
 

 

 

 

 

U Zagrebu, 03. prosinca 2021. godine 

 

IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

ZA RAZDOBLJE OD VELJAČE 2021. DO PROSINCA 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 25. veljače 2021. godine. 

 

U ovoj godini Uredu Komore najviše vremena oduzima relicenciranje obzirom da se relicencira oko 

1700 članica, s tim da se svakoj članici koja nije zadovoljavala uvjet dovoljnog broja bodova za 

relicenciranje šalje dopis da joj nedostaju bodovi, a članicama koje nemaju zadovoljen uvjet uredno 

podmirenih članarina se računaju dužne članarine. Trenutno se relicenciralo oko 1200 članova/ica. 

 

Mnoge članice nam šalju „skupno“ svoje Zahtjeve za relicenciranje i mnogo zahtjeva je na taj način 

poslano preuranjeno te smo ih morali odbacivati kao preuranjene. Podsjećamo da se Zahtjev za 

obnavljanje licence podnese najranije točno 3 mjeseca prije isteka licence, a najkasnije 30 dana prije 

isteka licence - Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad. 

 

VELJAČA 2021. 

- 25. veljače 2021. održana je online sjednica Skupštine Hrvatske komore primalja. Zapisnik sa 

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

 

OŽUJAK 2021. 

- Hrvatska komora primalja je poslala dopis Ministarstvu zdravstva sa zamolbom da se potakne 

otvaranje primaljskih praksi i samostalnost u primaljstvu kako bi žene u vrijeme pandemije imale 

više mogućnosti i manje potrebe za hospitalizacijama. 

- Hrvatska komora primalja je u suradnji s udrugom RODA uputila Ministarstvu zdravstva dopis 

napominjujući u najbitnijem da Hrvatska ima sve veći broj prvostupnica primaljstva koje imaju 

kompetencije za pružanje samostalne primaljske skrbi trudnicama i rodiljama te da je na Ministarstvu 

zdravstva odgovornost da omogući ženama porođaj izvan bolnice uz stručnu podršku primalje kao 

integrirani dio redovnog zdravstvenog sustava. 

 

SVIBANJ 2021. 

- ove godine proslavili smo Međunarodni dan primalja pod sloganom „Primalje su važne“ jer one to 

i jesu, a posebice su to pokazale proteklih teških godinu dana u kojoj su morale brzinski prihvatiti 

„novo normalno“. Na Međunarodni dan primalja, 5. svibnja 2021., Međunarodna konfederacija 

primalja ICM je objavila izvješće o stanju primaljstva u svijetu. Izvješće je u bitnom orijentirano na 

neophodno ulaganje u kvalitetnu primaljsku skrb širom svijeta obzirom da ona dokazano utječe na 

seksualno i reproduktivno zdravlje, zdravlje majki, novorođenčadi, djece i adolescenata. Također, 

izvješće pruža ažurirane dokaze da kvalitetna primaljska skrb izravno utječe na tijek i ishod trudnoće 

https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2020/09/Zahtjev-za-obnavljanje-odobrenja-za-samostalan-rad-licence.pdf
https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2021/03/Zapisnik-sa-sjednice-Skupstine-HKP-25.02.2021.pdf


te na smanjenje stope maternalne i perinatalne smrtnosti (cilj je smanjiti globalni omjer smrtnosti 

majki na manje od 70 na 100 000 živorođenih do 2030.). Navedeno izvješće ICM-a možete vidjeti 

ovdje. 

- Naša je komora s osam ostalih komora u zdravstvu od siječnja do svibnja ove godine provodila 

zajedničku javnozdravstvenu kampanju „Imaš znanje, budi primjer!“. Cilj kampanje bio je dodatno 

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

2. Kampanja je pratila proces cijepljenja zdravstvenih radnika, a logo kampanje bilo je IgG protutijelo 

kao simbol imunološkog odgovora protiv SARS-CoV-2 virusa. Više informacija o kampanji te njenim 

rezultatima pogledajte ovdje. 

- u svibnju je izdan Primaljski vjesnik br. 30 u tiskanom izdanju – u online izdanju ga možete pročitati 

ovdje. 

 

LIPANJ 2021. 

