
  

 

OBRAZAC 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  

JAVNOŠĆU 

 
 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedloga Pravilnika o 

izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad 

Hrvatske komore primalja  

 

Stvaratelj dokumenta, 
tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Hrvatska komora primalja 

 
 
Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o 

Prijedloga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja 

za samostalni rad Hrvatske komore primalja  

 

 
Datum dokumenta 

kolovoz/rujan 2020. 

 
Verzija dokumenta 

Prva 

 
Vrsta dokumenta 

Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja 

za samostalni rad Hrvatske komore primalja  

  
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? 

 

Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja 

za samostalni rad Hrvatske komore primalja objavljen je dana 07. 

kolovoza 2020. i nalazio se na internetskoj stranici do dana 07. rujna 

2020. godine. 

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


  

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja  

 

i 

 

Razlozi neprihvaćanja 
pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na 
određene odredbe nacrta? 

H.R. je stavio prijedlog da se u članku 9. Prijedloga Pravilnika o 

izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad 

Hrvatske komore primalja u stavku 2. iza riječi „ članka 10. stavka 

3.  i“ brišu riječi „članka 17. stavak 1.“ te dodaju riječi „članka 21. 

stavak 1.“. 

 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

 

H.R. je stavio prijedlog da se u članku 9. Pravilnika Prijedloga 

Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za 

samostalni rad Hrvatske komore primalja u stavku 3. iza točke doda  

„Protiv rješenja o odbijanju može se podnijeti žalba Vijeću Komore.“ 

 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

 

H.R. je stavio prijedlog da se u članku 9. Pravilnika Prijedloga 

Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za 

samostalni rad Hrvatske komore primalja u stavku 4. iza točke doda  

„Protiv rješenja o odbacivanju može se podnijeti žalba Vijeću 

Komore.“ 

 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

 

H.R. je stavio prijedlog da članak 9. Pravilnika Prijedloga Pravilnika o 

izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad 

Hrvatske komore primalja stavak 6. glasi :  „Protiv rješenja iz stavka 1. 

ovog članka nije dopuštena žalba , već se može pokrenuti upravni 

spor.“ 

 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

 

H.R. je stavio prijedlog da se u članku 17. Pravilnika Prijedloga 

Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za 

samostalni rad Hrvatske komore primalja u stavku 1. iza riječi „ osim 

dokumentacije iz“ brišu riječi „članka 14b“ te dodaju riječi „članka 

16.“. 

 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

 

H.R. je stavio prijedlog da članak 18. Pravilnika Prijedloga Pravilnika 

o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad 

Hrvatske komore primalja stavak 10. glasi  „U slučaju iz stavka 8. ovog 

članka primalja, primalja–asistentica, primaljski asistent, prvostupnica 

primaljstva ili prvostupnik primaljstva, magistra primaljstva ili 

magistar primaljstva može ponovno podnijeti zahtjev za izdavanje tzv. 

Privremene licence nakon dostave dokumenata iz stavka 7. ovog 

članka, osim ako Pravilnik određuje drugačije “ 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

 

H.R. je stavio prijedlog da članak 21. Pravilnika Prijedloga Pravilnika 

o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad 



  

 H.R. je stavio prijedlog da se članku 21. Pravilnika Prijedloga 

Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za 

samostalni rad Hrvatske komore primalja u stavku 3. iza točke doda  

„Protiv rješenja o odbijanju može se podnijeti žalba Vijeću Komore.“ 

 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

H.R. je stavio prijedlog da članak 21. Pravilnika Prijedloga Pravilnika 

o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad 

Hrvatske komore primalja stavak 4. glasi  „Protiv rješenja iz stavka 1. 

ovog članka nije dopuštena žalba , već se može pokrenuti upravni spor. 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

H.R. je stavio prijedlog da se u članku 25. stavku 2. Pravilnika 

Prijedloga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja 

za samostalni rad Hrvatske komore primalja iza riječi „ samostalni rad 

“ dodaju  riječi „utvrđen na sjednici Vijeća 15.02.2019. godine, te iza 

rijeći “koji obuhvaća” dodaju riječi “Pročišćeni tekst Pravilnika“ 

 Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan 

H.R. je stavio prijedlog da se na svim Obrascima Zahtjeva koji su 

sastavni dio Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju 

odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja doda tekst koji 

glasi: 

 

„Obavijest za prikupljanje podataka  
Informacije i pristup osobnim podacima u smislu članaka 13., 14. i 15. 

Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 

2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 

slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage 

Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; SL EU L119)  

Hrvatska komora primalja, kao voditelj obrade, osobne podatke 

obrađuje isključivo u svrhu ostvarenja prava podnositelja zahtjeva za 

pristupanje provjeri znanja i obavljanje svoje zakonite djelatnosti, uz 

napomenu kako je takva obrada nužna zbog zakonitog provođenja 

predmetnog postupka. Pravna osnova za obavljanje djelatnosti, a time i 

za obradu osobnih podataka svojih korisnika, proizlazi iz Zakona o 

primaljstvu („Narodne novine“ 120/08, 145/10).  

Podnositelj zahtjeva može u smislu članka 21. stavka 6. Opće uredbe o 

zaštiti podataka podnijeti prigovor. Podnositelj zahtjeva ima pravo od 

voditelja obrade zatražiti ispravak, brisanje i ograničenje obrade 

osobnih podataka, a voditelj obrade će postupiti po takvom zahtjevu 

ako se time ne narušavaju njegove pravne obveze.  

Osim u svrhu izvršavanja svojih javnih ovlasti te zakonom propisanih 

obveza, osobni podaci koje voditelj obrade prikuplja ne čine se 

dostupnim trećim privatnim i pravnim subjektima te trećim zemljama.  

Podnositelj zahtjeva svojim potpisom na Zahtjevu za provjerom znanja 

potvrđuje da je primio i razumio prednje navedeno, te daje izričitu 

suglasnost Hrvatskoj komori primalja da obrađuje njegove osobne 

podatke za obavljanje svoje zakonite djelatnosti.“ 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan 

 

 



  

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 

troškove 

 

 


