
Na temelju članka 22. Statuta Hrvatske komore primalja Vijeće Hrvatske komore primalja (dalje u 

tekstu: Komora) na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. donijelo je slijedeći 

 

 

PRAVILNIK O  

RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj, uvjeti i način rada Etičkog povjerenstva Hrvatske komore 

primalja. 

 

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

 

Članak 2. 

 

Etičko povjerenstvo je stalno povjerenstvo Hrvatske komore primalja. 

 

Etičko povjerenstvo je neovisno i samostalno u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada.  

 

Etičko povjerenstvo se sastoji od 3 člana koja između sebe biraju predsjednika. 

 

Mandat članova Etičkog povjerenstva traje pet godina i isti članovi mogu ponovno biti birani u to 

tijelo. 

 

Članove Etičkog povjerenstva imenuje i razrješuje Vijeće hrvatske komore primalja na temelju 

javnog natječaja. 

 

 

Članak 3. 

 

Kandidati za člana Etičkog povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 završena srednja stručna sprema za primalje, 

 položen stručni ispit, 

 najmanje 5 godine radnog iskustva u primaljstvu i  

 članica Hrvatske komore primalja. 

 

Za člana Etičkog povjerenstva ne može biti izabrana osoba: 

 koja je pravomoćno osuđena za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela, 

 protiv koje je pokrenut disciplinski postupak pred Sudom Komore 

 koja je u disciplinskom postupku pred Sudom komore proglašena odgovornom za povredu 

radnih dužnosti i ugleda primaljstva. 

 

Prednost pri izboru imaju kandidati sa završenim preddiplomskim studijem za zanimanje 

prvostupnica primaljstva. 

 

 

Članak 4. 

 



U slučaju da se protiv člana Etičkog povjerenstva, za vrijeme trajanja njegovog mandata, pokrene 

disciplinski postupak pred Sudom Komore, Predsjednica komore će ga suspendirat sve do 

pravomoćnog okončanja postupka pred Sudom Komore. 

 

U slučaju iz stavka prvog ovog članka Vijeće komore imenuje zamjenika članu Etičkog 

povjerenstva sve do pravomoćnog okončanja postupka pred Sudom komore. 

 

U slučaju da član Etičkog povjerenstva iz stavka prvog ovog članka pred Sudom komore bude 

proglašen odgovornim za povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva njegov zamjenik će nastaviti 

obavljati njegovu funkciju sve do isteka mandata.  

 

 

Članak 5.  

 

Član Etičkog povjerenstva može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata: 

 na vlastiti zahtjev 

 ako u disciplinskom postupku pred Sudom komore bude proglašen odgovornim za povredu 

radnih dužnosti i ugleda primaljstva i 

 ako u kaznenom postupku bude pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela. 

 

 

Članaka 6. 

 

Odredbe Poslovnika o radu suda komore koje se odnose na izuzeće članova Suda Komore na 

odgovarajući se način primjenjuju i na izuzeće članova Etičkog povjerenstva. 

 

 

Članak 7. 

 

Etičko povjerenstvo može u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada zatražiti očitovanje i/ili 

stručnu  pomoć svih drugih tijela Komore, kao i odgovarajućih znanstvenih i stručnih osoba. 

 

 

Članak 8. 

 

Članovi Etičkog povjerenstva su dužni sve informacije, podatke i saznanja o članicama Komore do 

kojih dođu prilikom obavljanja poslova iz djelokruga rada Etičkog povjerenstva čuvati kao 

poslovnu tajnu.  

 

 

Članak 9. 

 

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:  

1. izrađuje prijedlog Etičkoga kodeksa primalja,  

2. izrađuju prijedlog Pravilnika o radu etičkog povjerenstva, 

3. prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti primalja i poduzima odgovarajuće mjere 

u slučaju njihova kršenja,  

4. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,  

5. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev predsjednica Područnih vijeća vezano uz 

odredbe Etičkog kodeksa primalja,  

6. donosi odluke o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja članarine, 

7. razmatra pritužbe na rad članica Komore, 



8. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore. 

 

 

Članak 10. 

 

Predsjednica Etičkog povjerenstva obavlja slijedeće poslove: 

1. saziva sjednice Etičkog povjerenstva,  

2. predlaže dnevni red Etičkog povjerenstva,  

3. brine se za postupak donošenja odluka i općih akata,  

4. potpisuje odluke i akte koje donosi Etičko povjerenstvo, 

5. odgovara za zakonitost rada Etičkog povjerenstva, 

6. sastavlja godišnje izvješće o radu Etičkog povjerenstva i o istome izvješćuje Skupštinu 

Komore na redovitoj godišnjoj sjednici, 

7. podnosi Sudu komore zahtjeve za pokretanje disciplinskog postupka, 

8. podnosi Predsjednici Komore i Povjerenstvu za stručni nadzor i kontrolu kvalitete zahtjev za 

provođenje izvanrednog stručnog nadzora, 

9. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore. 

 

 

Članak 11. 

 

Sjednice Etičkog povjerenstva saziva predsjednica Etičkog povjerenstva na vlastitu inicijativu ili za 

pisani zahtjevu jednog člana povjerenstva, i to najmanje dva puta godišnje. 

 

Sjednice Etičkog povjerenstva mogu se održavati i on line. 

 

Poziv za sjednicu dostavlja se svim članovima Etičkog povjerenstva u pravilu pet dana prije 

sjednice, a ako postoje opravdani razlozi, koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti i kraći.  

 

 

Članak 12.  

 

Odredbe Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja koje se odnose na sjednice Vijeća na 

odgovarajući način se primjenjuju i na sjednice Etičkog povjerenstva. 

