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Članice B.S., D.Š. i G. K. su dana 08.08.2018. godine dostavile Hrvatskoj
komori primalja prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst
Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore primalja.
Hrvatska komora primalja je u prijedlogu Odluke o IID Statuta u članku 3.
iza stavka 4. predložila dodavanje novog stavka 5. koji glasi:
„U slučaju prestanka rada Komore, njezina imovina prelazi u vlasništvo
njezinih osnivača u jednakim dijelovima.“
Prednje naveden članice B.S., D.Š. i G. K. su mišljenja da isti 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/ica Komore.“ uz obrazloženje citiramo: “Smatramo kako je navedena podjela primjerenija u odnosu na
objavljeni prijedlog. Naime, članice Komore plaćaju članarinu, sudjeluju u
radu Komore i posredno putem svojih predstavnika čine najviše tijelo
Komore. Iz navedenog razloga smatramo da je primjerenije, za slučaj
prestanka rada Komore ovakva podjela jer imovina se ne može dijeliti samo
osnivačima jer Hrvatska udruga primalja ne postoji već postoji Hrvatska
udruga za promicanje primaljstva koja je civilna udruga koja okuplja samo
nekoliko primalja.”
Hrvatska komora primalja nije usvojila prijedlog iz razloga kako slijedi;
osnivači Komore, su Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, čiji je pravni
slijednik Ministarstvo zdravlja, a sada Ministarstvo zdravstva i Hrvatska
udruga primalja čiji je pravni slijednik Hrvatska udruga za promicanje
primaljstva. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima, pravni sljednik
preuzima sva prava i obveze pravnog prednika pa tako Hrvatska udruga za
promicanje primaljstva preuzima prava i obveze Hrvatske udruge primalja a
budući da ministarstvo zdravstva (pravni sljednik Ministarstva zdravstva i
socijalne skrbi) u Hrvatsku komoru primalja nije uložilo nikakva financijska
sredstva od njenog osnutka nema ni pravo na povrat u visini uloženih
sredstava.
Hrvatska komora primalja nije usvojila prijedlog članica da se ostatak
imovine Komore dijeli na jednake dijelove članovima/cama Komore jer nije
obrazloženo na koji način bi se ta podjela trebala izvesti, naročito uzimajući u
obzir činjenicu da se članstvo u HKP kontinuirano mijenja upisom novih
članica, ispisom "starih" itd.
Hrvatska komora primalja je u prijedlogu Odluke o IID Statuta iza članka 5.
predložila da se doda članak 5a., koji glasi:
“Primaljama koje ne rade na poslovima primaljstva, može se omogućiti
dobrovoljno članstvo pod uvjetom da posjeduju valjano Odobrenje za
samostalan rad jedne od komora u zdravstvu odnosno valjanu dozvolu za rad
Hrvatske komore dentalne medicine.“.
Iza novog članka 5a. Statuta Hrvatska komora primalja je predložila da se
doda novi članak 5b. koji glasi:

„Prava i obveze dobrovoljnih članova definirati će se aktima Komore.“.
Prednje naveden članice B.S., D.Š. i G. K. su mišljenja da se iza predloženog
članka 5a. treba dodati članak 5b. koji bi trebao glasiti: „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.“
„Članice koje ne rade u primaljskoj struci takoĎer ne smiju biti birane u tijelo
Komore (OSIM U ZDRAVSTVU, OBRAZOVANJU I ZNANOSTI)“
Hrvatska komora primalja nije usvojila prednje navedeni prijedlog članka 5b.
budući isti nije bio predmet savjetovanja prijedloga Odluka o IID Statuta.
Hrvatska komora primalja je u prijedlogu Odluke o IID Statuta u članku 8.
iza stavka 2. predložila da se doda novi stavak 3. koji glasi: „Vijeće Hrvatske
komore primalja može donijeti odluku da, pored registara navedenih u
stavku. 1. ovog članka, vodi i druge registre.“.
Hrvatska komora primalja je dana 08.08.2018. godine , zaprimila očitovanje
članica B.S., D.Š. I G. K. kako se ne slažu sa gore navednim prijedlogom.
Hrvatska komora primalja primila je na znanje očitovanje članica.
Hrvatska komora primalja u članku 10. stavku 1. prijedloga Odluke o IID
Statuta predložila je da se točka 11. mijenja i glasi:
„izdaje svoje glasilo i druge publikacije te obavlja nakladničku i
izdavačku djelatnost iz primaljske djelatnosti,“
Prednje naveden članice B.S., D.Š. i G. K. su iznjele svoje mišljenje da
“Komora ne može obavljati izdavačku i nakladničku djelatnost jer Komora
nije profitna organizacija (tvrtka)”.
Hrvatska komore primalja nije prihvatila prijedlog članica s obzirom na
činjenicu da se I ostale Komor eu zdravstvu bave nakladničkom I izdavačkom
djelatnošću I s obzirom na činjenicu da u Republici Hrvatskoj kronično
nedostaje primaljske literature (izdavanjem koje bi se Komora bavila).

