
 

 

 

 

 

U Zagrebu, 22. veljače 2019. godine 

 

IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

ZA RAZDOBLJE OD PROSINCA 2018. DO VELJAČE 2019. GODINE 

 

Poštovane članice Skupštine Hrvatske komore primalja, u nastavku dostavljamo Izvještaje tijela 

Hrvatske komore primalja koji sadržavaju najvažnije aktivnosti koje su se odvijale od sjednice 

Skupštine Hrvatske komore primalja održane 13. prosinca 2018. godine. 

 

prosinac 2018. 

- 13. prosinca 2018. održana je on line sjednica Skupštine Hrvatske komore primalja. Zapisnik sa 

sjednice Skupštine objavljen je na službenoj internetskoj stranici Komore i možete ga pročitati 

ovdje. 

- 20. prosinca 2018. uputili smo ministru zdravstva Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Hrvatske komore primalja usvojenu na sjednici Skupštine HKP dana 13. prosinca 2018. godine. 

 

siječanj 2019. 

- Generali osiguranje d.d. u suradnji sa Certitudo d.o.o. je i ove godine pripremio ekskluzivnu 

ponudu osiguranja, kredita i drugih pogodnosti za članove Hrvatske komore primalja i članove 

obitelji. Ukoliko ste zainteresirani cjelovitu ponudu možete vidjeti ovdje. 

- Hrvatska komora primalja usvojila je Strateški plan 2016. godine na razdoblje od tri godine, 

odnosno do kraja 2018. Na temelju analize proizašle iz provedbe plana i njegove evaluacije te 

specifičnog rada radnih skupina uspostavljenih kao operativno - evaluativnog mehanizma novog 

strateškog razdoblja, Komora je donijela odluku o reviziji Strateškoga plana. Revidirani Strateški 

plan HKP za 2019. godinu možete pročitati ovdje.  

- obratili smo se Ministarstvu zdravstva kako bismo zajednički riješili problematiku prvostupnica 

primaljstva koje su završile magisterij sestrinstva u Zagrebu, a nisu u mogućnosti ishodovati 

odobrenje za samostalan rad magistra sestrinstva  niti u HKMS niti u HKP. 

- obzirom da nam Ministarstvo zdravstva nije dalo konkretan odgovor na naš dopis u vezi 

specijalističkog usavršavanja drugih zdravstvenih djelatnika, uputili smo navedenom ministarstvu 

ponovno dopis s prijedlogom da u postojeći Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih 

sestara – medicinskih tehničara dodaju odredbu koja bi omogućila specijalističko usavršavanje i 

drugim zdravstvenim djelatnicima koji su zatečenim stanjem zaposleni na radnim mjestima 

medicinskih sestara-medicinskih tehničara ili da donesu novi Pravilnik koji bi omogućio isto. 

- Komora je svim rodilištima u RH u studenom 2018. poslala dopis kojim traži dostavu podatka o 

potrebi zapošljavanja primalja-asistenata/ica i prvostupnika/ica primaljstva. Budući da nisu sva 

rodilišta još odgovorila na naš upit, ponovno smo im uputili dopis i zamolili podatke kako bismo o 

istima obavijestili Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo znanosti i obrazovanja s ciljem poticanja 

zapošljavanja primalja te s ciljem otvaranja preddiplomskih i diplomskih studija primaljstva diljem 

Republike Hrvatske.  

 

veljača 2019. 

- obzirom na nedavne napade na zdravstvene djelatnike na njihovim radnim mjestima, koje oštro 

osuđujemo, objavili smo priopćenje za javnost Hrvatske komore primalja u nadi da će nadležne 

institucije poduzeti hitne i radikalne korake kako bi se napadi takve vrste spriječili i podignula 

razina sigurnosti djelatnika u zdravstvenim ustanovama. Priopćenje možete pročitati ovdje. 

