i rješava prigovore kandidata. 

Ispitna komisija na dan pisane provjere znanja ili stručnosti utvrđuje osobne podatke 

nazočnih kandidata, prije uručenja pisanog dijela ispita. 

Nakon provedene pisane provjere znanja, ispitna Komisija dužna je sastaviti zapisnik koji 

potpisuju svi članovi ispitne komisije. 

Članak 3.  

Provjera znanja ili stručnosti za zdravstvene radnike iz djelatnosti radne terapije (u daljnjem 

tekstu: kandidati), u pravilu se sastoji od pisanog djela. 

Pisani dio provjere znanja ili stručnosti za zdravstvene radnike iz djelatnosti radne terapije  

traje 60 (šezdeset) minuta. 

Za uspješnu prolaznost na pisanom dijelu ispita kandidat mora ostvariti najmanje 60 % od 

ukupnog broja bodova.  

Pri pisanoj provjeri znanja ne smiju se koristiti nikakva pomagala. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, za slučaj postojanja opravdanih medicinskih razloga na 

strani kandidata za provjeru znanja ili stručnosti, čiju opravdanost na zahtjev kandidata, 

ocjenjuje Ispitna komisija, provjera znanja ili stručnosti ovim stavkom opisanih kandidata 

iznimno će se provesti usmeno. 

Kandidat za provjeru znanja ili stručnosti iz stavka 5. ovog članaka, dužan je uz zahtjev za 

provjeru znanja ili stručnosti iz članka 9. stavka 1. Pravilnika o sadržaju, uvjetima i postupku 

provjere znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika HKZR, priložiti medicinsko mišljenje i nalaz, 

kojim dokazuje postojanje opravdanog razloga iz stavka 5. ovog članka. 

                                                                    

Članak 4. 

Zdravstvenom radniku iz djelatnosti radne terapije koji je uspješno položio provjeru znanja ili 

stručnosti, Komora obnavlja odobrenje za samostalan rad (licencu) s danom uspješno 

položene pisane provjere znanja ili stručnosti iz djelatnosti radne terapije.  



Članak 5. 

Zdravstveni radnik koji ne položi provjeru znanja i stručnosti ili neopravdano ne pristupi 

provjeri, može pristupiti drugoj provjeri znanja i stručnosti pred istom Ispitnom komisijom u 

roku od tri mjeseca od dana polaganja prve provjere znanja i stručnosti.  

 

Ako član Komore ne položi drugu provjeru znanja i stručnosti ili neopravdano ne pristupi 

provjeri, može pristupiti trećoj provjeri znanja i stručnosti pred istom Ispitnom komisijom u 

roku od mjesec dana od dana polaganja druge ponovne provjere znanja i stručnosti. 

 

Nakon isteka tri mjeseca od dana polaganja treće ponovne provjere znanja i stručnosti, 

kandidat može pristupiti završnoj provjeri znanja i stručnosti pred novom Ispitnom komisijom 

koju imenuje Vijeće Strukovnog razreda. 

 

Ako član Komore ne položi završnu provjeru znanja i stručnosti ili neopravdano ne pristupi 

provjeri, trajno gubi pravo na obnavljanje/izdavanje odobrenja za samostalan rad.  

 

 

 

 


