
 

 

 

 

 

U Zagrebu, 08. prosinca 2022. godine 

 

IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

ZA RAZDOBLJE OD VELJAČE 2022. DO PROSINCA 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 24. veljače 2022. godine do dana sastava ovih 

Izvještaja. 

 

VELJAČA 2022. 

- 24. veljače 2022. održana je online sjednica Skupštine Hrvatske komore primalja. Zapisnik sa 

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

- 25. veljače 2022. poslano je Ministarstvu zdravstva Godišnje izvješće o radu Hrvatske komore 

primalja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, a sve sukladno čl. 30. Zakona o 

primaljstvu („Narodne novine“ broj 120/08, 145/10). 

 

OŽUJAK 2022. 

- od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje smo zatražili podatak koliko je prvostupnica primaljstva i 

primalja-asistentica prijavljeno u evidencijama kao nezaposlene osobe. Hrvatski zavod za 

zapošljavanje je odgovorio na naš upit 21.03.2022. te dostavio podatke da je krajem veljače 2022. na 

razini RH prijavljeno u evidencijama kao nezaposleno 59 primalja, 4 primalje – 

asistentice/primaljskih asistenata te 5 prvostupnika/ica primaljstva. 

- 14. ožujka 2022. poslali smo upit Ministarstvu zdravstva i zatražili mišljenje mogu li se prvostupnice 

primaljstva koje nemaju završenu srednju stručnu spremu primaljskog usmjerenja zaposliti na radno 

mjesto primalje-asistentice ili primalje srednje stručne spreme te mogu li se prvostupnice primaljstva 

koje imaju završenu srednju stručnu spremu primaljskog usmjerenja, ali nemaju odrađen pripravnički 

staž, zaposliti na radno mjesto primalje-asistentice ili primalje srednje stručne spreme. Do dana 

sastava ovog izvještaja, nismo zaprimili mišljenje Ministarstva zdravstva po navedenom pitanju. 

- 18. ožujka 2022. održana je na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci  promocija prve 

generacije magistra primaljstva. Iznimno smo ponosni što je uspješno ustrojen diplomski studij te što 

napokon imamo magistre primaljstva. 

- 25. ožujka 2022. upućeni su dopisi Medicinskom fakultetu u Puli, Veleučilištu Lavoslav Ružička u 

Vukovaru, Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilištu Sjever u Varaždinu glede 

mogućnosti otvaranja studija primaljstva. Napomenuli smo također da su na sveučilišnom 

diplomskom studiju Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci diplomirale dvije generacije 

magistri primaljstva, koje mogu iduće generacije educirati i pomoći pri ustrojavanju studija 

primaljstva. 

 

TRAVANJ 2022. 

- Hrvatska komora primalja i ove je godine sudjelovala u organizaciji 3. kongresa KoKOZ-a i 5.  

Hrvatskog kongresa medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem koji se održao u Rovinju od 

1. do 3. travnja 2022. godine. Prvog dana kongresa održala se panel rasprava o reformi zdravstva i 

položaju zdravstvenih radnika na kojoj su predstavnici komora u zdravstvu upoznali državnog tajnika 

Silvia Bašića s brojnim neriješenim problemima. Cilj KoKoZ-a je razmjena iskustava, provođenje 

zajedničke edukacije članova, organizacija zajedničkih skupova te podnošenje zajedničkih prijedloga 

i zahtjeva koji se odnose na zdravstvene djelatnosti, zdravstvene profesije i zdravstveni sustav u 
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cjelini. 

- broj 31./32. Primaljskog vjesnika izašao je u travnju 2022. te ga možete vidjeti ovdje. 

- Kontinuirano prikupljamo stručne članke za Primaljski vjesnik te pozivamo sve članice HKP-a 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 suautoru na temelju 

Zamolbe za individualno priznavanje bodova. Pozivamo i Vas ovim putem da podijelite svoje znanje 

i iskustvo te pritom sakupite i bodove potrebne za obnavljanje licence. 

