
 

 

 

 

 

U Zagrebu, 23. veljače 2021. godine 

 

IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

ZA RAZDOBLJE OD PROSINCA 2020. DO VELJAČE 2021. 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 17. prosinca 2020. godine. 

 

PROSINAC 2020. 

- 03. prosinca 2020. objavili smo obavijest Hrvatske psihološke komore koja je, obzirom na potrebu 

pružanja psihološke podrške i pomoći zdravstvenim djelatnicima koju je teško organizirati u 

sadašnjim okolnostima u zdravstvenim ustanovama, dala na raspolaganje od 04. prosinca 2020. 

godine dvije dežurne telefonske linije Mreže HPK-HPD: 091/939-5944, 091/941-5114. Linije su 

otvorene 0-24 sata, a savjet i podršku daju dežurni klinički psiholozi s dugogodišnjim iskustvom u 

radu i telefonskom savjetovanju. 

- 04. prosinca 2020. započeo je 2. kongres KOKOZ-a u virtualnom obliku. Kongres je dostupan i 

besplatan za sve članove/ice Komore te istom možete pristupiti  ovdje do 04.03.2021. Na Kongresu 

sudjeluje HKP sa 2 predavanja te će isti biti bodovan od strane HKP. Da bi se Kongres bodovao 

treba poslušati najmanje 60% od ukupnih predavanja dostupnih na Kongresu.  

- 17. prosinca 2020. održana je online sjednica Skupštine Hrvatske komore primalja. Zapisnik sa 

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

ovdje. 

 

SIJEČANJ 2021. 

- 12. siječnja 2021. Hrvatska komora primalja produžila je ugovor i suradnju s Cammeo Taxijem te 

osigurala za svoje članove/ice 20% popusta za gradske vožnje Cammeo Taxijem do 30.06.2021. 

godine. Popust na vožnje unutar grada ostvaruje se naručivanjem taksi usluge telefonom i putem 

Cammeo aplikacije. Popust se ne odnosi na Zagreb (nedavno su smanjene cijene za Zagreb pa iz tog 

razloga nema dodatnog popusta) i na vožnje do i od aerodroma i međugradske transfere te na usluge 

vožnji Cammeo Blacka. 

- 14. siječnja 2021. Hrvatska komora primalja je sa osam komora u zdravstvu pokrenula 

javnozdravstvenu kampanju „Imaš znanje, budi primjer!“ čiji cilj je dodatno informirati 

zdravstvene djelatnike o važnosti i svim aspektima cijepljenja protiv virusa SARS-CoV-2. 

Javnozdravstvena kampanja će trajati četiri mjeseca i pratiti proces cijepljenja zdravstvenih 

radnika. U sklopu javnozdravstvene kampanje održan je webinar “Vrhunski hrvatski stručnjaci 

o cijepljenju protiv COVID-19“ na kojem je sudjelovalo više od deset tisuća zdravstvenih 

djelatnika. Planira se održati još jedan webinar u veljači 2021. na kojem će sudjelovati i Banana 

Kunina, bacc. obs. koja je, uz Ivu Podhorsky Štorek, bacc. obs., zagovaratelj kampanje. Novosti 

iz navedene kampanje redovno možete pratiti na našoj službenoj internetskoj stranici i 

Facebook stranici. 

https://academia.digitalnasoba.com/Register/kimp?fbclid=IwAR2a8-OAh56mEnbdQHRPzeDE2A_Yp2-ph6_a-Fsbr4v5GxgdoL0Bv7vlugw
https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2021/01/4.Zapisnik-s-online-sjednice-Skupstine-HKP-17.12.2020..pdf
https://www.komora-primalja.hr/
https://www.facebook.com/komoraprimalja


- 15. siječnja 2021. svim predsjednicama Područnih vijeća Hrvatske komore primalja poslan je 

dopis s uputama u vezi relicenciranja u 2021. godini i popis članica pojedinog Područnog vijeća 

koje nemaju dovoljan broj bodova za relicenciranje te su predsjednice PV zamoljene da članove/ice 

o tome obavijeste i iste upute na Portal za e-učenje kako bi na vrijeme sakupile potrebne bodove za 

relicenciranje. Predmetni dopis možete vidjeti i ovdje. 

- 20. siječnja 2021. objavili smo obavijest da je Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci raspisao 

Natječaj za upis polaznika na razlikovni bridging program “ Primaljstva“. Obavijest možete vidjeti 

ovdje. 