- u tijeku je organizacija proslave 10. godišnjice rada Komore koja će se održati u Poreču od 06.09. 

http://www.komora-primalja.hr/datoteke/Zapisnik%20sa%20on%20line%20sjednice%20Skuptine%2013.12.2018.pdf
http://www.komora-primalja.hr/datoteke/Posebne%20pogodnosti%20HKP%202019_.pdf
http://www.komora-primalja.hr/datoteke/Revidirani%20Strateski%20plan%202019.pdf
https://www.komora-primalja.hr/datoteke/PRIOPENJE%20ZA%20JAVNOST%20napadi%20na%20zdravstven%20osoblje.pdf


do 08.09.2019. te se održavaju sastanci s mogućim sponzorima i dogovaraju predavanja koja će se 

održati u sklopu same proslave. Hrvatska komora primalja će u znak zahvale pokloniti članicama 

Skupštine s pravom glasa, kotizaciju za proslavu 10. godišnjice rada Hrvatske komore primalja i 

smještaj u Valamar Residence od 06.09. – 08.09.2019. godine te pokriti putne troškove.  

- 1. kongres KOKOZ-a održati će se u Rapcu od 22. — 24. ožujka 2019. godine. Obilovati će 

zanimljivim i poučnim predavanjima svih komora u zdravstvu. Prvu obavijest možete vidjeti ovdje. 

Pozivamo i vas da se pridružite! 

- kao što smo vas prethodnim izvještajem obavijestili, Komora je izradila prijedlog Pravilnika o 

primaljskim listama te će isti dostaviti Ministarstvu zdravstva. Međutim, obzirom da se ukazala 

potreba za ažuriranjem primaljskih lista, planira se održati sastanak na kojem će se dogovoriti 

konačni sadržaj i ažurirati primaljske liste kako bismo iste mogli, s prijedlogom Pravilnika o 

primaljskim listama, dostaviti Ministarstvu zdravstva. 

- sukladno izlaznim kompetencijama koje nam je dostavila Škola za primalje Zagreb i Fakultet 

zdravstvenih studija u Rijeci, radimo na izradi dokumenta detaljnih kompetencija primalja na svim 

razinama.  

- Komora će nastaviti i dalje aktivno raditi na unapređenju primaljske struke. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Vijeće HKP je u periodu od prosinca 2018. do veljače 2019. godine radilo u sastavu: predsjednica 

Vijeća HKP Erika Spirić, zamjenica predsjednice Vijeća HKP Željka Živković, članice Vijeća HKP 

Milkica Nižić, Ksenija Šalov, Karmen Cecarko Vidović, Neda Davidović i Silvija Würth.  

 

Vijeće HKP je održalo u ovom periodu 2 sjednice Vijeća. 

 

Na održanim sjednicama Vijeće je, između ostalog: 

 

- donijelo odluke o raspisivanju natječaja za predsjednice, zamjenice predsjednica i 

 predstavnica pojedinih Područnih vijeća; 

- donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor 2 člana/ice Povjerenstva za stručna pitanja i 

trajno usavršavanje; 

- donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor 3 člana/ice Povjerenstva za stručni nadzor i 

kontrolu kvalitete; 

- usvojilo  prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća HKP; 

- usvojilo prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i 

oduzimanju odobrenja za samostalni rad; 

- utvrdio pročišćeni tekst Pravilnika o provjeri znanja; 

- odlučilo su da će Komora ostati član ICM-a 

- utvrdilo pročišćeni tekst Poslovnika o radu Vijeća HKP; 

- utvrdilo pročišćeni tekst Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za 

samostalni rad; 

- usvojilo Listu primalja koje će provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete; 

- usvojile Zapisnike i zaključke sa sjednica Vijeća HKP. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA  

 

Sud Komore je u periodu od prosinca 2018. do veljače 2019. godine radio u sastavu Mirjana Mate-

Ellö – predsjednica Suda Komore, Milkica Nižić i Vera Divjak – članice Suda Komore. 