- 23. travnja 2022. najpoznatija varaždinska primalja Erika Spirić imala je čast povući uzicu topa 

točno u podne na Starom gradu u Varaždinu u sklopu svečane smjene straže ispred gradske vijećnice 

i izvesti pucanj iz Varaždinskog topa Varaždinske građanske garde. 

 

SVIBANJ 2022. 

- Međunarodni dan primalja smo ove godine obilježili organiziranim besplatnim tečajem pripreme 

trudnica za porođaj i roditeljstvo koji se održao 05.05.2022. u Zagrebu, Centru kulture na Peščenici. 

Tečaj je bio namijenjen trudnicama i njihovim partnerima, a vodile su ga primalje s dugogodišnjim 

iskustvom rada u rodilištima. Odaziv na tečaj je bio izvrstan. Hrvatska komora primalja pozvala je i 

sva Područna vijeća na obilježavanje Međunarodnog dana primalja 05.05.2022. godine organizacijom 

tečaja za trudnice ili danom otvorenih vrata, a fotografije obilježavanja dana primalja u Područnim 

vijećima možete vidjeti na našoj službenoj facebook stranici. 

Povodom Međunarodnog dana primalja svijetlile su i Zagrebačke fontane u čast primaljama. 

Međunarodni dan primalja popratili su i mediji, a reportaže/članke možete vidjeti ovdje. 

- 07. svibnja 2022. godine sudjelovali smo na XLV. Simpoziju HUPP-a u Kastvu na temu „Svatko 

ima svoju priču, a ovo je naša - 70 godina organiziranog primaljstva u Hrvatskoj“. Fotografije možete 

vidjeti na našoj facebook stranici. 

- Organizacija ELACTA održala je svoju 12. konferenciju od 13.-14.05.2022. u Bremenu, Njemačka. 

Na istoj su prisustvovale naše primalje koje su ujedno IBCLC savjetnice za dojenje. ELACTA je 

organizacija koja ujedinjuje sve IBCLC udruge u Europi te je sinonim za potporu dojenju. 

- U sklopu projekta Lov na Tihog ubojicu, primalje Banana Kunina i Sonja Kočiš Čovran održale su 

13.05.2022. tečaj trudnicama u Petrinji vezano uz trudnoću, porođaj i dojenje. Zahvalni smo 

organizatorima što su nas uključili u ovakav hvalevrijedan projekt. 

 

LIPANJ 2022. 

- Od 22.-25.06.2022. održan je XXVIII. Europski kongres perinatalne medicine u Lisabonu 

organiziran od strane Europskog udruženja perinatalne medicine koje okuplja grupe i pojedince u 

Europi koji su zainteresirani za promicanje znanosti perinatalne medicine, za dobrobit majki i njihove 

djece. Na kongresu su se i hrvatske primalje educirale o novostima u perinatalnoj medicini. Na 

kongresu se raspravljalo o cijelom nizu zanimljivih perinatoloških i neonatoloških tema te je kongres 

bio posebno zanimljiv s obzirom da po prvi put takav kongres ima opciju slušanja on line predavanja, 

kao i uživo, te se svi materijali mogu poslušati u periodu od 3 mjeseca nakon kongresa. Na taj način 

dostupna su svima sva predavanja koja su izuzetno korisna. Kao i uvijek, najveću zainteresiranost 

publike imala su kontroverzna predavanja, a ovaj put se, između ostaloga, govorilo ZA i PROTIV 

Kristellerova hvata, nakon čega je bila zanimljiva rasprava. 

- Održali smo 28.06.2022. u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar predavanja Zakonodavstvo 

u primaljstvu i Etika u primaljstvu te se konstruktivno družili s članicama PV Vukovarsko-srijemske 

županije. 