 

VELJAČA 2021. 

- 01. veljače 2021. PBZ je za članove/ice HKP pripremio akcijsku ponudu nenamjenskih kredita i 

osiguranja od 01.02.-15.03.2021. Više informacija o ponudi možete vidjeti ovdje. 

- 10. veljače 2021. izdali smo priopćenje za javnost povodom nesretnog događaja u Ivancu gdje je 

prilikom porođaja kod kuće preminulo novorođenče. Navedeno priopćenje za javnost Hrvatske 

komore primalja možete vidjeti ovdje. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Vijeće HKP je u periodu od prosinca 2020. do veljače 2021. 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 4 sjednica u periodu od prosinca 2020. do veljače 2021.  godine. 

 

Na održanim sjednicama Vijeće je, između ostalog: 

 

• donijelo odluku o dodjeli novčane pomoći obitelji preminule primalje K.P.; 

• odbilo žalbu N.D. na Rješenje o ispisu po službenoj dužnosti iz Registra Komore te u 

cijelosti potvrdilo prvostupanjsko Rješenje; 

• imenovalo gđu. S.K.Č. za zamjenicu gđe. K.S. u disciplinskom postupku pokrenutom  protiv 

gđe. M.H.;  

• usvojilo Zapisnike i zaključke s 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. sjednice Vijeća Hrvatske 

komore primalju; 

• donijelo odluku o sudjelovanju Komore u Javnozdravstvenoj kampanji za cijepljenje 

zdravstvenih radnika protiv COVID-a 19 s drugih 8 Komora u zdravstvu; 

• donijelo odluku o novčanoj pomoći članicama Komore čije su nekretnine stradale u potresu 

na području Područnog vijeća Sisačko-moslavačke županije HKP; 

• donijelo odluku o davanju ovlaštenja Predsjednici Komore da odlučuje o dodijeli financijske 

pomoći članicama Komore do donošenja pravilnika Komore koji će regulirati to pitanje; 

• donijelo odluku o imenovanju B.K., A.M. i N.D. u Radnu skupinu za isplate novčane 

pomoći članicama Komore čije su nekretnine stradale u potresu na području Područnog 

vijeća Sisačko-moslavačke županije HKP; 

• usvojilo Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine; 

• imenovalo S.K.Č kao zamjenicu K.S., članicu Suda Komore, u pokrenutom disciplinskom 

postupku pred Sudom Komore protiv K.V. 

 

 

https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2021/01/dopis-predsjednice-PV_relicenciranje-i-bodovi-2021.pdf
https://www.komora-primalja.hr/2021/01/20/natjecaj-za-upis-polaznika-na-razlikovni-bridging-program-primaljstva/
https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2021/02/PBZ_HKP_letak_akcija_nnm.pdf
https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2021/02/Priopcenje-za-javnost-porodaj-u-kuci.pdf


IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA  

 

Sud Komore je u periodu od prosinca 2020. do veljače 2021. godine radio u sastavu Vera Divjak – 

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

 

U razdoblju od prosinca 2020. do veljače 2021., održana je jedna sjednica Suda Komore 01. veljače 

2021. godine. 

 

Sud Komore je na sjednici održanoj dana 01. veljače 2021. godine odlučivao o Zahtjevima za 

pokretanje disciplinskog postupka protiv tri članice Komore. 

 

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 2020. do veljače 2021. 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: 

- 16. prosinca 2020. godine na kojoj su članice Povjerenstva utvrdile Godišnji plan stručnog 

nadzora i kontrole kvalitete rada za 2021. godinu; 

- 18. siječnja 2021. godine na kojoj su članice Povjerenstva donijele odluku o raspisivanju Javnog 

natječaja za kandidaturu za provoditelje/ice stručnog nadzora Hrvatske komore primalja u 

vremenskom periodu od 01.03.2021. do 01.03.2022.; 

- 13. veljače 2021. godine na kojoj su članice Povjerenstva izradile prijedlog liste primalja koje će 

provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete za razdoblje od 01.03.2021. do 01.03.2022. 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete u veljači 2021. planira provesti pet stručnih 

nadzora koji su se trebali održati u studenom 2020., ali su bili odgođeni. Navedeni stručni nadzori  

će se provesti u Općoj bolnici Nova Gradiška, u Općoj županijskoj bolnici Požega, Općoj bolnici 

Dubrovnik, Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica te Općoj županijskoj bolnici Našice. 

