
 

 

 

 

 

Na temelju članka 22. Statuta Hrvatske komore primalja, Vijeće Komore na 38. sjednici održanoj dana 

02. kolovoza 2022. godine raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 
za izbor predsjednika/ice i zamjenika/ice predsjednika/ice  

Područnog vijeća Požeško-slavonske županije 

Hrvatske komore primalja  

 

Svi članovi koji su se upisali u Komoru, a rade na području PV Požeško-slavonske županije, odnosno 

ukoliko su nezaposleni, a imaju prebivalište na području PV Požeško-slavonske županije mogu se 

kandidirati za predsjednika/icu i zamjenika/icu predsjednika/ice Područnog vijeća Požeško-slavonske 

županije Hrvatske komore primalja. 

 

Kandidati za predsjednika/icu i zamjenika/icu predsjednika/ice Područnog vijeća Požeško-slavonske 

županije moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

• najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima zdravstvene djelatnosti, 

• članstvo u Hrvatskoj komori primalja, 

• posjedovanje vlastite e-mail adrese te mogućnost komunikacije preko iste, 

• važeće odobrenje za samostalni rad. 

 

Za predsjednika/icu i zamjenika/icu predsjednika/ice Područnog vijeća Požeško-slavonske županije ne 

može biti izabrana osoba:  

• koja je pravomoćno osuđena za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela, 

• protiv koje je pokrenut disciplinski postupak pred Sudom Komore ili 

• koja je u disciplinskom postupku pred Sudom Komore proglašena odgovornom za povredu radnih 

dužnosti i ugleda primaljstva, 

• koja je dobrovoljni član Hrvatske komore primalja. 

 

Za prijavu na natječaj je potrebno priložiti:  

• potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj kandidat navodi ime, prezime, adresa prebivališta, aktivni broj 

telefona, broj mobitela i adresa e-pošte te mjesto u PV za koje se prijava podnosi (predsjednika/icu 

i/ili zamjenika/icu predsjednika/ice Područnog vijeća)) 

• životopis,  

• dokaz o godinama radnog iskustva na poslovima zdravstvene djelatnosti (fotokopija radne knjižice, 

uključujući stranice s radnim stažem; elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi 

podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca), 

• vlastoručno potpisanu Izjavu da osoba nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela, 

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje o 

nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca). 

 

Prijava na natječaj se može podnijeti putem e-maila: pisarnica@komora-primalja.hr, osobno ili poštanskim 

putem na adresu: Hrvatska komora primalja, Ulica grada Mainza 11, 10 000 Zagreb, „Za natječaj - 

kandidatura za predsjednika/icu i/ili zamjenika/icu predsjednika/ice PV Požeško-slavonske županije“. 

 

Postupak izbora za predsjednika/icu i zamjenika/icu predsjednika/ice PV Požeško-slavonske županije vrši 

se za mandat u trajanju od 5 godina.  
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Članovi/ice Komore koji/je su se javili/le na natječaj objavljen dana 06. lipnja 2022. godine na službenim 

mrežnim stranicama Komore, ne moraju ponovno slati svu natječajnu dokumentaciju, ukoliko je ista bila 

pravodobna i uredna, već je dovoljno da dostave vlastoručno potpisanu prijavu odnosno zamolbu za 

koje se mjesto kandidiraju. 

 

Ukoliko se ista osoba kandidira za više mjesta potrebno je za svako mjesto za koje se kandidira poslati 

zasebnu prijavu. Uz svaku prijavu je potrebno dostaviti i sve navedene priloge. 

 

Prilikom zaprimanja kandidatura, Komora će u službenim evidencijama, utvrditi je li protiv kandidata/kinje 

pokrenut disciplinski postupak pred Sudom Komore, je li kandidat/kinja proglašen/a odgovornim/om za 

povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva odnosno je li kandidat/kinja dobrovoljni član Hrvatske komore 

primalja i ima li kandidat važeće odobrenje za samostalni rad. 

 

Ovaj natječaj objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Komore dana 04. kolovoza 2022. godine. 

 

Prijave na Natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave  na službenim mrežnim stranicama Komore a 

zaključno sa 12. kolovoza 2022. godine.  

 

Navedeni dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici. 

 

Po završetku natječaja, natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatu/kinji. 

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, ili 

u prijavi nije navela za koje se mjesto kandidira ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 

Urednom se smatra samo ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

 

Ukoliko se utvrdi da je protiv kandidata/kinje pokrenut disciplinski postupak pred Sudom Komore i/ili da je 

kandidat/kinja proglašen/a odgovornim/om za povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva, da 

kandidat/kinja nema važeće Odobrenja za samostalan rad (licencu) Hrvatske komore primalja odnosno da je 

kandidat/kinja dobrovoljni član Hrvatske komore primalja prijava za natječaj neće se razmatrati. 

 

 

 

Predsjednica Vijeća Komore 

                                                                                                                                Erika Spirić, bacc. obs. 

                     


