
 

Na temelju članka 22. Statuta Hrvatske komore primalja, Vijeće Hrvatske komore primalja na 

51. sjednici Vijeća održanoj dana 08. ožujka 2023. godine donosi slijedeću 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE 

O UPISNINI TE NAČINU UTVRĐIVANJA I VISINI IZNOSA ČLANARINE ZA 

ČLANOVE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore 

primalja koja obuhvaća Odluku o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za 

članove Hrvatske komore primalja donesene na sjednici Vijeća Komore održanoj dana 

15.09.2020. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja 

i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja donesene na sjednici Vijeća 

Komore održanoj dana 08.10.2022. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini 

te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja donesene 

na sjednici Vijeća Komore održanoj dana 14. prosinca 2022. godine, članak 2. a., stavak 1. 

mijenja se i glasi „Članarina za primalje koje su nosioci privatne prakse, grupne prakse, 

zdravstvene ustanove koje obavlja djelatnost primaljstva iznosi 15,00 eur (slovima: 

petnaesteura) /113,02 kuna/ (slovima: stotrinaestkunaidvijelipe) mjesečno“. 

 

 

 

Članak 2. 

 

U članku 3. stavku 1. riječi „200,00 kuna (slovima:dvjestokuna)“ zamjenjuje se riječima „30,00 

eur (slovima: trideseteura) / 226,04 kuna / (slovima: dvjestodvadesetšestkunaičetirilipe)“. 

 

 

 

Članak 3. 

 

Izmjene ove Odluke donose se po istom postupku kao i sama Odluka. 

 

Ova Odluka o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za 

članove Hrvatske komore primalja stupaju na snagu osmog dana od dana objave na službenoj 

web stranici Komore.       

 

 

 

      Predsjednica Vijeća Hrvatske komore primalja 

                                                                                     Erika Spirić, bacc. obs. 

 

 

 

 



 

 

Ova Odluka o izmjenama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za 

članove Hrvatske komore primalja objaviti će se na službenoj web stranici Komore dana 10. 

ožujka 2023. godine, a stupa na snagu dana 18. ožujka 2023. godine. 

 

 

 


