
 

 

 

 

 

U Zagrebu, 09. prosinca 2020. godine 

 

IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

ZA RAZDOBLJE OD VELJAČE 2020. DO PROSINCA 2020. 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 27. veljače 2020. godine. 

 

VELJAČA 2020. 

- 27. veljače 2020. 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. 

- 28. veljače 2020. godine Hrvatska komora primalja je ažurirane primaljske liste osobno dostavila 

Ministarstvu zdravstva. Dana 08. svibnja 2020., 26. lipnja 2020., 09. rujna 2020. te 04. studenog 

2020. upućene su i požurnice po tom pitanju, no do danas odgovor Ministarstva zdravstva nismo 

zaprimili. 

 

OŽUJAK 2020. 

- 02. ožujka 2020. godine u prostorijama Zdravstvenog veleučilišta održan je zajednički sastanak 

predstavnika Komore i Zdravstvenog veleučilišta. Na sastanku se razgovaralo o već ranije 

dogovorenom zajedničkom interesu za pokretanje preddiplomskog studija Primaljstva na 

Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Obzirom da je od akademske godine 2017./2018. u planu 

otvaranje studija primaljstva  zanimalo nas je u kojoj fazi je realizacija istog.  Obaviješteni smo da se 

čeka dopusnica, nakon čega Veleučilište može aplicirati prema Agenciji za znanost i visoko 

obrazovanje za tijek postupka akreditacije studija Primaljstva. Sa strane Veleučilišta postoji interes 

za otvaranjem studija Primaljstva, međutim moraju biti ispunjeni tehnički uvjeti na koje se čeka. 

- 05. ožujka 2020. objavljena je, u suradnji s Fakultetom zdravstvenih studija u Rijeci i Školom za 

primalje u Zagrebu, brošura Kompetencije primalja-asistentica, prvostupnica primaljstva i magistra 

primaljstva. Brošura je dostavljena bolničkim zdravstvenim ustanovama te nadležnim institucijama 

kao što su Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Agencija za strukovno 

obrazovanje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Škola za primalje te Fakultet zdravstvenih 

studija u Rijeci. Brošuru možete u online izdanju vidjeti ovdje. 

-  07. ožujka 2020. godine u Varaždinu je održan stručni skup "Utjecaj iskustva porođaja na dojenje". 

Na istom je Komora službeno predstavila javnu kampanju „Upoznaj primalje“ koju  provodi u sklopu 

obilježavanja „2020. godina – Međunarodna godina medicinskih sestara i primalja“. O navedenoj 

kampanji smo Vas obavijestili u prethodnom izvještaju tijela HKP, no nažalost planovi povodom 

provedbe kampanje su odgođeni, stavljeni na čekanje ili otkazani zbog pandemije COVID-19. Ovdje 

možete pratiti događaje i vijesti u vezi Međunarodne godine medicinskih sestara i primalja. 

- 18. ožujka 2020. stupio je na snagu novi Pravilnik o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i 

predstavnika Područnih vijeća kojim je pojednostavljen sam postupak izbora, predviđeno rješavanje 

pojedinih situacija koje prethodnim Pravilnikom nisu bile regulirane te su izmijenjeni uvjeti za izbor 

https://www.komora-primalja.hr/datoteke/Zapisnik%20online%20sjednice%20Skuptine%2027.02.2020.pdf
https://www.komora-primalja.hr/datoteke/KOMPETENCIJE_brosura_v2.pdf
https://www.komora-primalja.hr/midwives-2020/


predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća. Pravilnik možete pročitati 

ovdje. 

- 22. ožujka 2020. Hrvatska komora primalja je pokrenula akciju povodom razornog potresa u 

Zagrebu. Naime, obzirom da su se žene u Zagrebu i okolici, sukladno tadašnjoj situaciji, otpuštale 

kući iz rodilišta vrlo brzo nakon porođaja, Hrvatska komora primalja organizirala je timove primalja 

koji će pomoći trudnicama i ženama nakon porođaja, a koje trebaju primaljsku skrb te zamolila 

primalje iz Zagreba i okolice, koje su voljne i u mogućnosti sudjelovati u ovoj akciji, da se prijave na 

e-mail adresu primalje.podrska@gmail.com kako bi pravovremeno pružili adekvatnu primaljsku skrb 

svim ženama kojima je pomoć potrebna. Pomoć je bila isključivo savjetodavne prirode te je 

odgovoreno na mnoge online i telefonske upite kako bismo pomogli majkama i obiteljima. 

