
 

 
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE KOMORE PRIMALJA  

ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO VELJAČE 2017. GODINE 

 

Poštovane članice Skupštine Hrvatske komore primalja u nastavku Vas izvještavamo o radu 

Hrvatske komore primalja i aktivnostima koje su se odvijale od posljednje Skupštine HKP u 

prosincu 2016. godine, a obuhvaćaju razdoblje od 01.01.2017. do 23.02.2017. 

 

Od aktivnosti Komore u 2017. godini posebno bih istaknuli slijedeće, kronološki poredane: 

 

siječanj 2017. 

 

- početkom godine izradili smo i otvorili javno savjetovanje o prijedlogu dva Pravilnika 

(Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, 

grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti 

primaljstva i Pravilnik o načinu isticanja naziva i oglašavanja rada privatne prakse, grupne 

prakse, zdravstvene ustanove, trgovačkog društva i druge pravne osobe u privatnom 

vlasništvu koja obavlja djelatnost primaljstva) i Odluke (Odluka o visini troškova postupka 

davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene 

ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti primaljstva) kojom se regulira 

postupak osnivanja privatne prakse čije je otvaranje omogućeno prvostupnicama primaljstva 

temeljem odredbi Zakona o primaljstvu.  

 

- sudjelovali smo na tečaju u organizaciji Ministarstva zdravstva i Ureda UNICEF-a za 

RH pod nazivom „Bolnica prijatelj majki i djece“. Cilj ovog tečaja je osposobljavanje 

edukatora koji će provoditi edukaciju zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja u institucijama 

koje sudjeluju u provedbi pilot projekta „Rodilište-prijatelj majki“. 

 

-  sudjelovali smo na inicijalnom sastanku u organizaciji Hrvatske liječničke Komore 

vezane za pokretanje inicijative Koordinacije komora u zdravstvu na koji su bili pozvani 

predstavnici svih  Komora u zdravstvu. 

 

veljača 2017. 

 

- početkom veljače sastali smo se sa predstavnicima Hrvatske komore medicinskih 

sestara. 

 Na sastanku smo definirali zajedničke interese i probleme i dogovorili zajedničku 

suradnju glede organizacije i vrednovanja trajnog stručnog usavršavanja medicinskih sestara i 

primalja. U tu svrhu potpisali smo i Ugovor o poslovnoj suradnji sa Hrvatskom komorom 

medicinskih sestara kojim se HKMS obvezuje priznavati i bodovati predavanja u organizaciji 

HKP-a i obrnuto.  

 

- prisustvovali smo sastanku sa drţavnim tajnikom prim. Ţeljkom Plazonićem, dr. med. 

u Ministarstvu zdravstva na kojem smo drţavnog tajnika upoznali sa aktualnim pitanjima iz 

primaljstva i našim prijedlozima rješavanja istih. 

 



- prisustvovali smo na nekoliko sastanka s predstavnicima Fakulteta zdravstvenih 

studija u Rijeci vezano uz otvaranje bridging programa za primalje koje imaju završen studij 

sestrinstva, a koji bi se trebao otvoriti u 3. mjesecu 2017. godine. 

 

- potpisali smo Ugovor sa Ministarstvom zdravstva kojim se utvrĎuju odnosi u svezi 

troškova provoĎenja stručnih nadzora nad radom primalja, te se utvrĎuje vrijednost 

ugovorenog godišnjeg plana za 2017. godinu u iznosu od 40.000,00 kuna.  

 

- organizirali smo sastanak Radnih skupina, napravljena je evaluacija te je donesen 

operativni plan za rad HKP u 2017. godini sa konkretnim prijedlozima vezanim uz suradnju i 

tematiku sastanaka sa nadleţnim ministarstvima, reviziju prijedloga Primaljske 

dokumentacije, intenzivniju kontrolu edukacija, izradu pojedinih anketa, školovanje i 

kontinuiranu edukaciju primalja te kvalitetu rada same Komore. 

 

-  nastavljamo ukazivati na nepravilnosti vezane za primaljska radna mjesta uvidom u 

Pravilnike o sistematizaciji zdravstvenih ustanova, dajemo preporuke kako da se iste uklone 

te predlaţemo da se odredbe Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta usklade sa Zakonom o 

primaljstvu i Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-

tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. 

  

 

VIJEĆE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

Vijeće HKP je u periodu od  siječnja do veljače 2017. radilo u sastavu: predsjednica Vijeća 

HKP Erika Spirić, zamjenica predsjednice Vijeća HKP Ţeljka Ţivković, članice Vijeća HKP 

Milkica Niţić, Ksenija Šalov, Karmen Cecarko Vidović, Neda Davidović i Silvija Würth. 

Vijeće HKP je odrţalo u ovom periodu 5 sjednica online i 1 sjednicu u ţivo.  