- ove godine je održano nekoliko sastanaka Povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja na kojem 

redovito sudjeluju predstavnici Komore. Navedeno Povjerenstvo osnovano je pri Ministarstvu 

zdravstva s ciljem isticanja dojenja kao važnog javnozdravstvenog prioriteta, prvenstveno zbog 

zaštitne uloge koju ima na zdravlje djece i majki. Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja 

u Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine predstavlja temelj za stvaranje uvjeta u kojima bi i Hrvatska 

dosegnula taj važan cilj te implementirala Međunarodni pravilnik o načinu reklamiranja 

nadomjestaka za majčino mlijeko kroz nacionalnu regulativu. 

https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2022/05/PV-32_final.pdf
https://www.facebook.com/komoraprimalja
https://www.komora-primalja.hr/2022/05/05/medunarodni-dan-primalja-popracen-u-medijima-primalja/
https://www.facebook.com/komoraprimalja


- 30. lipnja 2022. imenovali smo tajnicu i blagajnicu Komore u radnu skupinu za izradu Nacrta 

prijedloga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju 

 

SRPANJ 2022. 

- Dana 02.07.2022. u ime Hrvatske komore primalja je predsjednica Vijeća HKP Erika Spirić 

sudjelovala na Filmskom festivalu tolerancije. Festival je trajao od 30.06.-03.07.2022. godine, uz 

prikazivanje igranih i dokumentarnih filmova koji prate stanje i razvoj demokracije, demokratskih 

procesa i ljudskih prava te je organizirano i nekoliko „tolerance talkova“ vezanih uz aktualnu hrvatsku 

situaciju u ostvarivanju ljudskih, napose i ženskih prava. Primalje su se spominjale u kontekstu 

mogućeg rješenja problema s kojima se žene susreću tražeći zdravstvenu uslugu. 

- 13. srpnja 2022. održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva povodom primaljskih lista te je na 

istom, uz pomoć predstavnica Hrvatske komore primalja, Suzane Haramina i Banane Kunina, 

napravljen Nacrt prijedloga Pravilnika o primaljskim listama te su dogovorene izmjene na pojedinim 

primaljskim listama. Ministarstvo zdravstva je ovime pokazalo inicijativu, na koju se dugo čekalo, za 

rješavanje problema nedostatka primaljskih lista. 

- 15. srpnja 2022. održao se sastanak u Ministarstvu zdravstva povodom izrade Nacrta prijedloga 

Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te je HZZO predstavio izmjene koje namjerava unijeti 

u zakon. 

 

KOLOVOZ 2022. 

- 02. kolovoza 2022. dostavili smo Ministarstvu zdravstva mišljenje na Nacrt pravilnika o sadržaju i 

načinu vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite. Prema navedenom pravilniku 

formira se Nacionalni registar pružatelja zdravstvenih usluga kojeg vodi Zavod za javno zdravstvo, a 

obveza komora u zdravstvu je dostaviti podatke o vrsti licence, datumu izdavanja licence, datumu 

obnavljanja licence, datumu isteka licence, broju licence i zemlji diplomiranja članova/ica komore. 

- 02. kolovoza 2022. Ministarstvu zdravstva su dostavljene prepravljene i konačne primaljske liste 

koje će činiti prilog Pravilnika o primaljskim listama. 

 

RUJAN 2022. 

- Od 22. do 25. rujna 2022. održao se EMA sastanak u Bruxelles na kojem su sudjelovale naše dvije 

delegatkinje. Raspravljalo se o primaljstvu unutar EU te su delegati svake zemlje imali priliku iznijeti 

problematiku vezano za primaljstvo u njihovoj zemlji. Održala su se zanimljiva predavanja i 

radionice. 

- 22. rujna 2022. godine u 13:00 sati u atriju Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split organizirana 

je mala svečanost povodom otkrivanja replike nadgrobne stele primalje Elije Sotere iz drugog stoljeća 

poslije Krista. Više možete pročitati ovdje. 

 

LISTOPAD 2022. 

- obilježili smo Nacionalni tjedan dojenja. Cilj obilježavanja nacionalnog tjedna dojenja je podizanje 

svijesti o važnosti dojenja te promicanje dojenja kao najzdravijeg odabira za majku i dijete. Novi broj 

33. Primaljskog vjesnika posvetili smo važnosti i promociji dojenja, a isti možete pročitati ovdje. 

- U Fužinama su se od 07. do 09.10.2022. okupili aktivni volonteri Hrvatske komore primalja te 

održali niz konstruktivnih sastanaka o trenutno aktualnim temama u primaljstvu i o tome u kojem 

pravcu aktivnosti Komore trebaju ići. Održala se i sjednica Vijeća Komore te i sjednice drugih 

pojedinih tijela Komore. 

