
  

 

OBRAZAC 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  

JAVNOŠĆU 

 
 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o 

dobrovoljnom članstvu  

Stvaratelj dokumenta, 
tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Hrvatska komora primalja 

 
 
Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 
o Prijedlogu Pravilnika o dobrovoljnom članstvu 

 
Datum dokumenta 

kolovoz/rujan 2022. 

 
Verzija dokumenta 

Prva 

 
Vrsta dokumenta 

Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Prijedlog Pravilnika o dobrovoljnom članstvu 

 
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 dobrovoljnom članstvu objavljen je 22. kolovoza 

2022. i nalazio se na internetskoj stranici do 21. rujna 2022. 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? 

S.P. stavila je prijedlog da  članak 5. stavak 1. Prijedloga Pravilnika o 

dobrovoljnom članstvu glasi : “Članarina za dobrovoljne članove iznosi 

300,00 kuna (slovima: tristokuna)  /39,82 eur/ (slovima: 

tridesetdeveteuraiosamdesetdvacenta) godišnje i plaća se jednom 

godišnje i to unaprijed.” 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

S.P. stavila je prijedlog da  članak 7. stavak 2. Prijedloga Pravilnika o 

dobrovoljnom članstvu glasi :“ Za primalje koje žele postati dobrovoljni 

članovi Komore upisnina iznosi 50,00 (slovima: pedeset) kuna /6,64 eur/ 

(slovima:šesteuraišezdestčetiricenta) osim ako ovim Pravilnikom ili 

drugim aktom Komore nije drugačije određeno i plaća se jednokratno.“ 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

S.P. stavila je prijedlog da se u obrascu Zahtjeva koji je sastavni dio 

Prijedloga Pravilnika o dobrovoljnom članstvu dopuni u dijelu obrasca 

„Uz zahtjev za upis u Registar dobrovoljnih članova (novi članovi) 

potrebno je dostaviti:“ u točkama 6. i 7. uz iznos u kn doda i iznos u eur 

i da glase: 

dokaz o plaćanju upisnine u iznosu od 50,00 kn /6,64 eur/  jednokratno, 

dokaz o plaćanju članarine za godinu dana unaprijed u iznosu od 300,00 

kn /39,82 eur/.  

Nadalje, S.P. stavila je prijedlog da se u obrascu Zahtjeva koji je sastavni 

dio Prijedloga Pravilnika o dobrovoljnom članstvu u dijelu obrasca „Uz 

zahtjev za upis u Registar dobrovoljnih članova, ispis iz Registra 

obveznih članova potrebno je dostaviti:“ u točki 2. uz iznos kn doda iznos 

u eur i da glasi: 

dokaz o plaćanju članarine za godinu dana unaprijed u iznosu od 300,00 

kn, /39,82 eur/.  

Nadalje,S.P. stavila je prijedlog da se u obrascu Zahtjeva koji je sastavni 

dio Prijedloga Pravilnika o dobrovoljnom članstvu u dijelu obrasca „Uz 

zahtjev za upis u Registar obveznih članova, ispis iz Registra 

dobrovoljnih članova potrebno je dostaviti:“ u točki 2. uz iznos kn doda 

i iznos u eur i da glasi: 

dokaz o plaćanju upisnine u iznosu od 200,00 kn. /26,54 eur/ 

 

Navedeni prijedlozi su usvojeni kao osnovani. 

 

 

 

 Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 

troškove 

 