- Na temelju Odluke Vijeća Hrvatske komore primalja donesene na sjednici Vijeća održanoj dana 12. 

siječnja 2020. godine, članovi Hrvatske komore primalja čije su nekretnine stradale u potresu na 

području Područnog vijeća Sisačko-moslavačke županije HKP mogli su zaključno do 01. lipnja 2021. 

podnijeti Zahtjev za novčanom donacijom. Hrvatska komora primalja je 25 članica donirala novčana 

sredstva za nekretnine stradale u potresu, a sve temeljem njihovog podnesenog zahtjeva. 

 

SRPANJ 2021. 

- uputili smo dopis Ministarstvu zdravstva tražeći informaciju jesu li prvostupnice primaljstva koje 

su kvalifikaciju stekle u trećim zemljama obvezne obaviti pripravnički staž i položiti stručni ispit po 

okončanju postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Ministarstvo zdravstva odgovorilo 

je da su zdravstveni radnici koji su stručnu kvalifikaciju stekli izvan EGP-a, a nakon provedenog 

postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije po općem sustavu priznavanja u obvezi odraditi 

pripravnički staž ili provesti postupak priznavanja pripravničkog staža odrađenog u inozemstvu i 

položiti stručni ispit u Ministarstvu zdravstva. 

 

RUJAN 2021. 

- na traženje Ministarstva zdravstva imenovali smo Sonju Kočiš Čovran kao koordinatora HKP za 

praćenje aktivnosti i razmjenu informacija na programu „EU za zdravlje“. Više informacija o 

programu možete vidjeti ovdje. 

- objavljen na Portal za e-učenje novi e-tečaj pod nazivom: „Informiranost i stručna potpora dojenju 

žena koje su rodile“. Podsjećamo sva predavanja koja se nalaze na Portalu za e-učenje su besplatna 

za vrijeme trajanja pandemije kako bi se primaljama omogućilo da sakupe dovoljan broj bodova i 

odslušaju sva obvezna predavanja potrebna za relicenciranje. 

 

LISTOPAD 2021. 

- u listopadu je izašao Primaljski vjesnik br. 31 u online izdanju – možete ga pročitati ovdje. 

- HKP poslala je dopis Ministarstvu zdravstva u vezi  ispitivača stručnih ispita u ministarstvu obzirom 

da prema podacima koje povratno dobivamo od naših članica, na stručnim ispitima pri Ministarstvu 

zdravstva ispituju osobe koje nemaju završen studij za prvostupnicu primaljstva i nisu predložene od 

strane Hrvatske komore primalja, što smatramo apsolutno neprihvatljivim, a pogotovo obzirom na 

činjenicu da u Republici Hrvatskoj već imamo i magistre primaljstva. 

- poslali smo dopis Ministarstvu zdravstva sa zamolbom da se u postupku izmjena Uredbe o nazivima 

radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama predvidi i koeficijent 

visokoobrazovanog zanimanja magistre primaljstva te dostavili brošuru o kompetencijama primalja-

asistentica, prvostupnica primaljstva i magistra primaljstva kako bi se radna mjesta koja pripadaju 

magistrama primaljstva (VSS) i koeficijenti radnih mjesta prilagodili kompetencijama. 

https://www.unfpa.org/sowmy
https://www.komora-primalja.hr/2021/06/08/uspjesno-provedena-javnozdravstvena-kampanja-imas-znanje-budi-primjer/
https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2021/05/PV-30.pdf
https://zdravlje.gov.hr/?id=5503&pregled=1&datum=Thu%20Aug%2026%202021%2014:25:14%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)
https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2021/10/PV-31_online_final.pdf


- Ministarstvo zdravstva započelo je s izradom Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o zdravstvenoj zaštiti te Komora sudjeluje u sastancima kako bih dala svoje prijedloge te 

obrazložila iste. 

- od 1. do 7. listopada obilježavao se Nacionalni tjedan dojenja te smo isti obilježili sudjelovanjem 

na simpoziju Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje pod nazivom „9. simpozij o dojenju - 

Zaštitimo dojenje: Podržimo KOD“ u KBC Sestre milosrdnice na kojem se govorilo o važnosti 

KODA (Međunarodnog pravilnika o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko). 

 

 

STUDENI 2021. 

- Pratite na našoj internetskoj stranici i Facebook stranici aktualne ponude za povoljnije kreditiranje 

Privredne banke Zagreb (PBZ).  