Zahvaljujemo se svim kolegicama koje su se prijavile i volontirale. 

- 25. ožujka 2020. godine donesena je Odluka da se odgađaju izbori predsjednika, zamjenika 

predsjednika i predstavnika Područnih vijeća Hrvatske komore primalja, sukladno Odluci o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 

kulturnih događaja. Predsjedniku/ici, zamjeniku/ici predsjednika/ice i predstavnicima Područnih 

vijeća mandati traju do izbora novih članova. 

 

 

TRAVANJ 2020. 

- 07. travnja 2020. objavili smo tekst po pitanju Međunarodne godine medicinskih sestara i primalja 

te zahvalu primaljama za sve što rade. Navedeno možete pročitati ovdje. 

- obzirom na situaciju vezanu uz pandemiju korona virusom, Hrvatska komora primalja odlučila je 

izraditi on line tečajeve vezano uz trudnoću, porođaj i dojenje. Tečajevi se nalaze na Youtube kanalu 

Hrvatske komore primalja te ih možete pogledati ovdje. Vjerujemo da će tečajevi biti korisni i od 

velike pomoći našim trudnicama u trenutnoj situaciji. 

- Vijeće Hrvatske komore primalja je na 07. sjednici održanoj online 20.04.2020. donijelo odluku da 

su svi e-tečajevi na Portalu za e-učenje Hrvatske komore primalja besplatni do kraja 

protuepidemijskih mjera. Vijeće Hrvatske komore primalja je navedenu odluku donijelo zbog 

privremene situacije uzrokovane pandemijom korona virusom i nemogućnosti odlaska na predavanja. 

Da biste pristupili e-tečajevima trebate, kao i do sada, ispuniti obrazac, označiti željene e-tečajeve te 

podnijeti obrazac. Na odabrane e-tečajeve ćete biti kroz par dana upisani i obaviješteni o pristupu e-

tečajevima. 

- 24. travnja 2020. obzirom da su zbog situacije s pandemijom COVID – 19 pratnje na porodu iz 

mjera opreza trenutno zabranjene te se mnoge trudnice osjećaju nesigurnima, obeshrabrenima i 

zabrinutima zbog porođaja koji ih čeka bez željene pratnje, obratili smo se Ministarstvu zdravstva sa 

prijedlogom da se omogući pratnja na porođaju uz sve mjere opreza jer su koristi pratnje za rodilje i 

samo novorođenče neizmjerne. 

 

SVIBANJ 2020. 

- 05. svibnja 2020. za Međunarodni dan primalja, nažalost, ove godine nismo bili u mogućnosti 

provesti planirane aktivnosti. Primalje su samostalno svoj dan obilježile po rodilištima u RH, a 

Komora je izradila video u kojem primalje i trudnice odgovaraju na pitanja „Gdje i što rade 

primalje?“, „Što znači biti primalja?“, „Što trudnice znaju o primaljama?“… Video  zapis možete 

pogledati ovdje. 

 

 

https://www.komora-primalja.hr/datoteke/NOVI%20Pravilnik%20o%20izboru%20predsjednika%20zamjenika%20i%20predstavnika%20Podrunih%20vijea%2001_2020%201.pdf
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LIPANJ 2020. 