Na odrţanim sjednica Vijeće je, izmeĎu ostalog: 

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

 predstavnice  pojedinih Područnih vijeća te biralo iste prema čl. 19. Pravilnika o 

 izboru  predsjednika, zamjenika i predstavnika Područnih Vijeća; 

- usvojilo Prijedlog Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti 

 osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva 

 za obavljanje djelatnosti primaljstva; 

- usvojilo Prijedlog Pravilnika o načinu isticanja naziva i oglašavanja rada privatne 

 prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove, trgovačkog društva i druge pravne osobe 

 u privatnom vlasništvu koja obavlja djelatnost primaljstva; 

- usvojilo Prijedlog Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti 

 osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva 

 za obavljanje djelatnosti primaljstva; 

-  donijelo odluku o sudjelovanju predstavnika Komore na sastanku EFNNMA 

 03.03.2017. godine u Berlinu; 

-  donijelo odluku o suradnji HKP sa ELACTA-om u organizaciji edukacija i 

 zajedničkih projekata; 

- donijelo odluku da Hrvatskoj komori primalja trenutno nije u interesu ulaziti u 

 Koordinaciju  komora u zdravstvu, ostavljajući mogućnost ponovnog preispitivanja te 

 odluke. 

Ovdje svakako treba naglasiti da Hrvatska komora primalja, unatoč činjenici što nije ušla u 

Koordinaciju komora u zdravstvu, i dalje ţeli nastaviti blisku suradnju sa ostalim Komorama 

u zdravstvu i zajednički rješavati aktualne probleme. 



Na 65. sjednici Vijeća donesena je odluka o prihvaćanju ponude Generali osiguranja d.d. i 

Certitudo d.o.o. za zastupanje u osiguranju koja nudi mogućnost članicama Komore sklapanje 

police osiguranja od profesionalne odgovornosti, osiguranja pravne zaštite u kaznenom i 

prekršajnom postupku, osiguranja pravne zaštite u disciplinskom postupku pred 

poslodavcem, osiguranja pravne zaštite za kaznena djela zbog prometne nezgode i osiguranje 

od posljedica nesretnog slučaja sa proširenim osigurateljnim pokrićima. O samoj ponudi 

članice Komore će biti obaviještene pismenim putem. Isto tako donesena je odluka o 

prihvaćanju ponude Uniqa osiguranja d.d. koja članicama Komore nudi mogućnost sklapanja 

police dopunskog i dodatnog osiguranja po povoljnijim uvjetima, a o čemu će članice 

Komore biti obaviještene putem sluţbene web stranice Komore.  

 

ETIČKO POVJERENSTVO HKP 

Etičko povjerenstvo je u periodu od siječnja do veljače 2017. radilo u sastavu: Barbara Pahek 

- predsjednica Povjerenstva, Nikolina Domazetović i Mirjana Mate Ellö - članice 

Povjerenstva. Etičkom povjerenstvu u 2017. godini su podnesena 36 zahtjeva za oslobaĎanje 

od plaćanja članarine po raznim osnovama. Zahtjevima je udovoljeno u 12 slučaja, a 1 

zahtjev je odbijen kao neosnovan. U ovom momentu u postupku rješavanja su 23 zahtjeva. 

 

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR I KONTROLU KVALITETE HKP 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete HKP je u periodu od siječnja do veljače 

2017. radilo u sastavu: Biserka Matok Glavaš – predsjednica Povjerenstva i Sonja Kočiš 

Čovran i Alenka Blaţi, članice Povjerenstva. U ovom razdoblju nije proveden niti jedan 

stručni nadzor. Dana 07. veljače 2017. objavljen je javni natječaj za kandidaturu za 

provoditelje/ice stručnog nadzora Hrvatske komore primalja u vremenskom periodu od 

01.03.2017. do 01.03.2018. te su se prijave na isti mogle podnijeti zaključno sa 15. veljače 

2017. Trenutno je u tijeku izbor provoditeljica stručnog nadzora za razdoblje od 01.03.2017. 

do 01.03.2018. godine. 

 

POVJERENSTVO ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO USAVRŠAVANJE HKP 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je u periodu od siječnja do veljače 2017. 

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

Kunina - članice Povjerenstva. Povjerenstvo je u ovom razdoblju zaprimilo 6 Zahtjeva za 

donošenje Odluke o umanjenju broja bodova od kojih su 2 Zahtjeva usvojena, niti jedan 

zahtjev nije odbijen kao neosnovan, 1 Zahtjev je odbijen kao preuranjen, a 3 Zahtjeva su u 

postupku rješavanja. Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je zaprimilo 1 

zahtjev za provjerom znanja, a provjera znanja će se odrţati početkom oţujka 2017. godine.  

 

SUD HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

Sud Komore je u periodu od siječnja do veljače 2017. radio u sastavu Maja Rečić – 

predsjednica Suda Komore, Milkica Niţić i Vera Divjak – članice Suda Komore. 

Sud Komore odrţao je sjednicu 09.02.2017. godine. 

Sud komore je na sjednici odlučivao o pokrenutim disciplinskim postupcima protiv 2 članice 

Komore.  

 

RADNA SKUPINA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA 

HKP 

Radna skupina za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske komore primalja je 

radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka Matok Glavaš i Sonja Kočiš Čovran. 



U periodu od siječnja do veljače 2017. podnesen je 1 zahtjev za priznavanje inozemnih 

stručnih kvalifikacija te je u postupku rješavanja, a 1 postupak je pozitivno riješen. Radna 

skupina je u navedenom periodu odrţala 1 ispit provjere osposobljenosti. 

 

 

       

               Predsjednica HKP 

                             Barbara Finderle, bacc.obs. 

U Zagrebu, 23. veljače 2017.         

    


