
 

 

 

 

 

U Zagrebu, 17. prosinca 2019. godine 

 

IZVJEŠTAJI TIJELA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

ZA RAZDOBLJE OD RUJNA 2019. DO PROSINCA 2019. 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 08. rujna 2019. godine. 

 

RUJAN 2019. 

- od 26. – 29. rujna 2019. godine predstavnice Hrvatske komore primalja, Sonja Kočiš Čovran 

(delegat EMA) i Barbara Finderle (delegat i član Board – a EMA (European Midwives Association) 

sudjelovali su na EMA General Metting-u u Pragu. Na dnevnom redu ove sjednice bilo je 

prihvaćanje financijskog i godišnjeg izvještaja o radu EMA-e za razdoblje od 2018. – 2019. godine 

te strateškog i financijskog plana za 2019. – 2020. godinu. Isto tako, na sjednici je izabrana nova 

podpredsjednica Bord-a Agnes Simon te članica Bord-a Melania Tudose na mandat od 4 godine. 

Sonja Kočiš Čovran je zajedno sa Alenom Fyordlovom (predsjednicom Češke komore primalja) 

okupljenima ukratko predstavila Twining program između Hrvatske komore primalja i Češke 

komore primalja, koji nam je omogućio razmjenu iskustva i znanja vezanih za primaljsku struku 

između ovih dviju zemalja. Twining program je  zahvaljujući sufinanciranju istog od strane EMA-e.  

 

LISTOPADA 2019. 

- od 11. – 13. listopada 2019. godine 3 aktivne volonterke Hrvatske komore primalja sudjelovale su 

na XXXIII. Perinatalnim danima „Ante Dražančić“ u Osijeku. U sklopu Perinatalnih dana održala 

su se zanimljiva predavanja s temama iz područja perinatologije, neonatologije i primaljske skrbi. 

Također, primalje su ove godine osim što su bile pasivni sudionici na predavanju, bile su i aktivni 

sudionici pri Primaljskoj sekciji.  

-od 18. - 20. listopada 2019. godine održao se 1. Hrvatski kongres medicine i prava i 12. Kongres 

pravnika u zdravstvu „Pravo i medicina- ruku po ruku“ u Varaždinu na kojem je sudjelovala 

predstavnica Hrvatske komore primalja. U sklopu Kongresa održana su predavanja koja su bila 

zanimljiva svim zdravstvenim radnicima koje rade u sustavu zdravstvene zaštite. 

- 29. listopada 2019. godine predstavnici Komore prisustvovali su, zajedno sa predstavnicima 

ostalih komora u zdravstvu, sastanku koji se održao u Hrvatskoj liječničkoj komori, a vezano uz 

organizaciji i dogovor oko održavanja 2. kongresa KOKOZ-a, te vezano uz primjenu novog Zakona 

o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 01.01.2019. godine. 

 

 

STUDENI 2019. 

- 21. studenog 2019. godine predstavnice Hrvatske komore primalja (Biserka Matok – Glavaš, 

Sonja Kočiš Čovran i Barbara Finderle) sastale su se u Školi za primalje sa novom ravnateljicom 

Škole za primalje  Majom Feil Ostojić, prof. i Željkom Kuljak te ostalim predstavnicama škole s 

kojima su razgovarale o reviziji programa školovanja i kompetencija primalja asistentica. Na 

sastanku su raspravljali i o potrebi za srednjoškolskim primaljskim kadrom konkretno školovanjem 

primalja- asistentica koje su važan dio zdravstvenog tima u dijelu zdravstvene skrbi za žene i 

obitelj. Na sastanku je dogovoreno da će Hrvatska komora primalja i Škola za primalje zajednički 

nastupati prema ostalim ustanovama i ministarstvima u cilju osiguravanja što boljeg statusa 

primalja-asistentica. 



- 22. studenog 2019. godine Predsjednica Komore sudjelovala je na Kongresu Futur Z 2019 u 

Opatiji. Jedna od glavnih tema Kongresa bila je implementacija novog Zakona o zdravstvenoj 

zaštiti u zdravstveni sustav Republike Hrvatske.  

- 26. studenog 2019. godine u Uredu Komore održan je sastanak vezan za zaštitu primaljskih radnih 

mjesta i daljnjih aktivnosti Komore u 2020. godini. Sastanku su prisustvovali Barbara Finderle, 

Suzana Haramina, Banana Kunina, Sonja Kočiš Čovran, Biserka Matok-Glavaš, Erika Spirić, Vera 

Divjak, Kristina Mikuličić i Kristina Sinovčević Rački.   

Sastanak je sazvan iz razloga čestih izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 

radnih mjesta u zdravstveni ustanovama u Republici Hrvatskoj te raspoređivanjem drugih 

zdravstvenih djelatnika na primaljska radna mjesta. Raspravljalo se o i o drugim problemima u 

primaljstvu kao što je samostalnost prvostupnica primaljstva, održavanje trudničkih tečajeva od 

strane drugih zdravstvenih djelatnika, nepostojanje primaljske dokumentacije, kompetencijama 

primalja na svim razinama obrazovanja, ulozi primalja u patronažnoj skrbi za trudnice i babinjače, 

te u skrbi za novorođenčad. 