Hrvatska komora primalja predložila je u članku 11. stavku 1. prijedloga
Odluke o IID Statuta brisanje točke 4. koja je glasila :
” Prava članova/ica Komore jesu:
4. pravo na mogućnost organiziranog osiguranja od odgovornosti u
slučajevima zahtjeva za naknadu štete nastale u pružanju primaljskih usluga,”
Prednje naveden članice B.S., D.Š. i G. K. se ne slažu sa brisanjem prednje
navedene točke uz obrazloženje - citiramo: “pravo na mogućnost
organiziranog osiguranja od odgovornosti u slučajevima zahtjeva za naknadu
štete nastale u pružanju primaljskih usluga, jer za sva davanja Komori članice
to naprosto zavreĎuju svojim radom i visinom članarine.”.
Hrvatska komora primalja nije prihvatila prijedlog članica budući je čl. 124.
st. 3. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10,
139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13,
22/14 , 154/14, 70/16 i 131/17) propisana obveza poslodavca da sve
zdravstvene djelatnike koji neposredno u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu
zaštitu stanovništvu osigura od štete koja bi mogla nastati u provoĎenju
zdravstvene zaštite.
TakoĎer članice B.S., D.Š. I G. K. dostavile su prijedlog da treba “obavezno
dodati da članica Komore može biti birana u samo jednu funkciju u Tijelima
Komore i to na najviše dva mandata.”
Hrvatska komora primalja nije usvojila ovaj prijedlog budući isti nije predmet
savjetovanja.

Hrvatska komora primalja je u članku 13. stavku 1. točki 9. prijedloga Odluke
o IID Statuta Hrvatska komora primalja u alineji 3. predložila da se točka
zamjeni zarezom, te se doda nova alineja 4. koja glasi:
- „Povjerenstvo za popis imovine.“
Prednje naveden članice B.S., D.Š. i G. K.: „ne slažu se da se to Povjerenstvo
uvrsti jer ima drugih povjerenstava koja nisu uvrštena a za ovo sve piše u
članku 3.“
Hrvatska komora primalja nije usvojila prijedlog članica da se Povjerenstvo
za popis imovine ne uvrsti u prijedlog Odluke o IID Statuta budući se isto
predlaže uvesti kako bi se odredbe Statuta Hrvatske komore primalja
uskladile se odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija (“Narodne novine” br. 121/14).
Hrvatska komora primalja je u prijedlogu Odluke o IID Statuta Hrvatske
komore primalja u članku 16. stavak 1.predložila da se točka 5. mijenja i
glasi:
5. „donosi godišnji program rada i financijski plan za njegovu
provedbu, te usvaja godišnje financijske izvještaje Komore,“
Prednje naveden članice B.S., D.Š. i G. K. su mišljenja da isti članak treba
ostati isti i da ga ne treba mijenjati.
Hrvatska komora primalja nije usvojila prijedlog članica budući da iste nisu
obrazložile zašto se članak 16. stavak 1. točka 5. ne bi trebao mijenjati a
predložena promjena se odnosi na usklaĎivanje odredba Statuta sa Zakonom
o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
(„Narodne novine“ br. 112/14).
Hrvatska komore primalja je u prijedlogu Odluke o IID Statuta predložila da
se u članku 17. iza stavka 2. doda stavak 3. koji glasi:
“Sjednice Skupštine se, prema potrebi mogu održavati i on line i/ili
poštanskim putem.”
Prednje naveden članice B.S., D.Š. i G. K. se protive prednje navednom
prijedlogu uz obrazloženje - citiramo: „ Skupština je najviše tijelo Komore i
čine ga predsjednice svih Područnih Vijeća Komore i predstavnici svih
Područnih Vijeća Komore. Održava se najmanje dva puta godišnje, stoga
smatramo da je neprimjereno da se odluke o važnim pitanjima Komore
donose na skupštinama koje se održavaju on line ili poštanskim putem.
Ukoliko netko i nije u mogućnosti doći na sjednicu skupštine uvijek može
opunomoćiti drugu osobu. Predloženim načinom održavanja sjednica
skupštine on line ili poštanskim putem smanjila bi se mogućnost diskusije o
pojedinim pitanjima, transparentnost skupštine i slično.“

