
 

 

 

 

 

U Zagrebu, 21. veljače 2022. godine 

 

IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

ZA RAZDOBLJE OD PROSINCA 2021. DO VELJAČE 2022. 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 09. prosinca 2021. godine do dana sastava ovih 

Izvještaja. 

 

PROSINAC 2021. 

- 03. prosinca 2021. sudjelovali smo na sastanku Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona 

o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te iznijeli prijedloge Hrvatske komore 

primalja i obrazložili iste. 

- 09. prosinca 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. 

- izrađen je novi newsletter za članove/ice HKP. Upišite se i Vi ovdje na mailing listu i putem e-maila 

primajte najnovije obavijesti. 

- 20. prosinca 2021. donesen je Plan savjetovanja s javnošću Hrvatske komore primalja za 2022. 

godinu te isti možete vidjeti ovdje. 

- 20. prosinca 2021. dostavili smo Ministarstvu rada i mirovinskog sustava statističke podatke u 

postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i broju pružatelja usluga na privremenoj i 

povremenoj osnovi HKP. 

- 28. prosinca 2021. raspisan je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na mjestu 

administrativnog/e referenta/ice Hrvatske komore primalja na određeno vrijeme zbog povećanog 

obima posla Ureda Komore. 

 

SIJEČANJ 2022. 

- 21. siječnja 2022. uputili smo dopis Ministarstvu zdravstva/požurnicu za propisivanje primaljskih 

lista; požurnice redovito šaljemo, a posebice od kada su primaljske liste ažurirane sukladno 

napredovanju struke i osobno dostavljene Ministarstvu zdravstva. 

- obzirom da je 01.01.2022. stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom 

postupku pokrenuli smo postupak izrade kvalificiranog elektroničkog pečata HKP. 

 

VELJAČA 2022. 

- kao suorganizatori 3. kongresa KoKOZ-a i 5. Hrvatskog kongresa medicinskog prava s 

međunarodnim sudjelovanjem najavljujemo da će se isti održati u Hotelu Eden, Rovinj od 01. do 03. 

travnja 2022. godine prema preliminarnom programu koji možete vidjeti ovdje. 

- prikupljamo stručne članke za službeno glasilo HKP „Primaljski vjesnik“, te i ovim putem pozivamo 

sve članice HKP da nam pošalju svoje radove na e-mail primaljski-vjesnik@komora-primalja.hr ili 

komora@komora-primalja.hr. Radovi u Primaljskom vjesniku se boduju  prvom autoru i prvom 
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suautoru na temelju Zamolbe za individualno priznavanje bodova. Podijelite svoje znanje i iskustvo 

te pritom sakupite i bodove potrebne za obnavljanje licence. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Vijeće HKP je u periodu od prosinca 2021. do veljače 2022. 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 2 sjednice u periodu od prosinca 2021. do veljače 2022. godine. 

 

Na održanim sjednicama članice Vijeća su, između ostalog: 

• donijele odluku o izboru B. K., S. Z. i H. R. za članove Povjerenstva za popis imovine; 

• donijele odluku o raspisivanju  Javnog natječaja za administrativnog/u referenta/icu i usvojile 

tekst istog; 

• usvojile zapisnike i zaključke sa 24., 25. i 26. sjednice Vijeća; 

• usvojile Listu primalja koje će provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete za razdoblje od 

01.03.2022. do 01.03.2023. 

 

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 

2021. do veljače 2022. 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: 

- 17. prosinca 2021. godine na kojoj su članice Povjerenstva utvrdile Godišnji plan stručnog nadzora 

i kontrole kvalitete rada za 2022. godinu; 

- 17. siječnja 2022. 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 01.03.2022. do 01.03.2023. te usvojile tekst istog; 

- 07. veljače 2022. godine na kojoj su članice Povjerenstva izradile prijedlog liste primalja koje će 

provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete za razdoblje od 01.03.2022. do 01.03.2023. 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete u periodu od prosinca 2021. do veljače 2022. nije 

provelo niti jedan stručni nadzor. 

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.  

Dana 31. siječnja 2022. 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 2022. 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 2021. godine do veljače 

2022. godine radilo u sastavu Suzana Haramina – predsjednica Povjerenstva, Banana Kunina i 

Valentina Carboni – članice Povjerenstva. 

 

U vremenskom periodu od prosinca 2021. godine do veljače 2022. godine Povjerenstvo je zaprimilo 

2 Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te su isti odbačeni kao preuranjeni.  

