
KLASA: 008-01/16-01/1 

URBROJ: 340-14-17-2 

U Zagrebu, 17. veljače 2017. godine 

Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) predsjednica Hrvatske komore primalja 

donosi 

IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU  

HRVATSKE KOMORE PRIMALJA ZA 2017. GODINU 

Redni broj Naziv nacrta akta 

Okvirno vrijeme 

provedbe internetskog 

savjetovanja 

Očekivano vrijeme 

donošenja akta 

Druge metode 

savjetovanja (javna 

rasprava, okrugli stol, 

radne skupine) 

Donositelj akta 

(Vijeće/Skupština 

Hrvatske komore 

primalja) 

1. 

Pravilnik o postupku i načinu 

davanja mišljenja o 

opravdanosti osnivanja  

privatne prakse, zdravstvene 

ustanove i trgovačkog društva 

za obavljanje djelatnosti 

primaljstva 

prosinac 2016. I. kvartal 2017. 

 

Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

2. 

Pravilnik o načinu isticanja 

naziva i oglašavanja rada  

privatne ordinacije, 

zdravstvene ustanove, 

trgovačkog društva i druge 

pravne osobe u privatnom 

vlasništvu koja obavlja 

djelatnost primaljstva 

prosinac 2016. I. kvartal 2017. 

 

Vijeće Hrvatske 

komore primalja 



3. 

Odluku o visini troškova 

postupka davanja mišljenja 

o opravdanosti osnivanja 

privatne prakse, zdravstvene 

ustanove i trgovačkog društva 

za obavljanje djelatnosti 

primaljstva 

prosinac 2016. I. kvartal 2017. 

 

Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

4. Pravilnik o provjeri znanja travanj 2017. II. kvartal 2017. 

 
Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

5. 

Izmjene i dopune Pravilnika o 

postupku upisa u Registre 

Hrvatske komore primalja 

svibanj 2017. II. kvartal 2017. 

 
Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

6. 

Pravilnik o priznavanju 

inozemnih stručnih 

kvalifikacija 

svibanj 2017. II. kvartal 2017. 

 
Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

7. 
Izmjene i dopune Pravilnika o 

izboru tijela Komore 
lipanj 2017. III. kvartal 2017. 

 
Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

8. 

Pravilnik o izdavanju 

duplikata odobrenja za 

samostalan rad (licence) i/ili 

rješenja o izdavanju 

/obnavljanju odobrenja za 

samostalan rad (licence) u 

slučaju gubitka, otuđenja, 

oštećenja ili uništenja 

lipanj 2017. III. kvartal 2017. 

 

Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

9. 
Poslovnik o radu Stručnog 

vijeća 
lipanj 2017. III. kvartal 2017. 

 
Vijeće Hrvatske 

komore primalja 



10. 

Izmjene i dopune Pravilnika o 

sadržaju, rokovima i postupku 

trajnog stručnog usavršavanja 

primalja, primalja-asistentica, 

primaljskih asistenata, 

prvostupnika/ica primaljstva i 

magistra primaljstva 

kolovoz 2017. III. kvartal 2017. 

 

Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

11. 

Izmjene i dopune Pravilnika o 

postupku upisa u Registre 

Hrvatske komore primalja 

kolovoz 2017. III. kvartal 2017. 

 
Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

12. 

Izmjene i dopune Odluke o 

upisnini te načinu utvrđivanja i 

visini iznosa članarine za 

članove Hrvatske komore 

primalja 

kolovoz 2017. III. kvartal 2017. 

 

Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

13. 

Izmjene i dopune Pravilnika o 

izdavanju, obnavljanju i 

oduzimanju odobrenja za 

samostalni rad 

kolovoz 2017. III. kvartal 2017. 

 

Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

14. 
Pravilnik o radu Radne 

skupine za primaljsku praksu 
rujan 2017. IV. kvartal 2017. 

 
Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

15. 

Izmjene i dopune Pravilnika o 

postupku upisa u Registre 

Hrvatske komore primalja 

studeni 2017. IV. kvartal 2017. 

 
Vijeće Hrvatske 

komore primalja 

                  Predsjednica Hrvatske komore primalja 

     Barbara Finderle, bacc.obs. 

                   

            