- uputili smo dopis Ministarstvu zdravstva/požurnicu za propisivanje primaljskih lista; zadnja 

požurnica Ministarstvu zdravstva poslana je 15.11.2021. te se požurnice redovito šalju od 2017. 

godine kada su bile ponovno dostavljene Ministarstvu zdravstva, a pogotovo od kada su primaljske 

liste ažurirane sukladno napredovanju struke i osobno dostavljene Ministarstvu zdravstva dana 

28.02.2020. godine. 

- Hrvatska komora primalja ponovno sudjeluje u organizaciji 3. kongresa KoKOZ-a i 5.  Hrvatskog 

kongresa medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati u Rovinju od 1. do 3. 

travnja 2022. godine.   

- Hrvatska komora primalja je u suradnji s udrugom RODA, Pravobraniteljem za djecu i 

Pravobranitelj/icom za ravnopravnost spolova uputila Ministarstvu zdravstva dopis u vezi odvajanja 

majki i novorođenčadi u rodilištima te zatražila utvrđivanje smjernica kojima će se rodilištima jasno 

ukazati na važnost neposrednog i kontinuiranog kontakta i zajedničkog boravka majki i 

novorođenčadi od poroda do otpusta iz rodilišta. 

- uvidom u Portal e-usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrdili smo da se u opisu 

zanimanja „primalja“ koristi i naziv „Medicinska sestra – primalja“. Uputili smo HZZ-u dopis kojim 

smo preporučili da naziv „Medicinska sestra – primalja“ zamijene nazivom „primalja – 

asistentica/primaljski asistent“ ukoliko se radi o završetku srednjoškolskog obrazovanja; odnosno 

nazivom „prvostupnik/ica primaljstva“ ukoliko se radi o završetku preddiplomskog studija te 

„magistar/ra primaljstva“ ukoliko se radi o završetku diplomskog studija. Promptno su odgovorili iz 

HZZ da će izvršiti potrebne izmjene na Portalu e-usmjeravanje. 

- objavljen je na Portal za e-učenje novi e-tečaj pod nazivom „Informiranost i stavovi trudnica o 

cijepljenju protiv Covid-19 u Republici Hrvatskoj“. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Vijeće HKP je u periodu od veljače 2021. do prosinca 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 Zenko.  

 

Vijeće HKP je održalo 7 sjednica u periodu od veljače 2021. do prosinca 2021. godine. 

 

Na održanim sjednicama: 

 

• Članice Vijeća donijele su odluku da se s K.S. sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme na 

radno mjesto administrativnog referenta; 

• Članice Vijeća donijele su odluku o usvajanju Liste primalja koje će provoditi stručni nadzor 

i kontrolu kvalitete za razdoblje od 01.03.2021. do 01.03.2022.; 

• Članice Vijeća donijele su odluku da se sufinancira razlikovni „bridging program“ Primaljstva 



na Fakultetu zdravstvenih studija Rijeka članicama Hrvatske komore primalja u iznosu od 

1.500,00 kn neto po osobi i to članicama koje imaju uredno podmirene članarine u Komori; 

• Članice Vijeća odbile su žalbu S. A. na Privremeno rješenje Predsjednice HKP, KLASA: UP/I-

034-01/21-01/29, URBROJ: 340-16-21-2 od dana 31. ožujka 2021. godine; 

• Članice Vijeća su donijele odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor tri člana/ice Radne 

skupine za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske komore primalja i usvojile 

tekst istog; 

• Članice Vijeća su donijele odluku o izboru B.M.G., S.K.Č. i E.S. za članice Radne skupine za 

priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija HKP; 

• Članice Vijeća donijele su odluku da prihvaćaju Žalbu Predsjednice Etičkog povjerenstva 

protiv Rješenja Suda Hrvatske komore primalja KLASA: 023-01/20-10/1, URBROJ: 340-10-

21-24 od 07.05.2021. te preinačile prvostupanjsku odluku Suda Komore;  

• Članice Vijeća donijele su odluku da se odbija žalba Predsjednice Etičkog povjerenstva protiv 

Rješenja Suda Hrvatske komore primalja KLASA: 023-01/21-10/1, URBROJ: 340-10-21-13 

od 30.04.2021.; 