- poslali smo upit svim rodilištima u RH te zamolili podatak koliko primalja srednje stručne spreme, 

primalja-asistentica/primaljskih asistenata i prvostupnika/ica primaljstva u njihovoj ustanovi trenutno 

nedostaje te očekuju li uskoro nešto veći odljev primaljskog kadra zbog odlaska u 

mirovinu/inozemstvo. Podaci se prikupljaju kako bismo se s istima potom obratili Ministarstvu 

zdravstva i ministarstvu nadležnom za obrazovanje s ciljem poticanja zapošljavanja primaljskog 

kadra te s ciljem otvaranja studija primaljstva diljem Republike Hrvatske. 

- 14. listopada 2022. ponovno smo se obratili Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru i 

https://www.kbsplit.hr/novosti/detalj/u-atriju-rodilista-zasjat-ce-stela-primalje-elije-sotere-iz-ii-st-poslije-krista?fbclid=IwAR1crFua8FntPk6jUClwBVB5onZFu8Sw2uIs5PyUW1hvRM3CLCxkZ9jWago
https://www.komora-primalja.hr/wp-content/uploads/2022/11/PV-33_final-finala.pdf


Sveučilištu Sjever u Varaždinu u vezi ustrojavanja studija primaljstva. Također se razmatra otvaranje 

dislociranog studija primaljstva u Zaboku. 

- Dana 18.10.2022. održao se sastanak predstavnika Komore i predstavnika Ministarstva zdravstva u 

vezi gorućih problema u primaljstvu. Tako se na sastanku raspravljalo o donošenju primaljskih lista, 

obzirom da je 13.07.2022. održan prvi sastanak u Ministarstvu zdravstva povodom primaljskih lista. 

Po pitanju donošenja primaljskih lista dogovoreno je da bi uskoro navedeni nacrt pravilnika trebao 

biti na e-savjetovanju. Pratite našu službenu web stranicu kako bi bili obaviješteni kada će Nacrt 

prijedloga Pravilnika o primaljskim listama biti na e-savjetovanju kako biste isti mogli pročitati i 

komentirati. Nadalje, na sastanku smo se dotaknuli i teme ispitivača na stručnim ispitima primalja te 

je Ministarstvo zdravstva zamolilo Komoru da dostavi popis predloženih ispitivača kako bi struka 

ispitivala struku. Također, na sastanku smo napomenuli i problematiku u vezi koeficijenata primalja 

te i problematiku autonomije ustanova u donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih mjesta obzirom da isti ne propisuju izričito zapošljavanje i razmještaj primalja 

na primaljskim radnim mjestima, a sukladno Zakonu o primaljstvu. 

- 21. listopada 2022. uputili smo dopis Zdravstvenom veleučilištu Zagreb da nas izvijeste o trenutnoj 

fazi izrade studijskog programa Primaljstvo te može li se uskoro očekivati akreditacija istog od strane 

Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Naime, u svibnju 2022. obavijestili su nas da je 

Zdravstveno veleučilište u postupku reakreditacije i da tijekom navedenog postupka Agencija za 

znanost i visoko obrazovanje ne provodi postupke akreditacije novih studijskih programa te da će 

Povjerenstvo za izradu studijskog programa Primaljstvo nastaviti s izradom studijskog programa po 

završetku postupka reakreditacije. 

- dana 25. listopada 2022. obratili smo se Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom strukovnom sindikatu   

medicinskih sestara - medicinskih tehničara po pitanju Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o 

nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama od 15. srpnja 2022.  