 

Sud Komore je u periodu od prosinca 2018. do veljače 2019. godine održao jednu sjednicu uživo 

http://www.komora-primalja.hr/datoteke/KOKOZ-MP%20SAVE%20THE%20DATE%20FINAL.pdf


07. prosinca 2018. godine. 

 

Sud Komore na sjednici održanoj dana 07. prosinca 2018 godine odlučivao je o Zahtjevu za 

pokretanje disciplinskog postupka protiv jedne članice Komore i donio odluku da se primalja 

proglasi odgovornom za povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva, da joj se izda Nalog o 

povredi radnih dužnosti i ugleda primaljstva. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Etičko povjerenstvo Hrvatske komore primalja je u periodu od prosinca 2018. godine do veljače 

2019. godine radilo u sastavu: Barbara Pahek - predsjednica Povjerenstva, Nikolina Domazetović i 

Mirjana Mate-Ellö - članice Povjerenstva. 

 

Dana 08. siječnja 2019. godine održana je on-line sjednica Etičkog povjerenstva vezano za 

anonimnu predstavku na rad članice Hrvatske komore primalja koju je Komori na nadležno 

postupanje proslijedilo Ministarstvo zdravstva. 

Članice Etičkog povjerenstva donijele su odluku da se uputi e-mail/dopis na e-mail adresu sa koje je 

pritužba stigla u Ministarstvo zdravstva kojim se u bitnom traži dostava obrazložene 

pritužbe/prijave sa jasno naznačenim podacima podnositelja pritužbe budući je člankom 17. stavak 

3. Pravilnika o radu Etičkog povjerenstva propisano da se anonimne pritužbe neće razmatrati. S 

obzirom na činjenicu da odgovor sa navedene e-mail adrese nije stigao 2 mjeseca, a naročito 

uzimajući u obzir da je pritužba stigla sa e-mail adrese nezavisnog poslužitelja (gmaila-a), članice 

Etičkog povjerenstva su na sjednici održanoj dana 08. siječnja 2019. godine donijele odluku da 

predmetnu predstavku neće razmatrati. O donesenoj odluci članica Etičkog povjerenstva 

obaviješteno je Ministarstvo zdravstva i anonimni podnositelj pritužbe putem mail. 

Članice Etičkog povjerenstva na sjednici održanoj dana 08. siječnja 2019. godine razmatrali su 

zaprimljenu pritužbu članice HKP na diskriminatorno ponašanje prema istoj na radnom mjestu. 

Postupak po navedenoj pritužbi je u tijeku. 

U navedenom vremenskom periodu u Komori je zaprimljen 61 zahtjev za oslobođenje od plaćanja 

članarine. Zahtjevi se odnose na oslobađanje od plaćanja članarine po raznim osnovama. 

Udovoljeno je zahtjevu u 47 slučaja. Niti jedan zahtjev nije odbijen kao neosnovan. Trenutno je u 

postupku rješavanja 12 zahtjeva a u 2 zahtjeva se čeka na upotpunu dokumentacije.  

 

Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 27 članica na plaćanje zaostataka dužne članarine. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO 

USAVRŠAVANJE 

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je u periodu od prosinca 2018. godine do 

veljače 2019. godine radilo u sastavu Suzana Haramina – predsjednica Povjerenstva, Banana 

Kunina i Valentina Carboni – članice Povjerenstva. 

 

U vremenskom periodu od prosinca 2018. do veljače 2019. godine Povjerenstvo je zaprimilo 10 

Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te je 7 Zahtjeva usvojeno, 2 Zahtjeva su 

povućena te je 1 Zahtjev u postupku rješavanja. 

 

U vremenskom periodu od prosinca 2018. do veljače 2019. godine Povjerenstvo je zaprimilo 11 

Prijava stručne edukacije za 2019. godinu koje se prijavljuju neovisno od Plana stručnih sastanaka 

za 2019. godinu. 

 



Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je zaprimilo od prosinca 2018. do veljače 

2019. godine 5 zahtjeva za provjerom znanja. 1 kandidatkinja je zadovoljila na ispitu provjere 

znanja, 4 zahtjeva za provjerom znanja su u obradi.  