Hrvatska komora primalja nije usvojila prijedlog članica da se sjednice
Skupštine održavaju samo “uživo” budući se članak Statuta usklaĎuje sa
odredbama Poslovnika o radu Skupštine te da je upravo Skupština Hrvatske
komore primalja donijela odluku o održavanju sjednica on line i/ili
poštanskim putem 2014. godine. Nadalje, čak i Vlada RH sjednice održava
telefonskim putem budući je to efikasnije, ekonomičnije i financijski
isplativije u pojedinima situacijama.
Hrvatska komora primalja je dana 08.08.2018. zaprimila prijedlog članica
B.S., D.Š. I G. K. da se u članku 34. Statuta treba obavezno dodati da mandat
predsjednice Komore traje 4 godine i da može biti birana najviše dva
mandata.
Hrvatska komora primalja nije usvojila navedeni prijedlog budući isti članak
nije predmet savjetovanja .
Hrvatska komora primalja u članku 33. stavku 1. prijedloga Odluke o IID
Statuta Hrvatska komora primalja predlaže da se iza točke 8. dodaju točke 9. i
10. koje glase:
9. bira i razrješuje tajnika/icu Komore,
10. potpisuje poslovne knjige Komore.
Dosadašnja točka 9. postaje točka 11.
Hrvatska komora primalja u članku 33. prijedloga Odluke o IID Statuta
predlaže da se doda novi stavak 2. koji glasi:
„Predsjednik/ica Komore u okviru javnih ovlasti Komore donosi rješenja o
izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad sukladno
posebnom aktu Komore i odlučuje o upisu i ispisu primalja iz Registara
Komore.
Prednje naveden članice B.S., D.Š. i G. K. se protive predloženim izmjenam
uz obrazloženje – citiramo: “U odnosu na predložene promjene u članku 33.
Statuta Hrvatske komore primalja, smatramo kako iste nisu primjerene
obzirom na unutarnji ustroj Komore. Stoga, predlažemo da se ovlasti iz
predloženog teksta izmjena i dopuna s Predsjednice Komore prebace u
djelokrug poslova najvišeg tijela Komore – Skupštine. Navedenim će se
zasigurno umanjiti autonomnost odluka te potaknuti da se o pojedinim
pitanjima i prijedlozima odluka adekvatno raspravi prije njihovog
donošenja.“

Nadalje, 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 “ treba staviti u nadležnost Skupštine.
Hrvatska komora primalja nije usvojila navedeni prijedlog budući
Predsjednik/ca zajedno sa tajnikom/com vodi Ured Komore i organizira
njegov rad. Pored toga tajnik /ca Komore odgovara za svoj rad
Predsjedniku/ci Komore pa je stoga prijedlog Komore da tajnik/ca Komore
bira i razrješuje osoba koja svakodnevno radi i suraĎuje s tajnikom/ci
Komore, a to je Predsjednik/ca Komore.
Članice B.S., D.Š. i G.K. smatraju da se prijedlog članka 33. kojim se u
nadležnost Predsjednika/ice Hrvatske komore primalja stavlja „ potpisivanje
poslovnih knjiga Komore“ treba staviti u nadležnost Skupštine.
Hrvatska komora primalja nije usvojila navedeni prijedlog budući
Predsjednik/ca sukladno pozitivnim zakonskim propisima jedini/a ovlašten/a
potpisivati poslovne knjige Komore.
Nadalje, članice B.S., D.Š. I G. K. smatraju da bi donošenje 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.
Hrvatska komore primalja nije usvojila navedeni prijedlog zato što bi to u
praksi 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.
Prednje naveden članice B.S., D.Š. i G. K. su mišljenja da bi se u Statut
Hrvatske komore primalja trebale unjeti 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.
Hrvatska komora primalja nije usvojila navedeni prijedlog jer isti nije bio
predmet savjetovanja.
Hrvatska komora primalja je u prijedlogu Odluke o IID Statuta u članku 40.
stavku 1. predložila da:” Tajnika/icu Komore bira i razrješuje Predsjednik/ica
Komore na temelju javnog natječaja koji se objavljuje na službenoj mrežnoj
stranici Komore.“
Prednje naveden članice B.S., D.Š. i G. K. su mišljenja 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.
Hrvatska komora primalja nije usvojila navedeni prijedlog iz naprijed
navedenih razloga.

Troškovi provedenog
savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.

