
 

 

IZVJEŠTAJ O RADU 

POVJERENSTVA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.10.2013. DO 15.02.2014. GODINE 

 

 Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u razdoblju od 

01.10.2013.-15.02.2014. radilo je u sastavu Predsjednica Povjerenstva- Deana Švaljug, 

profesorica te članice Povjerenstva Renata Huzanić, prvostupnica primaljstva i Željka Kuljak, 

prvostupnica sestrinstva. 

 

 U ovom razdoblju, Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, 

zaprimilo je jedan Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije primalje državljanke 

s područja EU. Na sastanku, održanom 18.10.2013., utvrđeno je da je sva potrebna 

dokumentacija dostavljena te je, primjenjujući automatski sustav priznavanja donijeto 

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije. 

  

 Sukladno odredbi članka 14. Pravilnika o mjerilima o priznavanju inozemnih stručnih 

izrađen je i odobren Cjenik usluga vezanih uz postupak priznavanja inozemnih stručnih 

kvalifikacija od strane Ministarstva zdravlja te je isti stupio na snagu sa 18.11.2013. godine 

(objavljen je na web stranicama Komore primalja). Prilikom izrade Cjenika, održani su 

koordinativni sastanci s više Komora u zdravstvu i predstavnicima Ministarstva zdravlja. 

Postupak priznavanja podijeljen je u tri razine, prema dijagramu postupka priznavanja koji 

nam je dostavljen od Ministarstva zdravlja. Obzirom da svaka primalja koja svojom razinom 

znanja ne zadovoljava uvjetima za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, može, kao 

dopunsku mjeru izabrati ili provjeru osposobljenosti ili razdoblje prilagodbe, tj. upućivanje u 

obrazovnu ili zdravstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj, Hrvatska komore primalja je 

ponovno upozorila resorno ministarstvo na nepostojanje mogućnosti obavljanja 

pripravničkog staža.  

 

 Isto tako Povjerenstvo je dana 07.01.2014. zaprimilo jedan Zahtjev za priznavanje 

inozemne stručne kvalifikacije primalje državljanke s područja trećih zemalja, koji je bio 

nepotpun te je postupak u tijeku. 

 

 Dana 13.02.2014., Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija 

održalo je sastanak u prostorijama Ureda komore, na kojem je uz Povjerenstvo sudjelovao 

tajnik Komore gospodin Hrvoje Perinić te referentica gospođa Snježana Paklec. Osim 

rasprave o tekućim predmetima, tajnik je  obavijestio članice Povjerenstva da Komora 

zaprima sve češće upite primalja s područja trećih zemalja, a koje se obraćaju Komori i po 

pitanju mogućnosti nastavka školovanja u Republici Hrvatskoj; konkretno Studija 

primaljstva.  

 

 Dio sastanka protekao je u razgovoru vezanom za promjenu Direktive 2005/36/EZ. 

Razgovaralo se i o ulozi Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Agenciji za strukovno 

obrazovanje odraslih u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Gospođa 

Deana Švaljug ukratko je objasnila ulogu Europskog klasifikacijskog okvira i njegovu 



 

implementaciju u Planove i programe obrazovanja primalja prvostupnica u Republici 

Hrvatskoj. 

 

 

U Zagrebu, 15. veljače 2014. 

 

                                                    Predsjednica  

        Povjerenstva  za priznavanje  

        inozemnih stručnih kvalifikacija 

                                               Deana Švaljug, prof. 

         
   


