
 

 

 

 

 

U Zagrebu, 22. svibnja 2011. 

 

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 

Gospodin 

mr. Darko Milinović, dr. med., Potpredsjednik Vlade i ministar  
 

 Ksaver 200, 10000 Zagreb 

REPUBLIKA HRVATSKA 

 

 

HITNO! 

 

Predmet: Obavijest o neriješenim predmetima, očitovanje, traži se  

 

 

Poštovani gospodine potpredsjedniče hrvatske vlade i ministre, 

 

S obzirom da Hrvatska komora primalja ima obavezu krajem svibnja o.g. na sastanku Regulatora za 

primaljska pitanja Europske unije izvijestiti o napretku na rješavanju pitanja vezanih uz primaljstvo, 

dostavljam Vam popis najhitnijih predmeta koji, nažalost, već dulje vrijeme čekaju na rješavanje od strane 

Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. O nekima od njih smo izvijestili ukratko i Ministarstvo vanjskih 

poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, s obzirom da predstavljaju ozbiljan problem za 

usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije. U konačnici ova otvorena pitanja mogu uzrokovati 

ozbiljne poteškoće za uspješnu integraciju Republike Hrvatske u Europsku uniju, pogotovo po pitanju 

područja Sloboda kretanje robe, usluga i kapitala Europske unije.    

 

Ovim putem Vas stoga molimo za što hitnije očitovanje o niže navedenim predmetima. 

 

1. Predmet: Rješavanje statusa primalja zaposlenih na radnim mjestima medicinskih   

                 sestara i obrnuto  

 

U Republici Hrvatskoj postoji veliki broj primalja zaposlenih na mjestima medicinskih sestara i 

obrnuto. Ovakvo stanje generira cijeli niz problema o kojima smo izvijestili Ministarstvo zdravstva 

i socijalne skrbi, te ističemo da je Hrvatska komora primalja zaprimila i zaprima svakodnevno 

veliki broj upita poslodavca i primalja o regulaciji ovog stanja. Ovdje također ističemo kako 

sadašnje stanje pokazuje i ozbiljnu neusklađenost u odnosu na europsku pravnu stečevinu.  

 

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu, koji je Hrvatski sabor usvojio 13. svibnja 

2011. godine, u čl. 21. navodi se da "Zdravstveni radnici sa završenim jednim od strukovnih 

obrazovanja koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona rade na poslovima zdravstvene/sestrinske 

njege obvezni su nastavaka rada uskladiti sa odredbama ovog Zakona", uz napomenu da u 

navedenu skupinu zdravstvenih radnika spadaju i primalje. Ovdje bi svakako željeli naglasiti da je 



neprihvatljivo da se Izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu, između ostalog, rješava i status 

primalja, a da isti prijedlog zakona nije dostavljen Hrvatskoj komori primalja na očitovanje, te da se 

navedenim Izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu istovremeno NE rješava status 

medicinskih sestara zaposlenih na radnim mjestima primalja. 

Ovdje svakako treba naglasiti da se navedenim člankom zakona i dalje ne rješavaju gorući problemi 

primalja zaposlenih na radnim mjestima medicinskih sestara (i obrnuto) budući zakonska 

formulacija "obvezni su nastavak rada uskladiti sa odredbama ovog zakona"  ne daje zakonsku 

regulativu i ne definira primjerice kojoj komori pojedina "grupa" zdravstvenih radnika "pripada", 

jesu li su u obvezi napraviti prekvalifikaciju ... 

 

 

Ovdje ističemo da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (u potpisu resorni ministar), dopisom 

Neuropsihijatrijskoj bolnici  „Dr. Ivan Barbot“ iz Popovače, najavilo donošenje pravilnika o 

zatečenom stanju koji bi regulirao ovu problematiku (veza - Klasa: 510-05/10-01/57, Ur.broj: 534-

05-1-4/6-10-2 ). Od tada je prošlo skoro godinu dana, no nikakav pravilnik ili prijedlog istog nije 

iznesen od strane resornog ministarstva.  Hrvatska komora primalja je u proteklih godinu dana 

uputila dva prijedloga predmetnog  pravilnika i jedno mišljenje na prijedlog Ministarstvu zdravstva 

i socijalne skrbi o rješavanju predmetnog pitanja Zakonom o sestrinstvu.  

Također, Hrvatska komora primalja je zbog ovog pitanja  u više navrata tražila održavanje hitnog 

sastanka s predstavnicima resornog ministarstva,  no do 22. svibnja 2011., nismo zaprimili nikakvo 

očitovanje o predloženom rješenju ili obavijest o rješavanju ovog predmeta. 

 

Popis dopisa: 

 

 Zahtjev za službenim očitovanjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi po pitanju statusa 

primalja,  mišljenje -  traži se,  Upućeno: 07.10.2010. 

 Sastanak s predstavnicima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, traži se 

Upućeno: 17.11.2010.  

 Donošenje Pravilnika kojim će se regulirati status primalja zaposlenih na radnim mjestima 

medicinskih sestara i obrnuto, obavijest  – dostavlja se 

Upućeno: 05.01.2011. 

 Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o sestrinstvu, mišljenje – dostavlja se 

Upućeno: 25.01.2011. 

 Prijedlog Pravilnika kojim se rješava međusoban status primalja i medicinskih 

sestara/tehničara – dostavlja se Upućeno: 17.03.2011. 