- Hrvatska komora primalja je, u suradnji s Cammeo Taxijem, osigurala za sve svoje članove/ice 20% 

popusta za sve gradske vožnje Cammeo taksijem do 30.09.2020. godine. Popust na vožnje unutar 

grada ostvaruje se naručivanjem taksi usluge telefonom i putem Cammeo aplikacije. Napominjemo 

da se popust ne odnosi na vožnje do i od aerodroma i međugradske transfere te na usluge vožnji 

Cammeo Blacka. Navedeni ugovor je produžen do 31.12.2020., no ovaj put se nažalost popust ne 

odnosi na Grad Zagreb obzirom da su nedavno smanjene cijene za Zagreb pa iz tog razloga nema 

dodatnog popusta. Više informacija možete vidjeti ovdje.  

 

SRPANJ 2020. 

- 01. srpnja 2020. održan je sastanak s predstavnicima Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba. 

Obzirom da smo na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora 

udrugama prijavili projekt Međunarodnog dana medicinskih sestara i primalja koji nije mogao biti 

održan zbog epidemije, predloženo nam je da se prijavimo za sufinanciranje projekta trudničkih 

tečajeva na navedeni javni poziv. Dana 10. studenog 2020. smo obaviješteni da je Grad Zagreb 

odobrio financiranje cjelokupnog projekta trudničkih tečajeva. 

- izrađena je nova internetska stranica Hrvatske komore primalja te ista sadrži i blog na kojem možete 

pročitati razna iskustva i priče primalja. Blog možete pratiti ovdje. 

- Hrvatska komora primalja i Privredna banka Zagreb sklopili su ugovor o povoljnijem kreditiranju 

za sve naše članice. Više informacija o navedenom možete pronaći na PBZ letku. 

 

KOLOVOZ 2020. 

-  od 01.08. do 07.08.2020. godine obilježili smo jubilarni 30. Svjetski tjedan dojenja. Slogan 

ovogodišnjeg tjedna glasio je “Podržimo dojenje za zdraviji planet”. Hrvatska komora primalja je već 

prethodno objavila tečaj pripreme za dojenje koji se može pogledati ovdje. 

 

RUJAN 2020. 

- Ured Unicef-a za Hrvatsku pozvao je sve zainteresirane na sudjelovanje u humanitarnoj utrci 

Mliječna staza koja se ove godine organizirala virtualno u razdoblju od 5.9.-20.9.2020. godine s 

ciljem prikupljanja sredstva za nabavu senzorne opreme i otvaranje funkcionalnih senzornih soba u 

dijelovima Hrvatske gdje su potrebe najveće te edukaciju stručnjaka koji provode terapije senzorne 

integracije. Ponosni smo na primalje koje su sudjelovale i doprinijele humanitarnoj akciji. 

 

LISTOPAD 2020. 

- 01. listopada 2020. godine Zagrebačke fontane i gradske fontane u Čakovcu svijetlile su logom 

„Međunarodne godine primalja“ kako bismo iskazali čast i priznanje primaljama, pogotovo u 

situacijama koje su prošle tokom razarajućeg potresa u Zagrebu, a i pandemije uzrokovane epidemije 

COVID-19. 

- Hrvatskoj komori primalja su se obratile za pomoć primalje koje već neko vrijeme čekaju 

pripravnički staž obzirom da nema raspisanih natječaja za pripravništvo. Hrvatska komora primalja 

obratila se Ministarstvu zdravstva zamolbom da se poduzmu određene mjere kako bi se počeli uredno 

raspisivati javni natječaji za odrađivanje pripravničkog staža primalja-asistentica/primaljskih 

asistenata. Ministar se povodom navedene problematike sastao s predstavnicima pripravnika 13. 

studenog 2020. te se nadamo pozitivnom pomaku i raspisivanju skorijeg i većeg broja natječaja za 

pripravnički staž. 

- 14. listopada održan je u Hrvatskoj liječničkoj komori sastanak komora u zdravstvu povodom 

https://www.komora-primalja.hr/2020/10/01/obavijest-za-clanove-ice-hrvatske-komore-primalja-20/
https://www.komora-primalja.hr/blog/
https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2020/07/PBZ_A4_Letak_HKP_srpanj_2020_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qqZgnLyd2uY&feature=emb_title


održavanja virtualnog 2. Kongresa KOKOZ-a koji će se održati od 04.12.2020. do 04.03.2021. 

godine. Hrvatska komora primalja će na 2. Kongresu KOKOZ-a sudjelovati s dva predavanja koja će 

biti dostupna na platformi 90 dana. Kotizaciju je podmirila HKP te su predavanja na platformi 

besplatna za sve članove/ice HKP.  

