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Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja

Hrvatska komora primalja
Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske
komore primalja

Siječanj / veljača 2018.
Prva
Izvješće
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja

Naziv tijela nadležnog za izradu Hrvatska komora primalja
nacrta
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.komoraprimalja.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 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore
primalja objavljen je 19. siječnja 2018. i nalazio se na internetskoj
stranici do 18. veljače 2018. godine.

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti
dostavili svoja očitovanja
i
Razlozi neprihvaćanja
pojedinih primjedbi
zainteresirane javnosti na
određene odredbe nacrta?

Članica Hrvatske komore primalja G.K. dostavila je primjedbu na
članak 9. stavak 3. prijedloga Odluke o IID Statuta koji glasi:
„Sjednice Skupštine se, prema potrebi, mogu održavati i on line i/ili
poštanskim putem.“
Članica smatra da se sjednice Skupštine Hrvatske komore primalja ne
smiju održavati online i poštanskim putem jer na taj način rad
Skupštine nije transparentan, članovi nemaju uvida u rad i ne mogu
dati svoj doprinos bez obzira što članovi koji sudjeluju na Skupštini
nisu u tijelima Komore.
Ovu primjedbu je Hrvatska komora primalja nije usvojila iz razloga što
je odlučila uskladiti odredbu o održavanju sjednica online i/ili
poštanskim putem kako je propisana Poslovnikom o radu Skupštine sa
odredbama Statuta. Odredbe Poslovnika je usvojila Skupšina još 2014.
godine na sjednici održanoj 07. studenog 2014. godine. Uostalom čak
Vlada RH sjednice održava telefonskim putem budući je to efikasnije,
ekonomičnije i finanacijski isplativije u pojedninim situacijama.
H.R. dostavio je prijedlog da se u članku 20. Odluke o IID Statuta
Hrvatske komore primalja u prijedlogu članka 40. iza stavka 7. doda
novi stavak 8. koji glasi:
“Uvjeti za tajnika/icu Komore su:
-VŠS/VSS ekonomskog, pravnog ili društvenog usmjerenja,
-2 godine radnog iskustva,
-poznavanje rada na PC-u (Word, Excel),
-hrvatsko državljanstvo,
-aktivno služenje internetom,
-aktivno služenje engleskim jezikom,
-izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
-prilagodljivost i spremnost na timski rad,
-dinamičnost.”
U članku 40. novi stavak 8. alineja 4. koja glasi “poznavanje hrvatskog
jezika u govoru i pismu“ predlaže se zamijeniti riječima „hrvatsko
državljanstvo“ budući je člankom 44. Ustava određeno da svaki
državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima,
sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe.
Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan.

Članice B.S., D.Š. I G. K. dostavile su Hrvatskoj komori primalja
mišljenje o članku 3. gdje se iza stavka 4. predlaže dodavanje novog
stavka 5. koji glasi:
„U slučaju prestanka rada Komore, njezina imovina prelazi u
vlasništvo njezinih osnivača u jednakim dijelovima.“
Članice su mišljenja kako taj članak treba glasiti:“U slučaju prestanka
rada Komore, njezina imovina prelazi u vlasništvo Ministarstva
zdravstva i članova Komore i to Ministarstvu zdravstva u visini
uloženih financijskih sredstava prilikom osnivanja Komore , a ostalo se
dijeli na jednake dijelove članova Komore.“
Ovakav prijedlog je neadekvatan i ne može se usvojiti iz razloga što
Ministarstvo zdravstva u Hrvatsku komoru primalja nije uložilo nikakva
finanacijska sredstva od njenog osnutka pa prema tome nema ni pravo
na povrat u visini uloženih sredstava. Isto tako, osnivači Komore, su
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, čiji je pravni sljednik
Ministarstvo zdravlja, a sada Ministarstvo zdravstva i Hrvatska udruga
primlja čiji je pravni sljednik Hrvatska udruga za promicanje
primljastva. Prema tome, prijedlog odredbe Hrvatske komore primalja
vezano za imovinu Komore ostaje kako je predloženo u Odluci o
izmjenama i dopunama Statuta.
Članice B.S., D.Š. I G. K. predložile su da se iza članka 5a. doda članak
5b. stavak 1. koji glasi:
„Dobrovoljni članovi Komore ne mogu biti izabrani u tijela Komore, a
sva ostala prava i obveze dobrovoljnih članova Komore definirat će se
aktima Komore.“. „Umirovljene primalje ne mogu biti birane niti u
jedno tijelo Komore, mogu biti samo dobrovoljni članovi Komore.“
Hrvatska komora primalja nije usvojila navedeni prijedlog budući
upravo umirovljeni članovi Komore svojim znanjem i iskustvom, ali i
slobodnim vremenom nedvojbeno mogu doprinjeti boljem radu
Komore.
Članice B.S., D.Š. I G. K. predložile su da se iza članka 5a. doda članak
5b. stavak 2. koji glasi:
„Članice koje ne rade u primaljskoj struci također ne smiju biti birane
u tijelo Komore (OSIM U ZDRAVSTVU, OBRAZOVANJU I
ZNANOSTI)“
Prijedlog članica B.S., D.Š. I G. K. nije usvojen iz razloga što isti nije
jasno definiran odnosno u istome nije na jasan i osnovan način
obrazloženo iz kojeg razloga članice koje ne rade u primaljskoj struci
ne bi trebale biti birane u tijela Komore.