Problematika koja se javlja u provedbi navedenog je da magistrama primaljstva, raspoređenim na 

mjesta glavnih primalja u djelatnosti ginekologije i opstetricije, nije dodijeljen pripadajući koeficijent 

obzirom da su magistre primaljstva, a ne sestrinstva. Upozorili smo Ministarstvo zdravstva da 

navedena Uredba ne spominje primalje niti jednom riječi te se to sada pokazuje kao problem u praksi, 

obzirom da zdravstvene ustanove ne postupaju na jednak način prema svim zdravstvenim 

djelatnicima, a koji se nalaze na istom radnom mjestu te imaju isti stupanj obrazovanja, no različite 

zdravstvene djelatnosti. 

 

STUDENI 2022. 

- Hrvatska komora primalja ispituje interes za bridging studij na razini diplomskog studija s magistre 

sestrinstva na magistru primaljstva na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Mogućnost 

otvaranja studija bilo bi namijenjeno svima koji rade u primaljstvu, imaju završen preddiplomski 

studij primaljstva i trebaju licencu za magistre primaljstva, a već su završile diplomski studij za 

magistru sestrinstva.  

- 07. studenog 2022. održali smo sastanak sa Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara 

- medicinskih tehničara po pitanju koeficijenata magistri primaljstva. Predstavnici navedenog 

sindikata su nas izvijestili da je u pripremi ponovna izmjena Uredbe o nazivima radnih mjesta i 

koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, na kojoj će i oni sudjelovati te će se zauzeti za 

primalje prilikom donošenja izmjena. 

- 10. studenog 2022. održao se sastanak s predstavnicama Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Lanom 

Škrgatić  i   prof. dr. sc. Vesnom Elveđi Gašparović na Medicinskom fakultetu u Zagrebu po pitanju 

otvaranja studija primaljstva. Predstavnice Medicinskog fakulteta izrazile su volju za otvaranjem 

studija primaljstva kroz 2 godine, budući da ne mogu prije radi problema akreditacije jer se KBC 

Zagreb- Petrova renovira te predložili da se obratimo Ministarstvu znanosti i obrazovanja te zatražimo 

zajednički sastanak po pitanju otvaranja studija primaljstva i mogućnosti financiranja studija iz 

fondova EU. 

- 11. studenog 2022. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održalo se javno predstavljanje 

prijedloga reforme sustava zdravstva na kojem je prisustvovala i djelatnica Komore. 



- 17. studenog 2022. održao se on line sastanak aktivnih volonterki Komore kako bi predsjednica 

Hrvatske komore primalja Barbara Finderle obavijestila sve aktivne volonterke HKP i predsjednice 

Područnih vijeća o mogućnosti otvaranja studija primaljstva u RH te o aktivnostima koje su 

pokrenute. 

- 17. studenog svake godine obilježava se Svjetski dan prijevremeno rođene djece. Ove godine su 

mnoga rodilišta u RH obilježila Svjetski dan prijevremeno rođene djece, a fotografije možete 

pogledati na našoj facebook stranici. 

- 22. studenog 2022. očitovali smo se na prijedlog mjera za izradu drugog Akcijskog plana za 

smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2022. godine. Sukladno prijedlozima Ministarstva 

gospodarstva i održivog razvoja predloženo je razmatranje opravdanosti naplate davanja i njihovo 

brisanje i to za naknade koje se plaćaju u svrhu priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, 

pristupnina i naknada troškova za provjeru znanja i upisnina u Hrvatsku komoru primalja. Naknade 

koje su navedene predstavljaju minimum troškova koji Hrvatskoj komori primalja služe za redovno 

poslovanje te ih ista smatra opravdanim.  

 

PROSINAC 2022. 

- u 2022. godini proveli su se reizbori predsjednica, zamjenica i predstavnica u 15 Područnih vijeća 

Hrvatske komore primalja te su organizirani izbori po Područnim vijećima Hrvatske komore primalja. 

- u ovoj godini su se edukacije započele održavati uživo obzirom da se situacija s epidemijom 

COVID-19 poboljšala. Tako smo se odlučili i za izradu novog Portala za e-učenje koji će biti 

jednostavniji za korištenje, a nakon što novi portal krene s radom e-tečajevi više neće biti besplatni. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Vijeće HKP je u periodu od veljače 2022. do prosinca 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, Teuta Grdinić i Silvija Zenko.  

