
  

 

OBRAZAC 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA 

ZAINTERESIRANOM  
JAVNOŠĆU 

 
 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu 

prijedloga Pravilnika o provjeri znanja (zakona, drugog 

propisa ili akta) 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 
koje provodi savjetovanje 

Hrvatska komora primalja 

 
 
Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o 
provjeri znanja 

 
Datum dokumenta 

 
Travanj 2017. 

 
Verzija dokumenta 

   Prva 

 
Vrsta dokumenta 

 
Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

  Prijedlog Pravilnika o provjeri znanja 

 
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? 

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o provjeri znanja objavljen je 

24. travnja 2017. i nalazio se na internetskoj stranici do 

23. svibnja 2017. 

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


  

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

Članica Komore M.R. dostavila je svoje očitovanje na prijedlog odredbi Pravilnika o 

provjeri znanja u za to ostavljenom roku, kako slijedi; 

Članak 6. st. 4. i 5. Prijedloga Pravilnika o provjeri znanja 

Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za provjerom znanja ili ne postupi po zaključku iz 

prethodnog stavka, pristupnina se ne vraća, te se smatra da je odustao od zahtjeva i 

zahtjev se smatra povučenim te će Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno 

usavršavanje donijeti Rješenje o obustavi postupka.  

Protiv Rješenja Povjerenstva kojom se odlučuje o zahtjevu, dopuštena je žalba Vijeću 

Komore u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja. 

Predlaže se da se umjesto riječi „Rješenja o obustavi postupka“ u gore navedenim 

člancima zamijene riječima „Odlukom o obustavi postupka“ budući da se radi o 

neupravnom postupku te da gore citirani članci glase na sljedeći način: 

Članak 6. st. 4. i 5. Prijedloga Pravilnika o provjeri znanja 

„Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za provjerom znanja ili ne postupi po zaključku iz 

prethodnog stavka, pristupnina se ne vraća, te se smatra da je odustao od zahtjeva i 

zahtjev se smatra povučenim te će Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno 

usavršavanje donijeti Odluku o obustavi postupka.“ 

„Protiv Odluke Povjerenstva kojom se odlučuje o zahtjevu, dopuštena je žalba Vijeću 

Komore u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke.“  

Članak 8. st. 3. Prijedloga Pravilnika o provjeri znanja 

Ako kandidat ne uplati naknadu za provjeru znanja u roku iz stavka 1. ovog članka 

pristupnina mu se ne vraća, te se smatra da je odustao od zahtjeva i zahtjev se smatra 

povučenim te će Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje donijeti 

Rješenje o obustavi postupka. 

Predlaže se da se umjesto riječi „Rješenja o obustavi postupka“ u gore navedenim 

člancima zamijene riječima „Odlukom o obustavi postupka“ budući da se radi o 

neupravnom postupku te da gore citirani članci glase na sljedeći način: 

Članak 8. st. 3. 

„Ako kandidat ne uplati naknadu za provjeru znanja u roku iz stavka 1. ovog članka 

pristupnina mu se ne vraća, te se smatra da je odustao od zahtjeva i zahtjev se smatra 

povučenim te će Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje donijeti Odluku 

o obustavi postupka.“ 

 Članak 13. Prijedloga Pravilnika o provjeri znanja 

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi: 

„IzmeĎu dva Zahtjeva za provjerom znanja istog  kandidata mora proći minimalno 2 

(slovima: dva) mjeseca“          

Stavak 10. postaje stavak 11. 

Predlaže se dodavanje stavka 10., iz razloga preciziranja roka u kojem kandidat može 

ponovno podnijeti Zahtjev za provjerom znanja. 

 Članak 15. st.2. Prijedloga Pravilnika o provjeri znanja 

IzmeĎu dva Zahtjeva za provjerom znanja kandidata koji je odustao od polaganja 

ispita znanja mora proći minimalno 4 ( slovima: četiri) mjeseca. 

 Predlaže se da se skrati rok izmeĎu dva Zahtjeva kako bi se išlo u korist članica HKP 

kojima je u interesu položiti Provjeru znanja i što prije dobiti Odobrenje za samostalni 

rad, te da gore citirani čl. 15. st. 2. glasi na sljedeći način: 

„IzmeĎu dva Zahtjeva za provjerom znanja kandidata koji je odustao od polaganja 

ispita znanja mora proći minimalno 2 ( slovima: dva) mjeseca.“ 

 



  

 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane 
javnosti na odreĎene odredbe 
nacrta 

Sve primjedbe koje su dostavljene na službeni mail 

Komore u za to ostavljenom roku su uvažene i uvrštene 

u prijedlog Pravilnika o provjeri znanja 

 
Troškovi provedenog savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove 

 