 

U vremenskom periodu od prosinca 2021. godine do veljače 2022. godine Povjerenstvo je zaprimilo 

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

 

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

2022. godine 5 zahtjeva za provjerom znanja. Po primitku zahtjeva iz prethodnih razdoblja za 

provjerom znanja Povjerenstvo je provjeravalo formalnu ispunjenost zahtjeva te imenovalo Ispitnu 

komisiju koja se sastoji od 3 člana.  

 

Dana 15. prosinca 2021. godine Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje održalo je 

sjednicu te donijelo odluke o zaprimljenim prijavama Plana stručnih sastanaka Područnih vijeća za 

2022.  godinu. 

 

Planovi stručnih sastanaka za 2022. godinu za 15 Područnih vijeća Hrvatske komore primalja: PV 

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

županije, PV Grad Zagreb, PV Istarske županije, PV Karlovačke županije, PV Koprivničko-

križevačke županije, PV Krapinsko-zagorske županije, PV Ličko-senjske županije, PV Međimurske 

županije, PV Požeško-slavonske županije, PV Primorsko-goranske županije, PV Sisačko-moslavačke 

županije, PV Varaždinske županije i PV Vukovarsko-srijemske županije objavljeni su 16. prosinca 

2021. godine na službenim mrežnim stanicama Hrvatske komore primalja te ih možete vidjeti ovdje. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Etičko povjerenstvo Hrvatske komore primalja je u periodu od prosinca 2021. godine do veljače 2022. 

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

Žilić – članice Povjerenstva. 

 

Dana 28. siječnja 2022. godine, Etičko povjerenstvo je održalo sjednicu na kojoj je odlučivalo o 

prijavama protiv četiri primalje (dvije zaposlene u KB Sveti Duh, jedne zaposlene u KBC Split i jedne 

zaposlene u KBC Osijek).  

 

Na navedenoj sjednici članice Etičkog povjerenstva jednoglasno su donijele odluku da predsjednica 

Etičkog povjerenstva uputi Sudu Komore zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv 

primalje zaposlene u KBC Osijek dok su postupci protiv primalja zaposlenih u KB Sveti Duh i KBC 

Split još u tijeku pred Etičkim povjerenstvom.  

 

U vremenskom periodu od prosinca 2021. godine do veljače 2022. godine u Komori je zaprimljeno 

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

članarine po raznim osnovama. Udovoljeno je zahtjevu u 20 predmeta, a u 2 predmeta je donesena 

odluka o povlačenju zahtjeva. Trenutno je u postupku rješavanja 13 zahtjeva za oslobođenje od 

plaćanja članarine. 

https://www.komora-primalja.hr/edukacija/strucna-edukacija-po-podrucnim-vijecima/


 

Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 11 članica na plaćanje zaostataka dužne članarine, te je 

većina članica i podmirila svoje obveze.  

        

 

IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 
 

Sud Komore je u periodu od prosinca 2021. do veljače 2022. godine radio u sastavu Vera Divjak – 

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

 

U gore navedenom periodu nije bilo potrebe za održavanjem sjednice Suda Hrvatske komore 

primalja. 

 

 

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 2021. godine do veljače 2022. godine radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka 

Matok - Glavaš i Sonja Kočiš Čovran. 

 

U periodu od prosinca 2021. godine  do veljače 2022. godine zaprimljeno je ukupno 3 nova zahtjeva 

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

u 2 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. 

 

Dana 11. veljače 2022. godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva vezano za izradu uputa za 

pokretanje postupaka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i postupke priznavanja 

inozemne stručne kvalifikacije za prvostupnice primaljstva koje su školovanje završile u 3. zemljama. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIMALJSKU PRAKSU HRVATSKE 

KOMORE PRIMALJA 

  

Radna skupina za primaljsku praksu Hrvatske komore primalja je u razdoblju od prosinca 2021. 

godine do veljače 2022. godine radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić, Mirjana Mate – Ellö i 

Maja Dernaj– članice Radne skupine. 

 

U razdoblju od  prosinca 2021. godine do veljače 2022. 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 POVJERENSTVA ZA POPIS IMOVINE 

 

Vijeće Komore je dana 28. prosinca 2021. godine na 27. sjednici izabralo za članice/članove 

Povjerenstva za popis imovine Bananu Kuninu, Silviju Zenko i Hrvoja Račkog na mandat od 5 

godina. 

  

Dana 30. prosinca 2021. godine Povjerenstvo za popis imovine održalo je sjednicu na kojoj su članovi 

između sebe za predsjednika Povjerenstva izabrali Hrvoja Račkog. 

 



Povjerenstvo za popis imovine je izvršilo popis imovine i obveza Komore za razdoblje 1.1.2021.-

31.12.2021. te ih zajedno sa popisnim listama dostavilo predsjednici Komore na daljnje postupanje. 

 

 

Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                            Barbara Finderle, mag. obs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


