
  

 

OBRAZAC 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  

JAVNOŠĆU 

 
 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o 

dopuni Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore 

primalja 

Stvaratelj dokumenta, 
tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Hrvatska komora primalja 

 
 
Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 
o Prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u 
Registre Hrvatske komore primalja 

 
Datum dokumenta 

Studeni/prosinac 2019. 

 
Verzija dokumenta 

Prva 

 
Vrsta dokumenta 

Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u Registre 

Hrvatske komore primalja 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta 

Hrvatska komora primalja 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti bili 
uključeni u postupak izrade 
odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

 

 

Je li nacrt bio 
objavljen na 
internetskim 
stranicama ili 
na drugi odgovarajući 
način? 

 

_____ 
 
 

http://www.komora-

primalja.hr/ 

 

Internetske stranice tijela 
nadležnog za izradu nacrta 
stranice 

_____ 

 
 

Ako jest, kada je nacrt 
objavljen, na kojoj 
internetskoj stranici i koliko 
je vremena ostavljeno za 
savjetovanje? 

 

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u Registre 

Hrvatske komore primalja objavljen je 08. studenog 2019. i nalazio se 

na internetskoj stranici do 08. prosinca 2019. godine. 

http://www.komora-primalja.hr/
http://www.komora-primalja.hr/


  

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja  

 

i 

 

Razlozi neprihvaćanja 
pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na 
određene odredbe nacrta? 

Aktivna volonterka HKP  S.K.Č. dostavila je prijedlog da se u članku 1. 

Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u registar 

Hrvatske komore primalja u prijedlogu članka 3. Pravilnika o postupku 

upisa u registar Hrvatskle komore primalja u st. 3.  iza riječi 

„primalja“ briše točka i stavi zarez te dodaju riječi kako 

slijedi:“ukoliko nije u postupku priznavanja  stručne kvalifikacije 

prošao/la jednu od dopunskih mjera“, pa slijedom toga da se članku 3. 

Pravilnika o postupku upisa u registar Hrvatske komore primalja iza 

st.2. doda st. 3. koji glasi: 

“Ako je primalji, primalji-asistentici, primaljskom asistentu, 

prvostupniku/ci primaljstva odnosno magistru/magistri primaljstva 

priznata inozemna stručna kvalifikacija prema općem sustavu 

priznavanja isti/a je uz Zahtjev za učlanjenje i Rješenje o priznavanju 

inozemne stručne kvalifikacije dužan/na priložiti i dokaz o položenoj 

Provjeri znanja koja se provodi sukladno Pravilniku o provjeri znanja 

Hrvatske komore primalja, ukoliko nije u postupku priznavanja 

inozemne stručne kvalifikacije prošao/la jednu od dopunskih mjera.” 

 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

 

 

 Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 

troškove 

 