- Ured Komore je izvršio analizu stanja bodova članica te utvrdio da na dan 27.10.2020. oko 53,3 % 

članova/ica Komore, koji se moraju relicencirati u 2021. godini, nema dovoljan broj bodova. 

Predsjednice Područnih vijeća HKP biti će dopisom obaviještene o navedenom te će također dobiti 

popis članica svog Područnog vijeća kako bi iste mogle obavijestiti da nemaju dovoljan broj bodova 

potrebnih za relicenciranje te da ih moraju sakupiti do dana isteka licencnog razdoblja. 

- 21. listopada 2020. obzirom na sve više zaprimljenih upita o primaljskoj skrbi i kućnom porođaju u 

zdravoj trudnoći uputili smo Ministarstvu zdravstva dopis po pitanju reguliranja porođaja u kući. 

Dana 11. studenog 2020. zaprimili smo odgovor Ministarstva zdravstva u kojem navode da porođaj 

u kući nije zakonski reguliran te da se porođaji organizirano obavljaju u zdravstvenim ustanovama 

sukladno pozitivnim zakonskim propisima.   

- objavljen je Primaljski vjesnik br. 29 u online izdanju. Isti možete pročitati ovdje. 

 

STUDENI 2020. 

- zbog povećanog opsega posla Ureda Komore zbog reliceniranja članova/ica u 2021. godini, te 

smanjenja broja djelatnika u Uredu Komore (zbog odlaska jedne djelatnice na bolovanje u svezi 

trudnoće i porođaja), Hrvatska komora primalja je provela natječaj za administrativnog referenta na 

određeno vrijeme u trajanju od 1 godine. Nova djelatnica je s radom započela dana 01.12.2020. 

- u sklopu javne kampanje „Upoznaj primalje“ povodom obilježavanja „Međunarodne godine 

medicinskih sestara i primalja“ snimili smo primalje koje su prepričale svoja iskustva u 

dugogodišnjem radu u primaljstvu te usporedile primaljstvo nekada i danas. Video primalja 

objavljivali smo na našoj Facebook  stranici i na blogu HKP. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Vijeće HKP je u periodu od veljače 2020. do prosinca 2020. godine radilo u sastavu: predsjednica 

Vijeća HKP Erika Spirić, zamjenica predsjednice Vijeća HKP Marijana Ivančić, članice Vijeća HKP 

Milkica Nižić, Željka Živković, Karmen Cecarko Vidović, Teuta Grdinić i Silvija Würth.  

 

Vijeće HKP je održalo 9 sjednica u periodu od veljače 2020. do prosinca 2020. godine. 

 

Na održanim sjednicama Vijeće je, između ostalog: 

 

• usvojilo Prijedlog Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika 

Područnih vijeća; 

 

• usvojilo Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre 

Hrvatske komore primalja; 

 

• donijelo Odluku da svi tečajevi koje se nalaze na portalu za e-učenje budu besplatni do odluke 

nadležnih državnih tijela o prestanku izvanrednih mjera uvjetovanih pandemijom COVID-19; 

 

• donijelo Odluku da se za vrijeme posebnih okolnosti/izvanrednih mjera i 6 mjeseca po isteku 

odluke nadležnih tijela o prestanku izvanrednih mjera uvjetovanih pandemijom COVID – 19 

https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2020/10/PV-29_ONLINE-1.pdf
https://www.komora-primalja.hr/blog/


ne primjenjuje odredba članka 6. stavak 5. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog 

stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica 

primaljstva i magistra primaljstva;  

 

• donijelo Odluku o oslobođenju plaćanja naknade za ponovni ispit provjere kompetentnosti za 

kandidatkinju S.J; 

 

• donijelo Odluku o visini članarine za članove/ice strane državljane kojima je izdana tzv. 