 

Hrvatska komora primalja je do 01. studenog 2018. godine zaprimila Planove stručnih sastanaka za 

2019. godinu za 20 Područnih vijeća Hrvatske komore primalja. Područno vijeće Zagrebačke 

županije nije dostavilo Hrvatskoj komori primalja Plan stručnih sastanaka za 2019. godinu. PV 

Zagrebačke županije redovito organizira stručne sastanke putem obrasca HKP za prijavu stručne 

edukacije.  

 

Planovi stručnih sastanaka za 2019. godinu objavljeni su 03. siječnja 2019. godine na službenim 

mrežnim stanicama Hrvatske komore primalja. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNI NADZOR I KONTROLU 

KVALITETE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja je u periodu od 

prosinca 2018. do veljače 2019. radilo u sastavu: Biserka Matok-Glavaš – predsjednica 

Povjerenstva, Sonja Kočiš Čovran i Alenka Blaži – članice Povjerenstva. 

 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je u navedenom periodu održalo tri sjednice: 

- 21.12.2018. na kojoj je utvrdilo Godišnji plana stručnog nadzora i kontrole kvalitete rada za 

2019. godinu; 

- 14.01.2019. na kojoj je donijelo odluku o raspisivanju Javnog natječaja za kandidaturu za 

provoditelje/ice stručnog nadzora Hrvatske komore primalja u vremenskom periodu od 

01.03.2019. do 01.03.2020. te usvojilo teksta istog; 

- 05.02.2019. na kojoj je izradilo prijedlog liste primalja koje će provoditi stručni nadzor i 

kontrolu kvalitete za razdoblje od 01.03.2019. do 01.03.2020. 

 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je u periodu od prosinca 2018. do veljače 2019. 

provelo jedan redoviti stručni nadzor i to u Kliničkom bolničkom centru Osijek. 

 

U navedenom periodu nije proveden niti jedan izvanredni stručni nadzor.  

 

Sukladno Ugovoru između Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i Hrvatske komore primalja 

od 05. veljače 2018., Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete HKP redovno krajem 

svakog mjeseca izvještava Ministarstvo zdravstva o obavljenim stručnim nadzorima, te također 

Ministarstvu zdravstva dostavlja polugodišnje i godišnje izvješće o obavljenim stručnim nadzorima.  

 

Dana 12. veljače 2019. zaključen je Ugovor između Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i 

Hrvatske komore primalja kojim se utvrđuju odnosi u svezi troškova provođenja stručnih nadzora 

nad radom primalja za 2019. godinu. Sukladno istom, Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu 

kvalitete HKP nastavit će vršiti stručni nadzor i izvještavati Ministarstvo zdravstva o istom. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH 

KVALIFIKACIJA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Radna skupina za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske komore primalja je u 

periodu od prosinca 2018. godine do veljače 2019. godine radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka 

Matok - Glavaš i Sonja Kočiš Čovran. 

 

U periodu od prosinca 2018. godine do veljače 2019. godine zaprimljena su 4 zahtjeva za 



priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. U 3 postupka za priznavanje inozemnih stručnih 

kvalifikacija priznata je kvalifikacija i to za 3 prvostupnice primaljstva prema općem sustavu 

priznavanja. U postupku rješavanja je 1 zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIMALJSKU PRAKSU HRVATSKE 

KOMORE PRIMALJA 

 

  

Radna skupina za primaljsku praksu je u razdoblju od prosinca 2018. godine do veljače 2019. 

godine radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić  – predsjednica Radne skupine te Mirjana Mate 

– Ellö i Melani Tomas – članice Radne skupine. 

 

U razdoblju od prosinca 2018. godine do veljače 2019. godine Radna skupina za primaljsku praksu 

nije zaprimila niti jedan zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, 

grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva koji će obavljati djelatnost primaljstva. 

 

 

Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                            Barbara Finderle, bacc. obs. 

 


