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HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA 
 
 
Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore 
na svojoj  36. sjednici od 22. rujna 2005. godine, donio je 
 

 

PRAVILNIK  
O FINANCIJSKOM POSLOVANJU  

HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE 
 

Članak 1. 
 
Ovim Pravilnikom o financijskom poslovanju Hrvatske psihološke komore (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se način stjecanja i raspoređivanja sredstava te 
način financijskog poslovanja Hrvatske psihološke komore (u daljnjem tekstu: 
Komora)  i nadzor nad financijsko - materijalnim poslovanjem Komore. 
 

Članak 2. 
 
Upravni odbor Komore svake godine do 31. siječnja izrađuje prijedlog financijskog 
plana Komore za tekuću godinu te ga predlaže na usvajanje Skupštini Komore.  
 
Prijedlog financijskog plana izrađuje se na temelju prijedloga plana rada za tekuću 
godinu.  
 

Članak 3. 
 
Skupština Komore, na temelju prijedloga Upravnog odbora, donosi financijski plan 
do 28. veljače za tekuću godinu. 
 
Dok Skupština Komore ne usvoji financijski plan financiraju se samo oni troškovi 
poslovanja koji su neophodni, kao i troškovi čije bi odlaganje prouzročilo štetu za 
Komoru. 
 

Članak 4. 
 
Upravni odbor ima slijedeća ovlaštenja i zadatke koji su vezani uz financijsko 
poslovanje Komore:  
 
- nadzire financijsko poslovanje Komore, 
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- upravlja financijskim sredstvima Komore u skladu s usvojenim financijskim 
planom,  
 
- usklađuje financijsko poslovanje prema ostvarenim prihodima i potrebnim 
rashodima,  
 
- u slučaju da u financijskom poslovanju dođe do potrebe odstupanja od 
financijskog plana predlaže Skupštini rebalans financijskog plana, 
 
- odlučuje o zaključivanju pravnih poslova od 20.000,00 kn do 100.000,00 kn 
pojedinačne vrijednosti i ovlašćuje predsjednika Komore da do navedenog iznosa 
može zaključiti ugovore, 
 
- predlaže Skupštini visinu članarine, s time da prijedlog  članarine bude usuglašen 
s planom rada na način da sredstva članarine osiguravaju realizaciju plana rada.  
 

Članak 5. 
 
Predsjednik Komore ovlašten je samostalno zaključivati pravne poslove odnosno 
potpisivati ugovore do pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 kn.  
 
Predsjednik Komore ovlašten je zaključivati pravne poslove odnosno potpisivati 
ugovore za pojedinačnu vrijednost od 20.000,00 do 100.000,00 kn uz suglasnost 
Upravnog odbora.  
 
Predsjednik Komore ovlašten je zaključivati pravne poslove odnosno potpisivati 
ugovore čija pojedinačna vrijednost iznosi preko 100.000,00 kn uz suglasnost 
Skupštine Komore.  
 

Članak 6. 
 
Odluku o visini članarine donosi Skupština Komore.  
 
Prijedlog o visini članarine daje Upravni odbor, a može dati i svaki član Skupštine.  
 
Predlagač je dužan uz prijedlog o visini članarine predložiti i odgovarajuću 
korekciju godišnjeg plana rada. 
 
Prijedlozi o godišnjem planu rada i članarine moraju biti usuglašeni na način da 
sredstva članarine osiguravaju realizaciju plana rada.  
 
Skupština će prilikom odlučivanja o visini članarine voditi računa da se visinom 
članarine osiguraju sredstva za realizaciju godišnjeg plana rada Komore.  
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Članak 7. 

 
Upravni odbor i predsjednik Komore podnose godišnje izvješće o financijskom 
poslovanju.  
 
Godišnje izvješće obavezno sadrži prikaz iznosa prihoda i rashoda te poslovni 
rezultat.  
 
Podatak iz stavka 2. ovog članka objavljuje se na Web stranici Komore kao 
materijal o kojem će se raspravljati i odlučivati na Skupštini.  
 

Članak 8. 
 
Nadzorni odbor u provođenju nadzora financijskog poslovanja Komore obavlja 
slijedeće poslove:  
 
- uvid i nadzor u materijalno financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,  
- uvid i nadzor u transakcije prihoda i izdataka Komore,  
- utvrđuje urednost poslovanja odnosno pojedine nedostatke i predlaže  
  poduzimanje odgovarajućih mjera,  
- sačinjava izvješće o provedenom nadzoru i podnosi ga Skupštini, 
- predlaže Skupštini usvajanje zaključnog računa, 
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.  
 
 

Članak 9. 
 
Ured Komore odnosno pravna osoba koja obavlja financijske, računovodstvene i 
knjigovodstvene poslove za Komoru dužni su Nadzornom odboru omogućiti uvid u 
sve podatke financijsko - materijalnog poslovanja. 
 

Članak 10. 
 
Za upravljanje financijskim sredstvima Komore odgovara Upravni odbor i 
predsjednik Komore. 
 
 
 

 
Članak 11. 

 
Ovaj Pravilnik objavljuje se na Web stranici Komore i stupa na snagu osmog dana 
po objavljivanju.  
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Broj: 013-05/1-2005. 
 
Zagreb, 22. rujna 2005.  
 
 
                            PREDSJEDNICA 
                                                             HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE 
 
                Dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk, prof.  
 
 
 
 
 
 
  

 


