
 
 
 
Klasa:    - 8   -      

Ur.Broj: 351/01-  -  
Zagreb, 06.04       
 

 
                                                                                 
 

                                                     n/p ministar zdravstva: izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr.med. 
n/p predsjednik Vlade RH: mr. sc. Andrej Plenković 

                                                                      n/p predsjednik Sabora RH: Gordan Jandroković 

n/p predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskog sabora: Ines Strenja 
 
 

 
 
Predmet: Provedba postupka savjetovanja sa zaintersiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o  

              izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti 
- primjedba, dostavlja se i daje 

 
 

Poštovani, 
 
 

ovim putem Hrvatska komora zdravstvenih radnika (HKZR) daje punu potporu otvorenom pismu 
dopredsjednice HKZR-a Jasne Matić te daje primjedbu na provedbu savjetovanja sa javnošću o Nacrtu 
prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (u daljnjem 

tekstu: Nacrt prijedloga Zakona). 
 
Primjedbu temeljimo na sljedećim činjenicama  

 
Smatramo da je sadašnji trenutak apsolutno neprimjeren za provedbu savjetovanja sa javnošću o 
Nacrtu prijedloga Zakona, obzirom da se nalazimo u izvanrednoj situaciji nastaloj uslijed COVID- 9 

pandemije, kada su svi zdravstveni potencijali u našoj domovini stavljeni u službu uspješnog 
kontroliranja COVID-19 i kad smo svi posvećeni osnovnom ljudskom pravu, pravu na život, stoga se 
postavlja pitanje zainteresiranosti šire struke za sudjelovanje u savjetovanju, što dovodi u pitanje i 

kvalitetu provedenog savjetovanja. 
  
Nacrt prijedloga Zakona u dijelu javnih ovlasti dovodi HKZR u podređeni položaju u odnosu prema 

Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara (HKMB), točnije implicira ukidanje stečenog prava na 
samostalni rad medicinsko laboratorijskih djelatnika i vršenje nadzora nad radom članica i članova 
HKZR-a od strane HKMB-a (čl  4  i čl  9. Nacrta prijedloga Zakona).  
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Ovakvim Nacrtom prijedloga Zakona otvara se pitanje da li možemo u budućim izmjenama drugih 

zakona očekivati prijedloge da jedna Komora bude nadređena drugoj Komori, npr  Hrvatska liječnička 
komora da vrši nadzor nad radom članica i članova Hrvatske komore medicinskih sestara, stoga 
izražavamo opravdanu bojazan i sumnju da će ovakav Nacrt prijedloga Zakona donijeti plodno tlo za  
stvaranje opasnih presedana. 

 
Nadalje, u izradi Nacrta prijedloga Zakona koji se dobrim djelom odnosi i na medicinsko laboratorijske 
djelatnike, ni u jednom trenutku nisu pozvani, niti savjetovani predstavnici Strukovnog razreda 

medicinsko-laboratorijske djelatnosti HKZR-a kao strukovne organizacije koja zastupa njihove interese 
što dovodi u pitanje dobronamjernost prilikom pripremanja predmetnog Nacrta prijedloga Zakona. 
 

Na temelju gore navedenih činjenica molim ministra zdravstva da povuče Nacrt prijedloga Zakona iz 
postupka savjetovanja sa javnošću, da isti kada situacija uzrokovana epidemijom COVID-19 bude 
povoljna pošalje u ponovnu izradu u kojoj bi predstavnicima HKZR-a bila pružena prilika da svojim 

znanjem, iskustvom i stručnošću zastupaju interese struke i nakon toga u provedbu postupka 
savjetovanja sa javnošću  
 

 
S poštovanjem, 
 

 
         
 

Hrvatska komora zdravstvnih radnika 
 

Predsjednik: 

Goran Kutlić, bacc radiol techn  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Privitak: 
 

- Otvoreno pismo - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-
biokemijskoj djelatnosti (KLASA: 003- 8   - 7  6, URBROJ: 351/09-20-1) od 30.03.2020. 

- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti s 

označenim spornim člancima 
 
 

Dostaviti: 
 

- Naslovu, e-pošta 

- Arhiva, ovdje   
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