U periodu od prosinca 2020. do veljače 2021. nije proveden niti jedan izvanredni stručni nadzor. 

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.  

Dana 27. siječnja 2021. 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 2021. 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 POVJERENSTVA ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO 

USAVRŠAVANJE 

 

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

veljače 2021. godine radilo u sastavu Suzana Haramina – predsjednica Povjerenstva, Banana 

Kunina i Valentina Carboni – članice Povjerenstva. 



 

U vremenskom periodu od prosinca 2020. godine do veljače 2021. godine Povjerenstvo je zaprimilo 

2 Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te su isti usvojeni.  

 

U vremenskom periodu od prosinca 2020. godine do veljače 2021. godine Povjerenstvo je zaprimilo 

2 Prijave stručne edukacije koje se prijavljuju neovisno od Plana stručnih sastanaka. 

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje nije zaprimilo od prosinca 2020. godine do 

veljače 2021. godine niti jedan zahtjev za provjerom znanja. Po primitku zahtjeva iz prethodnih 

razdoblja za provjerom znanja Povjerenstvo je provjeravalo formalnu ispunjenost zahtjeva te 

imenovalo Ispitne komisije koja se sastoji od 3 člana. U navedenom vremenskom periodu na 

provjerama znanja 1 kandidatkinja je zadovoljila na ispitu provjere znanja, dok je 1 zahtjev za 

provjerom znanja u trenutku sastava ovog Izvještaja 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. 

Hrvatska komora primalja zaprimila je Planove stručnih sastanaka za 2021. godinu za 16 Područnih 

vijeća Hrvatske komore primalja. Područno vijeće Osječko-baranjske županije, Splitsko-

dalmatinske županije, Virovitičko-podravske županije, Zadarske županije i Zagrebačke županije 

nije dostavilo Hrvatskoj komori primalja Plan stručnih sastanaka za 2021. godinu.  

 

Planovi stručnih sastanaka za 2021. godinu objavljeni su 4. siječnja 2021. godine na službenim 

mrežnim stanicama Hrvatske komore primalja. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

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

2021. godine radilo u sastavu: Barbara Pahek - predsjednica Povjerenstva, Iva Podhorsky Štorek i 

Dijana Žilić – članice Povjerenstva. 

 

Dana 07. siječnja 2021. godine, Etičko povjerenstvo je održalo sjednicu na kojoj su članice Etičkog 

povjerenstva jednoglasno donijele odluku da se Sudu Komore podnese Zahtjev za pokretanje 

disciplinskog postupka protiv primalje u OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana. 

  

Članicama Etičkog povjerenstva proslijeđena je pritužba pacijentice na rad primalje zaposlene u 

KBC Rijeka, te je postupak pri Etičkom povjerenstvu po navedenoj pritužbi još uvijek u tijeku. 

 

U vremenskom periodu od prosinca 2020. godine do veljače 2021. godine u Komori je zaprimljeno 

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

članarine po raznim osnovama. Udovoljeno je zahtjevu u 28 slučaja. Trenutno su u postupku 

rješavanja  15 zahtjeva za oslobođenje od plaćanja članarine. 

 

Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 6 članica 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 prosinca 2020. 

godine do veljače 2021. godine radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić i Mirjana Mate – Ellö 

– članice Radne skupine budući da se na dva raspisan javna natječaja za treću članicu Radne 

skupine za primaljsku praksu, nitko nije prijavio. 

 

U razdoblju od  prosinca 2020. godine do veljače 2021. 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 prosinca 2020. godine do veljače 2021. godine radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka 

Matok - Glavaš i Sonja Kočiš Čovran. 

 

U periodu od prosinca 2020. godine  do  veljače 2021. godine zaprimljeno je ukupno 5 novih 

zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. U gore navedenom razdoblju, proveden je 1 

ispit provjere kompetentnosti u profesiji, priznata je kvalifikacija u 1 postupaka i to za prvostupnicu 

primaljstva prema općem sustavu priznavanja te je u 1 postupku odbijen zahtjev za priznavanje 

inozemne stručne kvalifikacije kao neosnovan. U postupku rješavanja je 5 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 4 postupak priznavanja kvalifikacije za 

prvostupnicu primaljstva prema općem sustavu priznavanja. 

 

 

Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                            Barbara Finderle, bacc. obs. 

 