Privremena licenca na razdoblje od godine dana sukladno čl. 14d. Pravilnika o izdavanju, 

obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad u iznosu od 100,00 eura; 

 

• utvrdilo pročišćeni tekst Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja; 

 

• donijelo odluku o razrješenju M.T. na vlastiti zahtjev s mjesta članice Radne skupine za 

primaljsku praksu; 

 

• usvojilo Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja Hrvatske 

komore primalja; 

 

• donijelo Odluku da se donira iznos od 6.000,00 kuna HUPP-u za XLIV. Simpozij Hrvatske 

udruge za promicanje primaljstva „Žensko zdravlje i primaljska skrb“ koji se trebao održati 

od 04.-05. rujna 2020. godine u Hotelu Princess u Jastrebarskom; 

 

• usvojilo Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu HKP; 

 

• usvojilo Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni 

rad Hrvatske komore primalja;  

 

• usvojilo Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove 

Hrvatske komore primalja; 

 

• odbilo Žalbu Đ.Z. na Rješenje o ispisu po službenoj dužnosti iz Registra Komore te u cijelosti 

potvrditi Rješenje Predsjednice Komore; 

 

• donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za 1 člana/ice Radne skupine za primaljsku 

praksu i usvojile su tekst istog; 

 

• usvojilo Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske 

komore primalja; 

 

• donijelo Odluku o raspisivanju drugog Javnog natječaja za izbor 1 člana/ice Radne skupine 

za primaljsku praksu i usvojile tekst istog; 

 

• donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za administrativnog/u referenta/icu na 

određeno vrijeme u trajanju od 1 godine; 

 



• usvojilo Zapisnike i zaključke sa sjednica Vijeća HKP. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA  

 

Sud Komore je u periodu od veljače 2020. do prosinca 2020. godine radio u sastavu Vera Divjak – 

predsjednica Suda Komore, Đurđica Stokić i Katarina Svažić – članice Suda Komore. 

 

U razdoblju od veljače 2020. godine do prosinca 2020., održana je jedna sjednica Suda Komore 14. 

rujna 2020. godine: 

 

• Na sjednici održanoj dana 14. rujna 2020. godine Sud Komore usvojio je Prijedlog Pravilnika 

o radu Suda Hrvatske komore primalja. 

 

Sud Komore je u periodu od veljače 2020. do prosinca 2020. godine zaprimio jedan Zahtjev za 

pokretanje disciplinskog postupka protiv jedne članice Komore o kojem do ove Sjednice Skupštine 

još nije odlučio. 

 

 

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 veljače 

2020. do prosinca 2020. 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 dvije sjednice: 

- 12. rujna 2020. na kojoj su članice Povjerenstva raspravljale o provođenju stručnih nadzora tijekom 

epidemije COVID-19 te donijele odluku o nastavku provođenja stručnih nadzora uz poštivanje svih 

epidemioloških mjera; 

- 15. listopada 2020. na kojoj su članice Povjerenstva, uz predsjednicu Komore, ocijenile opravdanim 

zaprimljeni zahtjev za provođenje izvanrednog stručnog nadzora u Općoj bolnici Bjelovar. 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je u periodu od veljače 2020. do prosinca 2020. 

provelo pet redovita stručna nadzora i to u Općoj bolnici i bolnici branitelja domovinskog rata Ogulin, 

Općoj bolnici Šibensko-kninske županije, Općoj bolnici Gospić, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, 

Kliničkom bolničkom centru Split te jedan izvanredni stručni nadzor u Općoj bolnici Bjelovar. 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je imalo u planu provesti još stručnih nadzora, no 

međutim ustanove u kojima se stručni nadzor trebao održati su isti odgodile zbog nepovoljne 

epidemiološke situacije. 

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

od 05. veljače 2020., 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.  

 

 

 



IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO 

USAVRŠAVANJE 

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je u periodu od  veljače 2020. godine do prosinca 

2020. godine radilo u sastavu Suzana Haramina – predsjednica Povjerenstva, Banana Kunina i 

Valentina Carboni – članice Povjerenstva. 

