IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA
HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 01.10.2013. DO 15.02.2014.
Vijeće Hrvatske komore primalja je od 01.10.2013. do 15.02.2014. radilo u sastavu:
Božena Bjelanović, Karmen Cecarko-Vidović, Ksenija Šalov, Silvija Würth i Neda Davidović
– članice Vijeća, Marijana Ivančić – zamjenica predsjednice Vijeća i Erika Spirić –
predsjednica Vijeća.
Vijeće je u tom razdoblju imalo 4 sjednica, od toga 2 uživo i 2 on line.
Na 63. sjednici Vijeća od 04. listopada 2013. godine raspravljalo se o Pravilniku o
dobrovoljnom članstvu i mirovanju članstva kojim bi se reguliralo članstvo u Komori
primalja koje ne rade na primaljskim radnim mjestima, ali i simpatizerima primaljstva.
Zaključeno je da će isti Pravilnik stupiti na snagu nakon što Komora primalja dobije
suglasnost Ministarstva zdravlja na Izmjene i dopune Statuta koje su usvojene na prošloj
sjednici Skupštine, a kojima se omogućava institut dobrovoljnog članstva u Komori. Isto tako
donesene su Izmjene i dopune Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini članarine za
članove Hrvatske komore primalja. Odlučeno je da se povećava upisnina prilikom učlanjenja
u Hrvatsku komoru primalja sa 100,00 kn na 200,00 kn.
Predstavljene su i usvojene primaljske liste, koje su poslane na daljnje usvajanje u
Ministarstvo zdravlja, koje je po tom pitanju imenovalo radnu skupinu. U pripremi je
realizacija pilot programa testiranja primaljskih lista u dvjema zagrebačkim bolnicama i
županijskoj bolnici u Čakovcu.
Ponovno se ukazala potreba za Izmjenama dopunama Odluke o upisnini te načinu
utvrđivanja i visini članarine za članove Hrvatske komore primalja i to zbog sve većeg broja
primalja koje koriste neplaćeni dopust te onih primalja koje svoj pripravnički staž odrađuju u
sklopu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Ta dva razloga su unesena u
Izmjene i dopune gore navedene Odluke kao razlog oslobođenja od plaćanja članarine te su
usvojene na 64. on-line sjednici Vijeća održanoj 19. studenog 2013. godine.
Usvojen je prijedlog Pravilnika za provjeru znanja kojim se propisuje provjera znanja pred
Ispitnom komisijom za sve članice Komore koje u postupku trajnog stručnog usavršavanja ne
uspiju skupiti dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, ali i za sve primalje koje se nakon
položenog stručnog ispita odnosno nakon završenog temeljnog obrazovanja nisu učlanile u
Komoru dulje od 3 godine.
Na 65. sjednici Vijeća održanoj 17. prosinca 2013. usvojen je Pravilnik o radu Etičkog
povjerenstva koji će pomoći Etičkom povjerenstvu u radu i donošenju odluka. Na ovoj
sjednici Vijeće je raspravljalo i o isplati jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti članice
Komore, a sve vezano uz upit Predsjednice Područnog vijeća Primorsko-goranske županije u
kojoj je, nažalost, jedna kolegica prerano preminula. Nakon izuzetno duge i žustre rasprave
Vijeće Komore je donijelo odluku da se smrt članice neće uvesti u akte Komore kao osnova

za isplatu jednokratne novčane pomoći zbog mnogih otvorenih pitanja (tko će imati pravo na
isplatu tog iznosa, da li samo suprug i djeca ili i roditelji članice, da li će pravo na isplatu
imati i izvanbračni partner, da li treba pomoći članici u slučaju da njoj premine suprug ili
malodobno dijete itd.), te pravnih i knjigovodstvenih razloga. No zbog velike želja da ipak
pomognemo, donesena je odluka da će se kontaktirati suprug preminule kolegice i da će se
pokrenuti inicijativa prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga namijenjenih njenoj obitelji.
Inicijativa je izraz naše podrške u teškim trenucima te pomoć suprugu i malodobnom djetetu
koje je prerano napustila. Željela bi istaknuti da još uvijek postoji mogućnost uplate
financijskih sredstva na broj računa obitelji preminule kolegice 3201413681 otvorenog kod
Erste banke (Gojko Zagorac, F. Prešerna 43, 51000 Rijeka), te Vas stoga molim sve one koje
su to u mogućnosti da pomognu obitelji jer zasigurno će i najmanji iznos dobro doći.
Na ovoj sjednici je i izglasano brisanje čl. 6 Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini
iznosa članarine za članove HKP za dobrovoljne članice, sve kako bi se navedena odluka
uskladila sa usvojenim Pravilnikom o dobrovoljnom članstvu i mirovanju članstva. Na
navedenoj sjednici donesena je odluka da se zbog financijskih razloga neće produžiti ugovor
o radu suradnici za odnose s javnošću, ali je jednoglasno zaključeno da je ista svoj rad
obavljala izuzetno korektno.
Na 66. on-line sjednici Vijeća održanoj 27. siječnja 2014. godine donesena je odluka o
Izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja u dijelu u kojem
se određuje potreban kvorum prilikom izbora predsjednice Komore. Isto tako, donesena je
odluka o raspisivanju natječaja za objavu oglasa za kandidaturu za Predsjednika/cu Komore,
člana/ice NO i člana/ice Vijeća Hrvatske komore primalja.
Zahvaljujem svim članicama Vijeća, kako sadašnjim tako i onim koje su sudjelovale u
radu na početku mandata na konstruktivnim raspravama i dobrim prijedlozima koje smo
provele kroz naše Odluke i Pravilnike. Nadam se da će i novi sastav Vijeća biti jednako tako
uspješan ako ne i uspješniji.
U Zagrebu, 15. veljače 2014.
Predsjednica Vijeća HKP
Erika Spirić, primalja, VMS