 

 

Članak 13. 

 

Za donošenje odluka na sjednicama Etičkog povjerenstva potrebna je nazočnost najmanje 2 (dva) 

člana povjerenstva, osim ako Statutom ili drugim općim aktom nije drugačije određeno. 

 

Za donošenje odluka na sjednicama Etičkog povjerenstva potreban je suglasnost najmanje 2 (dva) 

člana povjerenstva, osim ako Statutom ili drugim općim aktom nije drugačije određeno. 

 

 

Članak 14. 

 

Etičko povjerenstvo je dužno donijeti odluku o Zahtjevu za oslobađanje od plaćanja članarine u 

roku od 30 dana od dana primitka uredno ispunjenog zahtjeva. 

 

Uz Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine članovi su dužni dostaviti Komori i dokaz o svom 

statusu.  



 

U slučaju da uz Zahtjev nije priložen i dokaz o statusu, Etičko povjerenstvo će pozvati članicu da u  

roku od 15 dana isti dopuni na način da dostavi Komori traženu dokumentaciju. Etičko 

povjerenstvo je dužno upozoriti članicu na posljedice ne nadopune Zahtjeva.  

 

Ako Zahtjev bude dopunjen u roku iz prethodnog stavka ovog članka smatrat će se da je podnesen 

Komori onog dana kada je prvi put bio podnesen.  

 

Ako Zahtjev ne bude nadopunjen u roku iz stavka dva ovog članka smatrat će se da je povučen.  

 

 

Članak 15. 

 

U slučaju da Etičko povjerenstvo, prilikom donošenja odluke o oslobađanju od plaćanja članarine, 

utvrdi da članica Komore nije platila članarinu u vremenskom periodu kraćem od dva mjeseca 

pozvat će članicu na plaćanje dužne članarine sukladno odredbama Odluke o upisnini te načinu 

utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja. 

 

U slučaju da članica Komore na poziv Etičkog povjerenstva, u ostavljenome roku ne plati zaostatke 

članarine iz prethodnog stavka ovog članka Predsjednica Etičkog povjerenstva dužna je podnijeti 

Sudu komore Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.  

  

U slučaju da Etičko povjerenstvo, prilikom donošenja odluke o oslobađanju od plaćanja članarine, 

utvrdi da članica Komore nije platila članarinu u vremenskom periodu dužem od dva mjeseca 

Predsjednica Etičkog povjerenstva dužna je podnijeti Sudu komore Zahtjev za pokretanje 

disciplinskog postupka.   

 

Članak 16. 

 

Predsjednica Etičkog povjerenstva može, u slučaju sumnje da li je došlo do povrede radnih dužnosti 

i ugleda primaljstva, a radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, podnijeti predsjednici Komore 

i Povjerenstvu za stručni nadzor i kontrolu kvalitete obrazloženi zahtjev za provođenje izvanrednog 

stručnog nadzora. 

 

 

Članak 17. 

 

Predsjednica Etičkog povjerenstva može na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev drugih osoba 

pokrenuti postupak radi utvrđivanja da li je došlo do povrede radnih dužnosti i ugleda primaljstva 

odnosno da li su povrijeđene odredbe Etičkog kodeksa primalja. 

 

Pritužba na rad članice Komore mora biti obrazložena i sadržavati sve potrebne podatke da bi se na 

temelju iste moglo postupati (ime i prezime podnositelja pritužbe, navodnu povredu, datum, 

vrijeme, mjesto, eventualne svjedoke i slično). 

 

Anonimne pritužbe na rad članica Komore neće se razmatrati. 

 

 

Članak 18. 

 

U slučaju pritužbe na rad članice Komore, Etičko povjerenstvo može radi pravilnog utvrđivanja 

činjeničnog stanja, zatražiti pisano očitovanje svih sudionika događaja, kao i pisano očitovanje 



odgovorih osoba / ravnatelja ustanove u kojoj je zaposlena primalja. 

 

 

Članak 19. 

 

U slučaju da Etičko povjerenstvo po provedenom postupku utvrdi da postoji osnovana sumnja da je 

primalja počinila povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva, Predsjednica Etičkog povjerenstva 

podnijeti će Sudu Komore Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.   

 

U slučaju da Etičko povjerenstvo po provedenom postupku utvrdi da ne postoji osnovana sumnja da 

je primalja počinila povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva, Predsjednica Etičkog 

povjerenstva donijeti će odluku o nepodnošenju Zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka 

Sudu komore.  

 

 

Članka 20. 

 

Protiv odluke Etičkog povjerenstva i odluke Predsjednice Etičkog povjerenstva može se podnijeti 

žalba Vijeću Komore u roku od 15 dana od dana primitka odluke.  

 

Žalba se podnosi Vijeću Komore putem Etičkog povjerenstva u tri primjerka.  

 

Nepravovremenu žalbu odbacit će rješenjem Predsjednica Etičkog povjerenstva bez održavanja 

ročišta. 

  

Žalba je nepravovremena ako je podnesena nakon proteka roka za njezino podnošenje.  

 

Primjerak pravovremene žalbe Predsjednica Etičkog povjerenstva će proslijediti Vijeću Komore kao 

drugostupanjskom tijelu na rješavanje.  

 

Vijeće Komore odlučuje na sjednici.  

 

 

Članak 21. 

  

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupku kao i Pravilnik. 

 

 

Članka 22. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenim web stranicama komore.  

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 8a. i članka 9. Odluke o upisnini 

te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja 

 

 

 

         Predsjednica Vijeća Komore  

         Erika Spirić, VMS, primalja  

 

 
 