• Članice Vijeća donijele su odluku o odbijanju žalbe izjavljene protiv Odluke Radne skupine 

za isplate novčane pomoći članicama Komore, KLASA: 053-01/21-01/18, URBROJ: 340-13-

21-2 od 16. lipnja 2021. godine; 

• Članice Vijeća donijele su odluku o odbijanju žalbe izjavljene protiv Odluke Radne skupine 

za isplate novčane pomoći članicama Komore, KLASA: 053-01/21-01/16, URBROJ: 340-13-

21-2 od 15. lipnja 2021. godine; 

• Članice Vijeća donijele su odluku o odbijanju žalbe izjavljene protiv Odluke Radne skupine 

za isplate novčane pomoći članicama Komore, KLASA: 053-01/21-01/11, URBROJ: 340-13-

21-6 od 16. lipnja 2021. godine; 

• Članice Vijeća donijele su odluku o usvajanju prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu; 

• Članice Vijeća donijele su odluku da se Hrvatskoj udruzi za promicanje primaljstva (HUPP-

u) donira 10.000,00 kn za organizaciju XLIV. Simpozijem “Snažan um, snažno tijelo-miran 

porod” koji se održao 09.10.2021. u hotelu Princess, Jastrebarsko; 

• Članice Vijeća donijele su odluku da se podrži otvaranje jednog razreda za obrazovanje 

primalja-asistentica pri Medicinskoj školi u Zadru uz napomenu da je neophodno da edukaciju 

provodi prvostupnica primaljstva; 

• Članice Vijeća donijele su odluku da se članicama Ispitne komisije za provođenje ispita 

provjere znanja isplaćuje naknada u iznosu 200,00 kn neto po dolasku na ispit provjere znanja; 

• Članice Vijeća usvojile su pročišćeni tekst Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku 

praksu; 



• Članice Vijeća su donijele odluku da HKP neće sudjelovati u kupnji stroja za izradu 

identifikacijskih kartica sukladno zamolbi Glavne sestre OB Dr. Ivo Pedišić, Sisak;  

 

• Članice Vijeća su donijele odluku o raspisivanju 3. Javna natječaja za blagajnicu HKP i 

usvojile tekst istog; 

• Članice Vijeća donijele su odluku o izboru S. P. za Blagajnicu Komore; 

• Članice Vijeća su donijele odluku o raspisivanju 3., 4., 5. i 6. Javnog natječaja za izbor 1 

člana/ice Radne skupine za primaljsku praksu i usvojile tekst istog. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

Nadzorni odbor Hrvatske komore primalja je u razdoblju od veljače 2021. godine do prosinca 2021. 

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

Viktorija Radošević – članice Nadzornog odbora Komore. 

U razdoblju od veljače 2021. godine do prosinca 2021, održana je jedna sjednica Nadzornog odbora 

28. srpnja 2021. godine: 

• Na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2021. godine Nadzorni odbor Komore je pregledao 

cjelokupno novčano poslovanje Hrvatske komore primalja za vremenski period od 

01.01.2021. do 30.06.2021. godine. Navedenoj sjednici Nadzornog odbora Komore 

prisustvovala je administrativna referentica Snježana Paklec koja je članicama Nadzornog 

odbora Komore dostavila 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. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA  

 

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

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

 

U razdoblju od veljače 2021. godine do prosinca 2021., održana su 3 sjednice Suda Komore: 

 

• Sud Komore na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2021. godine odlučivao je o Zahtjevu za 

pokretanje disciplinskog postupka protiv tri članice Komore - S.A., K.V. i M.H., 

 

• Sud Komore na sjednici održanoj dana 30. travnja 2021. godine odlučivao je o Zahtjevu za 

pokretanje disciplinskog postupka protiv tri članice Komore – S.A., K.V. i M.H. , te donio 

Rješenja o odbacivanju zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka za dvije članice K.V. i 

M.H., 

 



• Sud Komore na sjednici održanoj dana 07. svibnja 2021. godine odlučivao je o Zahtjevu za 

pokretanje disciplinskog postupka protiv jedne članice Komore - S.A., te donio Rješenje o 

odbacivanju zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, 

 

 

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 

2021. do prosinca 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 periodu od veljače 2021. do prosinca 2021. 

provelo 13 redovitih stručnih nadzora i to u Općoj bolnici Nova Gradiška, Općoj županijskoj bolnici 

Požega, Općoj bolnici Dubrovnik, Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Općoj 

županijskoj bolnici Našice, Općoj i veteranskoj bolnici "Hrvatski Ponos" Knin, Domu zdravlja 

Metković, Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Kliničkoj bolnici Merkur, Kliničkom bolničkom 

centru Sestre milosrdnice, Kliničkoj bolnici "Sveti Duh", Općoj županijskoj bolnici Vinkovci i 

Kliničkom bolničkom centru Osijek. 

