
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 22. Statuta Hrvatske komore primalja, Vijeće Hrvatske komore primalja 

na _____ sjednici održanoj dana ___________. godine donosi sljedeći 

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA O PROVJERI ZNANJA 

 

Članak 1. 

 

 

U članku 9. stavak 4. Pravilnika o provjeri znanja mijenja se i glasi: 

„Kandidat koji nije u roku iz st. 1. odgodio provjeru znanja odnosno kandidat koji ne 

pristupi provjeri znanja gubi pravo na povrat uplaćene pristupnine i naknade za provjeru 

znanja ili mogućnost da iste koristi za polaganje ispita u drugom roku,te je dužan ponovno 

podnijet Zahtjev za provjeru znanju. U tom slučaju smatrat će se da je kandidat odustao od 

zahtjeva, odnosno zahtjev će se smatrati povučenim te će Povjerenstvo za stručna pitanja i 

trajno usavršavanje donijeti Odluku o obustavi postupka.“ 

 

Članak 2. 

 

U članku 14. stavak 8. Pravilnika o provjeri znanja mijenja se i glasi: 

„Kandidat koji je udaljen s ispita zbog neprimjerenog ponašanja ne može pristupiti provjeri 

 znanja najmanje godinu dana nakon toga, te nema pravo na povrat uplaćene pristupnine i 

 naknade za provjeru znanja ili mogućnost da iste koristi za polaganje ispita u drugom roku, 

te je dužan ponovno podnijeti Zahtjev za provjeru znanja. U tom slučaju smatrat će se da je 

kandidat odustao od zahtjeva, odnosno zahtjev će se smatrati povučenim te će Povjerenstvo 

za stručna pitanja i trajno usavršavanje donijeti Odluku o obustavi postupka.“ 

 

Članak 3. 

 

U članku 15. stavak 1. Pravilnika o provjeri znanja mijenja se i glasi: 

„Ako kandidat koji je pristupio ispitu, tijekom ispita odustane od polaganja ispita, smatrat 

 će se da ispit nije položio, te nema pravo na povrat uplaćene pristupnine i naknade za 

 provjeru znanja ili mogućnost da iste koristi za polaganje ispita u drugom rok. U tom 

slučaju Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje donijeti će Odluku o obustavi 

postupka.“ 

 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 4. 

 

Ovaj Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja stupa na snagu osmog dana od 

dana objave na službenoj mrežnoj stranici Komore.  

 

 

Predsjednica Vijeća Hrvatske komore primalja 

                                                                                Erika Spirić, bacc. obs 



 

 

 

 

Ovaj Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja objaviti će se na službenim 

mrežnim stranicama Komore dana ____________ godine, a stupa na snagu dana ____________ 

godine. 