 

Vijeće HKP je održalo 19 sjednica u periodu od veljače 2022. do prosinca 2022. godine. 3 sjednice 

Vijeća su se održale uživo, a 16 sjednica se održalo online. 

 

Na održanim sjednicama Vijeće je, između ostalog: 

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

01.03.2022. do 01.03.2023; 

• donijelo odluku da se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatraži podatak koliko je 

prvostupnica primaljstva i koliko primalja-asistentica prijavljeno u evidencijama kao 

nezaposlene osobe te dopis Ministarstvu zdravstva s upitom mogu li se prvostupnice 

primaljstva koje nemaju završenu srednju stručnu spremu primaljskog usmjerenja zaposliti na 

radno mjesto primalje-asistentice ili primalje srednje stručne spreme te mogu li se 

prvostupnice primaljstva koje imaju završenu srednju stručnu spremu primaljskog usmjerenja, 

ali nemaju odrađen pripravnički staž, zaposliti na radno mjesto primalje-asistentice ili 

primalje srednje stručne spreme;  

• donijelo odluku da HKP podrži prijedlog PV Zadarske županije za nominaciju A. Z. za 

Zadarsko bijelo srce; 

• donijelo odluku o donaciji u iznosu 10.000,00 kn za XLV. Simpozij HUPP-a; 

• usvojilo Odluku za provođenje izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika 

Područnih vijeća za vrijeme pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2; 

• donijelo odluke o raspisivanju Javnih natječaja za izbore predsjednika/ice, zamjenika/ice 

predsjednika/ice i predstavnika/ica Područnih vijeća Hrvatske komore primalja;  

• Usvojilo prijedloge kandidacijskih lista/glasačkih listića za izbore predsjednika/ica, 

zamjenika/ica predsjednika/ica i predstavnika/ica Područnih vijeća Hrvatske komore 

https://www.facebook.com/komoraprimalja


primalja;  

• složilo da Komora treba reagirati na članak objavljen 05. svibnja 2022. u ePodravini; 

• Donijelo odluku da se žalba primalje M.B. na Rješenje o ispisu po službenoj dužnosti odbije;  

• Donijelo odluku o raspisivanju Javnog natječaja za kandidaturu za članove/ice Stručnog 

vijeća Hrvatske komore primalja i usvojilo tekst istog;  

• Donijelo odluku o usvajanju prijedloga Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske 

komore primalja;  

• Donijelo odluku o usvajanju prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja;  

• Donijelo odluku o dvojnom iskazivanju novčanih iznosa u kuni i euru; 

• Utvrdilo pročišćeni tekst Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za 

samostalni rad Hrvatske komore primalja; 

• Donijelo odluku o povećanju naknade za provoditeljice stručnog nadzora na 700,00 kn neto 

počevši od 01.01.2023.; 

• Donijelo odluku o usvajanju Prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru; 

• Donijelo odluku o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom 

postupku; 

• Donijelo odluku o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu 

utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja; 

• Donijelo odluku o usvajanju Pravilnika o dobrovoljnom članstvu; 

• Izabralo za predsjednicu PV Brodsko-posavske županije A.G.;  

• Izabralo za zamjenicu predsjednice PV Brodsko-posavske županije K.M.; 

• Izabralo za predstavnicu PV Brodsko-posavske županije M.L.; 

• Izabralo za zamjenicu predsjednice PV Vukovarsko-srijemske županije T. L.; 

• Donijelo odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor blagajnika/ce Komore i usvojilo 

tekst istog; 

• Donijelo odluku o prihvaćanju ponude Agentuisa d.o.o za izradu Portala za e-učenje; 

• Donijelo odluku o raspisivanju natječaja za zaposlenje jednog administrativnog referenta 

srednje stručne spreme na određeno vrijeme od 1 godine s početkom rada 01.01.2023. godine; 

• Izabralo za predsjednicu PV Požeško-slavonske županije S.Š.;  

• Izabralo za zamjenicu predsjednice PV Požeško-slavonske županije M.Z.; 

• donijelo odluku o izboru S.P. za Blagajnicu Komore; 

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

određeno vrijeme i usvojile tekst istog.; 

• donijelo odluku o ispravku Pravilnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore primalja; 

• usvojilo Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih troškova; 

• donijelo odluku o raspisivanju Javnog natječaja za kandidaturu za 3 člana/ice Radne skupine 

za primaljsku praksu i usvojilo tekst istog; 

• donijelo odluke o raspisivanju natječaja za predsjednice, zamjenice predsjednica i 

predstavnica pojedinih Područnih vijeća. 