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

od 27. siječnja 2021., 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 2021. godine do prosinca 

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

Valentina Carboni – članice Povjerenstva. 

 

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

12 Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te je 6 zahtjeva usvojeno, a 6 zahtjeva 

odbačeno kao preuranjeno ili zakašnjelo.  

 

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

27 Prijava stručne edukacije koje se prijavljuju neovisno od Plana stručnih sastanaka. 

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje zaprimilo je od veljače 2021. godine do prosinca 

2021. godine 15 zahtjeva za provjerom znanja. Po primitku zahtjeva za provjerom znanja 

Povjerenstvo je provjeravalo formalnu ispunjenost zahtjeva te imenovalo Ispitnu komisiju koja se 

sastoji od 3 člana. Ispitne komisije su u vremenskom periodu od veljače do prosinca 2021. godine 

provele ukupno 3 ispita provjere znanja.  

 

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 2022. godinu bez točnog vremena održavanja (mjeseca) te predložila da pošalju i 

eventualno isti plan stručnih sastanaka kao i za 2021. godinu obzirom da se stručni sastanci u 2021. 

godini većinski nisu održali, pa će se predavanja eventualno održati ukoliko to epidemiološke mjere 

budu dozvoljavale. U trenutku sastavljanja ovog Izvještaja Hrvatska komora primalja zaprimila je 



Planove stručnih sastanaka za 2022. godinu za 12 Područnih vijeća Hrvatske komore primalja: 

Bjelovarsko-bilogorske županije, Brodsko-posavske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, 

Karlovačke županije, Koprivničko-križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Ličko-senjske 

županije, Međimurske županije, Požeško-slavonske županije, Sisačko-moslavačke županije, 

Varaždinske županije i Vukovarsko-srijemske županije.  

 

Planovi stručnih sastanaka za 2022. godinu biti će objavljeni na službenim mrežnim stanicama 

Hrvatske komore primalja početkom siječnja 2022. godine. 

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja je dana 31.03.2021. 

godine zbog općepoznate situacije uzrokovane kronavirusom donijelo odluku da se umanjuje broj 

bodova potrebnih za relicenciranje svim članovima/icama Hrvatske komore primalja i to za 15 

bodova, tj. 7.5 bodova vezanih uz primaljsku djelatnost i 7.5 bodova po slobodnom izboru iz srodnih 

struka, a koje umanjenje se odnosi na licencno razdoblje članova/ica u trenutku donošenja Odluke. 

Umanjenje se ne odnosi na obvezu prikupljanja bodova prisustvom jednoj vrsti edukacije na kojoj je 

minimalno jedna tema iz područja etike u primaljstvu, jedna tema iz područja zakonodavstva u 

primaljstvu, jedna tema iz kardiopulmonalne reanimacije i jedna tema iz područja psihologije. 

Navedenu odluku možete vidjeti ovdje. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Etičko povjerenstvo Hrvatske komore primalja je u periodu od veljače 2021. godine do prosinca 2021. 

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

Žilić – članice Povjerenstva. 

 

Dana 17. lipnja 2021. godine, Etičko povjerenstvo je održalo sjednicu na kojoj je članicama Etičkog 

povjerenstva proslijeđena pritužba pacijentice na rad primalje zaposlene u KBC Osijek. Članice 

Etičkog povjerenstva su jednoglasno zaključile da se od djelatnika bolnice koji su bili prisutni porodu 

pacijentice zatraže očitovanja. 

 

Članice Etičkog povjerenstva su u ranije pokrenutom postupku nakon zaprimljenih očitovanja 

donijele odluku da neće pokretati disciplinski postupak protiv primalje zaposlene u KBC Rijeka 

budući da se u konkretnom slučaju ne radi o povredi odredbi Etičkog kodeksa.  