 

U vremenskom periodu od veljače 2020. do prosinca 2020. godine Povjerenstvo je zaprimilo 22 

Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te je 17 Zahtjeva usvojeno, a 3  Zahtjeva su 

odbijena kao preuranjena, te 2 Zahtjeva odbijena kao neosnovana. 

 

U vremenskom periodu od veljače 2020. do prosinca 2020. godine Povjerenstvo je zaprimilo 7 Prijava 

stručne edukacije za 2020. godinu koje se prijavljuju neovisno od Plana stručnih sastanaka za 2020. 

godinu. 

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je zaprimilo od veljače 2020. do prosinca 2020. 

godine ukupno 15 zahtjeva za provjerom znanja. Po primitku zahtjeva za provjerom znanja 

Povjerenstvo je provjeravalo formalnu ispunjenost zahtjeva te imenovalo Ispitne komisije koja se 

sastoji od 3 člana. U navedenom vremenskom periodu 2 zahtjeva za provjerom znanja u trenutku 

sastava ovoj Izvještaja su u obradi.  

 

Obzirom da je epidemiološka situacija u RH vrlo neizvjesna i vrlo je teško planirati unaprijed Plan 

stručnih sastanaka, Hrvatska komora primalja zamolila je Predsjednice PV-a da naprave plan stručnih 

sastanaka za 2021. godinu s barem par predavanja bez točnog vremena održavanja (mjeseca), pa će 

se predavanja eventualno održati ukoliko će to epidemiološke mjere dozvoljavati. U trenutku 

sastavljanja ovog Izvještaja Hrvatska komora primalja zaprimila je Planove stručnih sastanaka za 

2021. godinu za 15 Područnih vijeća Hrvatske komore primalja. Područno vijeće Osječko-baranjske 

županije, Požeško-slavonske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Virovitičko-podravske 

županije, Zadarske županije, Zagrebačke županije nije dostavilo Hrvatskoj komori primalja Plan 

stručnih sastanaka za 2021. godinu.  

 

Planovi stručnih sastanaka za 2021. godinu biti će objavljeni na službenim mrežnim stanicama 

Hrvatske komore primalja početkom siječnja 2021. godine. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Etičko povjerenstvo Hrvatske komore primalja je u periodu od veljače 2020. godine do prosinca 2020. 

godine radilo u sastavu: Barbara Pahek - predsjednica Povjerenstva, Iva Podhorsky Štorek i Dijana 

Žilić – članice Povjerenstva. 

 

Dana 11. ožujka 2020. godine članice Etičkog povjerenstva održale su sjednicu Etičkog povjerenstva 

vezano za proslijeđenu pritužbu pacijentice na neetično ponašanje primalje zaposlene u Općoj bolnici 

Zabok i bolnici hrvatskih veterana te donijele odluku da će vezano uz navode iz prijave zatražiti  

očitovanja kolegica primalja koje su radile sa primaljom u smjeni, dežurnog liječnika u Rađaonici, 

glavne sestre Rađaonice te ravnateljstva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. 

 

Isto tako članicama Etičkog povjerenstva proslijeđena je pritužba na rad primalje u Općoj bolnici 

Gospić, a u kojem predmetu su također donijele odluku da će zatražiti očitovanje svih primalja 

zaposlenih u OB Gospić. 

 

Dana 16. rujna 2020. godine članice Etičkog povjerenstva održale su sjednicu Etičkog povjerenstva 



vezano za donošenje odluke o anonimnoj pritužbi na rad primalje zaposlene u Općoj bolnici Bjelovar. 

Članice Etičkog povjerenstva jednoglasno su zaključile da zaprimljena pritužba nema obvezne 

elemente za postupanje iz članka 17. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o radu Etičkog povjerenstva, a 

to su ime i prezime podnositelja pritužbe, navodnu povredu, datum, vrijeme, mjesto, eventualne 

svjedoke i slično te da se radi o anonimnoj pritužbi koju članice Etičkog povjerenstva neće razmatrati. 