• usvojilo Zapisnike i zaključke sa sjednica Vijeća HKP 

• donijelo odluku da se svim djelatnicima Komore u 2023. godini isplaćuje neoporeziva 

naknada za topli obrok u iznosu od 500,00 kuna/mjesečno; 

• donijelo odluku o povećanju neto plaće radnici N.T. u iznosu od 500,00 kuna u 2023. godini;  

• donijelo odluku o produženju Ugovora o radu na godinu dana radnici I.A.;  



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

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA  

 

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

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

 

U razdoblju od veljače 2022. godine do prosinca 2022., održana su 4. sjednice Suda Komore: 

 

• Sud Komore na sjednici održanoj dana 14. travnja 2022. godine odlučivao je o Zahtjevu za 

pokretanje disciplinskog postupka protiv jedne članice Komore – S.T; 

 

• Sud Komore na sjednici održanoj dana 02. rujna 2022. godine odlučivao je o Zahtjevu za 

pokretanje disciplinskog postupka protiv dvije članice Komore – S.T. i S.B.; 

 

• Sud Komore na sjednici održanoj dana 08. listopada 2022. godine odlučivao je o Zahtjevu za 

pokretanje disciplinskog postupka protiv dvije članice Komore – S.T. i S.B., te donio Rješenje 

o pokretanju disciplinskog postupka za članicu S.B.; 

 

• Sud Komore na sjednici održanoj dana 02. prosinca 2022. godine odlučivao je o Zahtjevu za 

pokretanje disciplinskog postupka protiv jedne članice Komore – S.T. te donio Rješenje o 

odbacivanju zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka protiv S.T. 

 

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 

2022. do prosinca 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: 

• 11. ožujka 2022. na kojoj je donijelo plan obavljanja pojedinih stručnih nadzora sukladno 

Godišnjem planu stručnog nadzora i kontrole kvalitete rada za 2022. godinu; 

• 02. rujna 2022. na kojoj je donijelo Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru; 

• 26. rujna 2022. na kojoj su članice Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete i 

predsjednica Komore ocjenjivale opravdanost zahtjeva za provođenje izvanrednog stručnog 

nadzora. 

 

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

provelo 14 redovitih stručnih nadzora i to u Županijskoj bolnici Čakovec, Općoj bolnici Zabok i 

bolnici hrvatskih veterana, Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar, Kliničkom bolničkom centru 

Rijeka, Općoj bolnici Pula - Ospedale Generale di Pola, Općoj bolnici Bjelovar, Općoj bolnici 

Varaždin, Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin, Općoj bolnici "Dr. Josip 

Benčević" Slavonski Brod, Općoj bolnici Gospić, Općoj bolnici ”dr. Ivo Pedišić” Sisak, Općoj bolnici 

Šibensko-kninske županije, Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana te Općoj 

bolnici Virovitica. U prethodno navedenom periodu proveden je jedan izvanredni stručni nadzor i to 

u Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin. 



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

od 31. siječnja 2022., 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 RADNE SKUPINE ZA PRIMALJSKU PRAKSU HRVATSKE 

KOMORE PRIMALJA 

  

Radna skupina za primaljsku praksu Hrvatske komore primalja je u razdoblju od veljače 2022. do 

prosinca 2022. godine radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić, Mirjana Mate – Ellö i Maja 

Dernaj– članice Radne skupine. 

 

U razdoblju od veljače 2022. do prosinca 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 koja 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 2022. do prosinca 2022. godine radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka Matok - 

Glavaš i Sonja Kočiš Čovran. 

