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MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA  

      UPRAVA ZA VISOKO OBRAZOVANJE 

Ravnatelj 

Vito Turšić, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

Predmet: Zahtjev za dostavom informacije o izjednačavanju stručnih naziva za Više   

                 medicinske sestre ginekološko-opstetričkog smjera, očitovanje- traži se  

 

 

 

Poštovani, 

 

 

Hrvatska komora primalja zatražila je prošle godine u ožujku očitovanje Stručnog Vijeća 

Zdravstvenog veleučilišta u Zgrebu vezano na Pravilnik o odgovarajućim akademskim i 

stručnim nazivima i izdavanju potvrde o odgovarajućem stručnom nazivu stečenom na 

Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu koje je donijelo Stručno vijeće Zdravstvenog 

veleučilišta u Zagrebu dana 24. veljače 2010. godine. 

 

Navedenim Pravilnikom utvrđen je popis stručnih naziva stečenih završetkom stručnog 

dodiplomskog studija (u trajanju od dvije do tri godine) na Zdravstvenom veleučilištu u 

Zagrebu, koji će se „zamijeniti“ novim odgovarajućim nazivom. Međutim, u navedenom 

pravilniku je ispušten stručni naziv Viša medicinska sestra ginekološko–opstetričkog smjera. 

 

Nadalje, prema saznanjima Hrvatske komore primalja, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu 

izdalo je više prijepisa diploma članicama Komore koje su završile obrazovanje upravo za 

Višu medicinsku sestru ginekološko-opstetričkog smjera, s novim prijepisom na prvostupnice 

sestrinstva (a što nikako ne odgovara stečenom zvanju i naobrazbi primalje). 

 



Nakon što smo telefonski kontaktirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, službenik 

resornog ministarstva gospodin Juroš Luka, obavijestio nas je da će se prijepis diploma 

navedenog Zdravstvenog veleučilišta obustaviti zbog neodgovarajuće zakonske osnove.  

 

Stoga Vas ovim putem molimo da nam u što žurnijem roku dostavite informacije o tijeku 

rješavanja navedenog predmeta te informaciju koje će se rješenje ubuduće primijeniti po 

pitanju prijepisa diploma primalja koje su stekle obrazovanje Viših medicinskih sestara 

ginekološko-opstetričkog smjera.  

Ujedno Vas molimo za pismeno očitovanje vezano uz već izdane prijepise diploma primalja - 

Viših medicinskih sestara ginekološko-opstetričkog smjera izdanih po Zdravstvenom 

veleučilištu u Zagrebu, a u kojim je navedeno da se prednje navedeni stečeni naziv 

zamjenjuje novim "prvostupnice sestrinstva". 

 

Naravno, koristim priliku naglasiti kako je Hrvatska komora primalja zainteresirana uključiti 

se u proces rješavanja svih predmeta vezanih uz primaljstvo te Vam se stavljamo na 

raspolaganje po pitanju rješavanja istih. Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite 

gospodinu Hrvoju Periniću, izvršnom tajniku Komore na broj telefona 01/5494 688 ili na  

e-mail adresu komora@komora-primalja.hr. 

 

 

S poštovanjem,  

 

       Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                     Barbara Finderle, primalja, bacc ms 

                                                                                      
 

 

 

 

 

 

Na znanje: 

 

Gospodin Juroš Luka, Ministarstvo znanosti, obrazovanja 

 i športa Republike Hrvatske 

mailto:komora@komora-primalja.hr