Članice B.S., D.Š. I G. K. protive se prijedlogu Hrvatske komore
primalja i to članku 17. stavak 3. Statuta koji glasi: “Sjednice Skupštine
se, prema potrebi mogu održavati i on line i/ili poštanskim putem.”
Ovdje napominjemo, ponovno da se održavanje on line sjednica ili
sjednica poštanskim putem usklađuju sa odredbama Poslovnika o radu
Skupštine te da je Skupština Hrvatske komore primalja donijela odluku
o održavanju sjednica na taj način 2014. godine.
Članice B.S., D.Š. I G. K. smatraju da se prijedlog članka 33. kojim se
u nadležnost Predsjednika/ice Hrvatske komore primalja stavlja
„biranje i razrješenje tajnika/icu Komore i potpisivanje poslovnih
knjiga Komore“ treba staviti u nadležnost Skupštine.
Budući da Predsjednik/ica vodi Ured Komore i svakodnevno radi sa
tajnikom/icom, ista bi trebala birati i razriješiti tajnika/icu Komore
koji/a je njoj odgovorna za svoj rad i rad Ureda. Predsjednik/ica
Komore sukladno pozitivnim zakonskim propisima jedina može
potpisivati poslovne knjige Komore jer ima neposredan uvid u rad
Komore. Prijedlog članica se ne prihvaća.
Članice B.S., D.Š. I G. K. smatraju da bi rješenja o izdavanju,
obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad sukladno
posebnom aktu Komore i odlučivanje o upisu i ispisu primalja iz
Registara Komore trebalo staviti u nadležnost Skupštine, a ne
Predsjednice Komore, kako je predloženo. U praksi bi to značilo da se
sjednica Skupštine treba održavati svaki dan, jer Ured Komore svaki
dan izdaje Odobrenja za samostalan rad, Rješenja o upisima i ispisima
i slično. Naprosto, zbog razloga efikasnosti taj prijedlog nije moguće
usvojiti. Isto tako napominjemo da je prijedlog usklađen sa
preporukama Ministarstva zdravstva i to na način da jedno tijelo
donosi rješenja u prvom stupnju u upravnom postupku, a da je drugo
tijelo Komore nadležno za postupak u povodu žalbe. Naravno, osim u
slučaju žalbi vezanih uz izdavanje Odobrenja za samostalan rad kad
nema mogućnosti podnošenja žalbe nego se pokreće upravni spor.
Prijedlog članica se ne prihvaća.
Prijedlog članica da se u Statut Hrvatske komore primalja unesu
promjene vezane uz sastav Vijeća i to na način da Vijeće čine
predsjednice Područnih vijeća Komore kako bi sve članice bile
informirane o radu i zbivanjima u Komori i primaljstvu, kako predlažu
članice B.S., D.Š. I G. K. smatramo neosnovanim jer je upravo
Skupština ta gdje predsjednice Područnih vijeća predstavljaju članice
svog Područnog vijeća u Skupštini kao najvišem tijelu Komore.
Prijedlog članica se ne prihvaća.

U članku 40. stavku 1. prijedloga Odluke o IID Statuta Tajnika/icu
Komore bira i razrješuje Predsjednik/ica Komore na temelju javnog
natječaja koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Komore.“
Članice B.S., D.Š. I G. K. smatraju da ove promjene nisu adekvatne, te
predlažu da Tajnika/icu bira i razrješuje Skupština Komore na temelju
javnog natječaja koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici
Komore.
Ovaj prijedlog se odbacuje iz razloga naprijed navedenih.

Troškovi provedenog
savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske
troškove