Međutim, članice Etičkog povjerenstva su ipak, s obzirom na ozbiljnost navoda iznesenih u 

anonimnoj prijavi,  zaključile da predsjednica Etičkog povjerenstva sukladno članku 10. stavak 1. 

točka 8. i članku 16. Pravilnika o radu Etičkog povjerenstva podnese Predsjednici Komore i 

Povjerenstvu za stručni nadzor i kontrolu kvalitete zahtjev za provođenje izvanrednog stručnog 

nadzora nad radom navedene primalje zaposlene u Općoj bolnici Bjelovar. 

  

Dana 22. listopada 2020. godine članice Etičkog povjerenstva održale su sjednicu Etičkog 

povjerenstva na kojoj su pažljivo razmotrile zaprimljena očitovanja Ravnatelja i Glavne primalje 

Odjela za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, a vezano za 

pritužbu na rad primalje u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana. Nakon kraće rasprave, 

članice Etičkog povjerenstva su jednoglasno zaključile da iz zaprimljene pritužbe na rad primalje 

zaposlene u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana i zaprimljenih očitovanja, proizlazi 

osnovana sumnja da je primalja počinila povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva. 

Jednoglasno je zaključeno da će predsjednica Etičkog povjerenstva podnijeti Sudu Komore Zahtjev 

za pokretanje disciplinskog postupka sa prijedlogom Sudu Komore da se primalja proglasi 

odgovornom i da joj se izrekne odgovarajuća disciplinska mjera i/ili kazna. 

 

U pritužbi koje je razmatralo Etičko povjerenstva na rad primalje u Općoj bolnici Zabok i bolnici 

hrvatskih veterana, postoji i pritužba na rad „njene kolegice“ te je iz zaprimljenih  očitovanja 

Ravnatelja bolnice  i Glavne primalje Odjela za ginekologiju i opstetriciju, utvrđeno da ne postoji 

osnovana sumnja da je prvostupnica primaljstva  počinila povredu radnih dužnosti i ugleda 

primaljstva, te je Predsjednica Etičkog povjerenstva donijela odluku o nepodnošenju Zahtjeva za 

pokretanje disciplinskog postupka Sudu komore. 

 

Članicama Etičkog povjerenstva dostavljane su sva očitovanja koja su stigla u Ured Komore vezano 

pritužbu na rad primalje u Općoj bolnici Gospić mailom ili poštom na način da su anonimizirana. S 

obzirom na sva zaprimljena očitovanja, članice Etičkog povjerenstva jednoglasno su zaključile da 

postoji osnovana sumnja da je primalja zaposlena u Općoj bolnici Gospić počinila povredu radnih 

dužnosti i ugleda primaljstva. 

Jednoglasno je zaključeno da će predsjednica Etičkog povjerenstva podnijeti Sudu Komore Zahtjev 

za pokretanje disciplinskog postupka sa prijedlogom Sudu Komore da se primalja proglasi 

odgovornom i da joj se izrekne odgovarajuća disciplinska mjera i/ili kazna. 

 

Dana 26. studenog 2020. godine članice Etičkog povjerenstva održale su sjednicu na kojoj im je 

proslijeđena pritužba pacijentice na rad „treće“ primalje zaposlene u Općoj bolnici Zabok i bolnici 

hrvatskih veterana. Obzirom da se radi o ozbiljnoj pritužbi, članice Etičkog povjerenstva su 

jednoglasno zaključile da je potrebno od podnositeljice pritužbe zatražiti očitovanje sa točnim opisom 

događaja. Nakon zaprimljenog očitovanja Etičko povjerenstvo će se ponovno sastati i donijeti odluku 

o daljnjem postupanju. 

 

U vremenskom periodu od veljače 2020. godine do prosinca 2020. godine u Komori je zaprimljeno 

231 zahtjeva za oslobođenje od plaćanja članarine. Zahtjevi se odnose na oslobađanja od plaćanja 

članarine po raznim osnovama. Udovoljeno je zahtjevu u 226 slučaja a u 3 slučaja zahtjevi su odbijeni 

budući da su bili neosnovani. Trenutno su u postupku rješavanja 2 zahtjeva za oslobođenje od plaćanja 

članarine. 