 

Članicama Etičkog povjerenstva uručeno je Rješenje o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje 

disciplinskog postupka protiv primalje zaposlene u OB Zabok i bolnici hrvatskih veterana koje je 

donio Sud Komore na sjednici održanoj dana 07.05.2021. godine.  

 

Nakon kraće rasprave članice Etičkog povjerenstva jednoglasno su zaključile kako se slažu sa 

Rješenjem Suda Komore i da Predsjednica Etičkog povjerenstva neće ulagati žalbu na dostavljeno 

Rješenje. 

 

Članicama Etičkog povjerenstva uručena su Rješenja o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje 

disciplinskog postupka protiv primalja zaposlenih u OB Zabok i bolnici hrvatskih veterana te OB 

Gospić koje je donio Sud Komore na sjednici održanoj dana 07.05.2021. godine.  

 

Nakon kraće rasprave, a uvidom u cjelokupnu dokumentaciju u oba predmeta, članice Etičkog 

povjerenstva su donijele odluke kako i dalje smatraju da se ovdje radi o kršenju odredbi Etičkog 

kodeksa primalja te da primalje moraju biti primjereno kažnjene, stoga je odlučeno da Predsjednica 

Etičkog povjerenstva podnese žalbe Vijeću Komore na Rješenja Suda Komore protiv primalja 

zaposlenih u OB Zabok i bolnici hrvatskih veterana i OB Gospić. 

https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2021/04/Odluka-umanjenje-bodova_usvojeno.pdf


Dana 16. rujna 2021. godine održana je sjednica Etičkog povjerenstva na kojoj su članicama Etičkog 

povjerenstva dostavljena zaprimljena očitovanja djelatnika KBC Osijek, a vezano za pritužbu na rad 

primalje zaposlene u KBC Osijek. 

 

Članice Etičkog povjerenstva odlučile su da se uvede praksa od podnositeljica pritužbi tražiti 

potpisivanje Izjave o suglasnosti za pribavu medicinske dokumentacije i korištenju njihovih osobnih 

podataka u postupcima pred tijelima Komore.  

 

Članicama Etičkog povjerenstva proslijeđena su 2 pritužbe pacijentica i to na rad 2 primalje zaposlene 

u KB Sveti Duh i primalje zaposlene u KBC Split. 

 

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

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

članarine po raznim osnovama. Udovoljeno je zahtjevu u 182 predmeta, 11 zahtijeva je odbijeno a u 

2 predmeta je donesena odluka o povlačenju zahtjeva. Trenutno su u postupku rješavanja 24 zahtjeva 

za oslobođenje od plaćanja članarine. 

 

Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 56 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 veljače 2021. godine 

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

Radne skupine. Dana 29. studenog 2021. godine na sjednici Vijeća, Maja Dernaj je na temelju prijave 

na javni natječaj, izabrana u Radnu skupinu za primaljsku praksu, te je od prosinca 2021. godine 

Radna skupina za primaljsku praksu radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić, Mirjana Mate – 

Ellö i Maja Dernaj– članice Radne skupine. 

 

U razdoblju od  veljače 2021. godine  do prosinca 2021. godine Radna skupina za primaljsku praksu  

zaprimila je jedan zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove u 

djelatnost primaljstva, međutim podnositeljica zahtjeva nije dostavila potrebnu dokumentaciju stoga 

je donesena odluka o povlačenju zahtjeva za izdavanje mišljenja. 

 

 

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 2021. godine do prosinca 2021. godine radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka 

Matok - Glavaš i Sonja Kočiš Čovran. 

 

U periodu od veljače 2021. godine do prosinca 2021.  godine zaprimljeno je ukupno 6 novih zahtjeva 

za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. U gore navedenom razdoblju, priznata je kvalifikacija 

u 5 postupaka i to za prvostupnice primaljstva prema općem sustavu priznavanja. U postupku 

rješavanja su 3 zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. Postupci koji su u rješavanju 

odnose se na postupke priznavanja kvalifikacije za prvostupnice primaljstva prema općem sustavu 

priznavanja. 

 

 



 

Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                            Barbara Finderle, mag. obs. 

 