              

 

2. Predmet: Neusklađeni Nazivi zdravstvenih zanimanja s Direktivom 2005/36/EC 

 

Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne 

novine« br. 107/2007.), Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor donijeli su Popis 

stručnih naziva i njihovih kratica (NN 087/2009), u kojem je došlo do ozbiljnog previda, a koji je 

na snazi od 21.07.2009. godine. 

 

U dijelu 3.02. Kliničke medicinske znanosti, navedeno je da se za polaznice koje su diplomirale na 

Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na Stručnom studiju primaljstva, primjenjuje kratica 

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva – bacc.med.tech., bez 

obzira što se radi o dva potpuno odvojena zanimanja. 

O istom problemu se je oglasio i Medicinski fakultet u Rijeci.  

 

Također, ovdje ukazujemo da se članicama Hrvatske komore primalja koje su završile studij za Višu 

medicinsku sestru ginekološko-opstetričkog smjera na Zdravstvenom veleučilištu, prilikom 

prijepisa diploma upisuje titula prvostupnice sestrinstva. Radi se o velikom propustu, jer se 

slijedom administrativne greške, postavljenjem zahtjeva za prijepis diplome zapravo vrši 

prekvalifikacija zanimanja uplatom od 200 kn za izdavanje prijepisa diplome.  



 

O ovim informacijama, Hrvatska komora primalja je obavijestila resorno Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i športa Republike Hrvatske dopisom koji je uputila 01. veljače 2011. Temeljem tog 

upita, isto ministarstvo nas je telefonski izvijestilo da ovaj predmet rješavaju zajednički pravne 

službe Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te da 

treba određeno vrijeme da bi se pronašlo odgovarajuće pravno rješenje. Ovakvo stanje je vrlo 

zabrinjavajuće i zbog činjenice da će ulaskom u Europsku uniju, primalje iz drugih zemalja imati 

važeću diplomu najvišeg stupnja svoje naobrazbe i moći će raditi na teritoriju Republike Hrvatske, 

dok primalje obrazovane u Republici Hrvatskoj neće imati mogućnost zapošljavanja u struci izvan 

Republike Hrvatske. 

 

O istom smo ukratko obavijestili Ministarstvo vanjskih poslova i Europskih integracija te planiramo 

dostaviti potpunu dokumentaciju istom ministarstvu u sljedećih 15 dana.  

 

Popis dopisa: 

 Zahtjev za dostavom informacije o izjednačavanju stručnih naziva za Više medicinske sestre 

ginekološko-opstetričkog smjera, očitovanje -  traži se,  Upućeno: 01.02.2011. 

 

 

 

3. Predmet: Prijedlog Popisa radnih mjesta za primalje 

 

Hrvatska komora primalja uputila je temeljem članka 27. Zakona o primaljstvu Ministarstvu 

zdravstva i socijalne skrbi 15. travnja 2011. Prijedlog Popisa radnih mjesta za primalje. Ovaj 

dokument je izrađen kao strukovni normativ za zapošljavanje i raspoređivanje primalja na radna 

mjesta. Mišljenja smo kako bi se formalizacijom ovog prijedloga od strane Ministarstva zdravstva i 

socijalne skrbi otklonile u budućnosti sve možebitne nedoumice o radnim mjestima na kojima 

primalje mogu raditi i pružila jasna i kvalitetna informacija svim sadašnjim, ali i budućim 

poslodavcima. Ovaj prijedlog usklađen je s primaljskim kompetencijama propisanim važećim 

Zakonom o primaljstvu. Do 22. svibnja 2011., nismo zaprimili nikakvo očitovanje o predloženom 

rješenju. 

Smatramo, da ukoliko želite prekvalificirati primalje koje rade kao medicinske sestre (a nadamo se i 

obrnuto), onda moramo imati jasne stavove o tome koja su primaljska radna mjesta, a ne da se 

članstvo obiju Komora nađe u nedoumici ne znajući rade li na primaljskom ili sestrinskom radnom 

mjestu i moraju li pohađati prekvalifikacije ili ne. 

 

Popis dopisa: 

 

 Prijedlog Popisa radnih mjesta za primalje, prijedlog – dostavlja se,  

Upućeno: 15.04.2011. 

 

 

4. Primaljska lista  

 

Hrvatska komora primalja uputila je temeljem članka 17. Zakona o primaljstvu Ministarstvu 

zdravstva i socijalne skrbi 14. rujna 2010. Prijedlog Primaljske liste. Nakon toga, uputila je i 

požurnicu za rješavanje isti prijedlog, no do 22. svibnja 2011., nismo zaprimili nikakvo očitovanje o 

predloženom rješenju ili obavijest o rješavanju predmeta. 

 

Popis dopisa: 

 

 Prijedlog primaljske liste,  prijedlog – dostavlja se,  

Upućeno: 15.09.2010. 

 Prijedlog primaljske liste, požurnica – dostavlja se,  

Upućeno: 01.02.2011. 



 

 

 

Molimo Vas za što hitnije očitovanje po navedenim predmetima te Vam stojimo na raspolaganju za bilo 

kakva dodatna pitanja. 

 

 

S poštovanjem, 

 

 
 

                                                                                  Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                      Barbara Finderle, primalja,  bacc. med. techn.  

                                                                                 
 

 

 

 

 

 