 

Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 34 članice na plaćanje zaostataka dužne članarine te je većina 



članica i podmirila svoje obveze.  

 

IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIMALJSKU PRAKSU HRVATSKE 

KOMORE PRIMALJA 

  

Radna skupina za primaljsku praksu Hrvatske komore primalja je u razdoblju od veljače 2020. godine 

do lipnja 2020. godine radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić,  Mirjana Mate – Ellö i Melani 

Tomas – članice Radne skupine a od lipnja 2020. godine do prosinca 2020. godine Radna skupina za 

primaljsku praksu Hrvatske komore primalja je radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić, i Mirjana 

Mate – Ellö budući je u lipnju 2020. godine članica radne skupine Melani Tomas dala ostavku zbog 

odlaska na rad u inozemstvo. Raspisana su dva javna natječaja za 1 članicu Radne skupine za 

primaljsku praksu, međutim nitko se na natječaj nije prijavio. 

 

U razdoblju od veljače 2020. godine do prosinca 2020. godine Radna skupina za primaljsku praksu 

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

grupne prakse i zdravstvene ustanove koji će obavljati djelatnost primaljstva. 

 

 

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 veljače 2020. godine do prosinca 2020. godine radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka 

Matok - Glavaš i Sonja Kočiš Čovran. 

 

U periodu od veljače 2020. godine do prosinca 2020. godine zaprimljeno je ukupno 7 novih zahtjeva 

za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. U gore navedenom razdoblju, provedena su 2 ispita 

provjere kompetentnosti u profesiji, priznata je kvalifikacija u 7 postupaka i to u 5 postupaka za 

prvostupnice primaljstva prema općem sustavu priznavanja, u 1 postupku za prvostupnicu primaljstva 

prema automatskom sustavu i u 2 postupka priznata je kvalifikacija za primalju-asistenticu prema 

općem sustavu priznavanja. U postupku rješavanja su 2 zahtjeva za priznavanje inozemne stručne 

kvalifikacije. Postupci koji su u rješavanju odnose se na 1 postupak priznavanja kvalifikacije za 

primalju-asistenticu prema općem sustavu i 1 postupak priznavanja kvalifikacije za prvostupnicu 

primaljstva prema općem sustavu priznavanja. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA  HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Nadzorni odbor Hrvatske komore primalja je u razdoblju od veljače 2020. godine do prosinca 2020. 

godine radio u sastavu: Ana Mahnet - predsjednica Nadzornog odbora Komore, Ivana Vlašica i 

Viktorija Radošević – članice Nadzornog odbora Komore. 

 

U razdoblju od veljače 2020. godine do prosinca 2020, održana je jedna sjednica Nadzornog odbora 

28. kolovoza 2020. godine: 

 

• Na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2020. godine Nadzorni odbor Komore je pregledao 

 cjelokupno novčano poslovanje Hrvatske komore primalja za vremenski period od 

 01.01.2020. do 30.06.2020. godine. Navedenoj sjednici Nadzornog odbora Komore 

prisustvovala je blagajnica Komore Ana Križić i predsjednica Komore Barbara Finderle koje 

su članicama Nadzornog odbora Komore dostavile na uvid svu potrebnu dokumentaciju kao i 

dodatna pojašnjenja.  

 

Nadzorni odbor Komore je na navedenoj sjednici pregledao sve račune, plaće zaposlenika, prihode i 



rashode (temeljem ugovora i sl.) koji se odnose na prednje navedeni vremenski period te utvrdio da 

nema nepravilnosti u financijskom poslovanju Komore, odnosno: 

 

• da su sve uplate i isplate novčanih gotovinskih sredstava evidentirane kroz blagajničke 

 izvještaje uz odgovarajuću dokumentaciju te 

• da se dokumentacija o plaćanjima virmanskim nalozima preko bankovnog računa Komore 

 nalazi u arhivi Komore. 

 

 

 

 

 

Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                            Barbara Finderle, bacc. obs. 

 