 

U periodu od veljače 2022. do prosinca 2022. godine zaprimljeno je ukupno 5 novih zahtjeva za 

priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. U gore navedenom razdoblju, 1 zahtjev za priznavanje 

inozemne stručne kvalifikacije je odbačen, priznata je kvalifikacija u 3 postupaka i to, u 2 postupka 

za prvostupnice primaljstva prema općem sustavu priznavanja, a u 1 postupku za primalju-asistenticu 

prema općem sustavu priznavanja. U postupku rješavanja je 1 zahtjev za priznavanje inozemne 

stručne kvalifikacije za prvostupnicu primaljstva prema općem sustavu. 

 

Dana 03. studenog 2022. godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva vezano za izradu 

digitalne platforme za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i postupka za privremeno i 

povremeno pružanje usluga PISK. 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Nadzorni odbor Hrvatske komore primalja je u razdoblju od veljače 2022. godine do prosinca 2022. 

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

Viktorija Radošević – članice Nadzornog odbora Komore. 

 

U razdoblju od veljače 2022. godine do prosinca 2022. godine, održana je jedna sjednica Nadzornog 

odbora 21. srpnja 2022. godine: 

 

• Na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2022. godine Nadzorni odbor Komore je pregledao 

cjelokupno novčano poslovanje Hrvatske komore primalja za vremenski period od 

01.01.2022. do 30.06.2022. godine. Navedenoj sjednici Nadzornog odbora Komore 

prisustvovala je blagajnica 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 ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

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

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

članice Povjerenstva. 

 

U vremenskom periodu od veljače 2022. do prosinca 2022. godine u Komori je zaprimljeno 165 

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

članarine po raznim osnovama. Udovoljeno je zahtjevu u 135 predmeta, a u 4 predmeta je donesena 

odluka o povlačenju zahtjeva. 8 Zahtjeva je odbijeno, a trenutno je u postupku za rješavanje 18 

zahtjeva za oslobođenje od plaćanja članarine. 

 

Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 46 članica na plaćanje zaostataka dužne članarine, te je 

većina članica i podmirila svoje obveze.  

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU POVJERENSTVA ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO 

USAVRŠAVANJE 

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je u periodu od  veljače 2022. do prosinca 2022. 

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

Carboni – članice Povjerenstva. 

 

U vremenskom periodu od veljače 2022. do prosinca 2022. godine Povjerenstvo je zaprimilo 14 

Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te je 6 Zahtjeva usvojeno, 5 Zahtjeva je 

odbijeno kao preuranjeno, a 3 Zahtjeva su u obradi. 

 

U vremenskom periodu od veljače 2022. do prosinca 2022. godine Povjerenstvo je zaprimilo 20 

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

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je zaprimilo od veljače 2022. do prosinca 2022. 

godine 8 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. 

 

Do 01.11.2022. godine Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore 

primalja zaprimilo je 17 prijava Planova stručnih sastanaka Područnih vijeća za 2023. godinu.  

 

 

 



IZVJEŠTAJ O RADU STRUČNOG VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Stručno vijeće Hrvatske komore primalja je u periodu od veljače 2022. godine do 04. listopada 2022. 

godine radilo u sastavu Sonja Kočiš Čovran, Teuta Grdinić, Monika Grgić i Đurđica Stokić -članice 

Stručnog vijeća te Banana Kunina, Predsjednica Stručnog vijeća.   

 

Dana 27. rujna 2022. godine Predsjednica HKP Barbara Finderle imenovala je nove članice u  Stručno 

vijeće na mandat od 05.10.2022. do 04.10.2027. godine u sastavu: Banana Kunina, Đurđica Stokić, 

Iva Podhorsky Štorek, Teuta Grdinić i Sonja Kočiš Čovran. 

Prva konstituirajuća sjednica Stručnog vijeća održala se je 08. listopada 2022. godine u Fužinama na 

kojoj je izabrana Iva Podhorsky Štorek za predsjednicu Stručnog vijeća. 

 

 

 

 

 

 

Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                            Barbara Finderle, mag. obs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