Zaključeno je da će se poslati dopis Ministarstvu zdravstva u vezi potrebe za donošenjem izmjena 

Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za 

obavljanje zdravstvene djelatnosti kako bi na primaljskim radnim mjestima radile isključivo 

primalje.  

Dogovoreno je da će se zatražiti očitovanje od Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu iz kojeg razloga 

se na Program usavršavanja za operacijske medicinske sestre – instrumentarke ne mogu upisati 

primalje sa završenim preddiplomskim studijem primaljstva.  

Isto tako dogovoreno je da će se za 2020. godinu povisiti financijska sredstva za provođenje 

stručnih nadzora radi provjere usklađenosti Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 

radnih mjesta sa Zakonom o primaljstvu.  

2020. godina  proglašena je godinom medicinskih sestara i primalja. U sklopu  „godine medicinskih 

sestara i primalja“, 2020. godine organizirat će se  niz jednodnevnih edukacija po RH za primalje, i 

aktivno raditi na kampanji čiji je cilj ukazati široj javnosti  da su primalje najadekvatniji zdravstveni 

djelatnici za voditi tečajeve za trudnice.  

- od 28. – 30. studenog 2019. godine odražavala se 6. konferencija EMA-e u Švedskoj, Malmö. Na 

istoj je sudjelovala kao predstavnica Komore, uz financijsku podršku Europskog udruženja 

primalja, Sonja Kočiš Čovran (delgat). Teme koje su se obrađivale na konferencije odnosile su se 

na kompetencije primalja u antenatalnoj i interpartalnosj skrbi i školovanju primalja. 

 

PROSINAC 2019. 

- 03. prosinca 2019. godine Radna skupina za dostojanstvo struke (Biserka Matok – Glavaš, Sonja 

Kočiš Čovran i Silvija Würth) sastala se u Uredu Komore sa Željkom Kuljak mentorom zdravstvene 

njege i socijalne medicine u Školi za primalje, Zagreb. Na sastanku su definirane kompetencije 

primalja-asistentica te je u tijeku revizija kompetencija istih. Isto tako Radna skupina aktivno radi 

na revizija kompetencija prvostupnica primaljstva i magistra primaljstva kako bismo što adekvatnije 

zaštitili radna mjesta za primalje. 

-13. prosinac 2019. godine koordinatorice za primaljske liste susrele s programerom radi finalnih 

izmjena na samim listama, koje će se potom u finalnoj verziji dostaviti u Ministarstvo zdravstva. 

Izmjene se sastoje od toga da uz  liste za primaljsku skrb koje je Komora izradila 2013. godine 

uklopljene i ginekološke primaljske liste budući je stav Komore  da je i ginekologija dio primaljske 

skrbi i radno mjesto na kojem bi trebale raditi primalja. 

- Ministarstvo zdravstva nam je početkom prosinca dostavilo na prethodno mišljenje prijedlog 

Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti. U Pravilniku će se 

između ostalog, definirati radna mjesta zdravstvenih radnika na pojedinim radilištima. U tijeku je 

izrada mišljenja o prijedlogu Pravilnika. 

 

 

 



 

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Vijeće HKP je u periodu od rujna 2019. do 06. studenog 2019. godine radilo u sastavu: predsjednica 

Vijeća HKP Erika Spirić, zamjenica predsjednice Vijeća HKP Željka Živković, članice Vijeća HKP 

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

 

Vijeće HKP je dana 15. studenog 2019. godine održalo konstituirajuću sjednicu Vijeća te je od tada 

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 Würth.  

 

Prva konstituirajuća sjednica novog saziva Vijeća održala se 15. studenog 2019. godine u Rijeci 

gdje su između sebe izabrali predsjednicu Vijeća i zamjenicu Vijeća. Predsjednica Vijeća u novom 

sazivu je Erika Spirić, a zamjenica predsjednice Vijeća je Marijana Ivančić. 

 

Vijeće HKP je održalo 6 sjednica u starom sazivu Vijeća, u novom sazivu je održalo 3 sjednice 

Vijeća. 

 

Na održanim sjednicama Vijeće je, između ostalog: 

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

predstavnica pojedinih Područnih vijeća; 

 

- donijelo odluke o raspisivanju javnih natječaja za Tijelo Hrvatske komore primalja 

(Nadzorni odbor HKP) 

 

- usvajalo prijedloge kandidacijskih/glasačkih listića na temelju raspisivanja natječaja za 

predsjednice, zamjenice predsjednice i predstavnice pojedinih Područnih vijeća;  

 

- izabralo za predsjednicu PV Sisačko-moslavačke županije na temelju raspisanog javnog 

natječaja i zaprimljenih prijava I.M.; 

- izabralo za predsjednicu PV Primorsko-goranske županije na temelju raspisanog javnog 

natječaja i zaprimljenih prijava M.V.P.; 

- izabralo 3 predstavnice PV Primorsko-goranske županije na temelju raspisanog javnog 

natječaja i zaprimljenih prijava M.N.,S.T.,Z.Ž.; 

- izabralo za predsjednicu PV Zadarske županije na temelju raspisanog javnog natječaja i 

zaprimljenih prijava M.L.;  

- izabralo za predstavnicu PV Zadarske županije  na temelju raspisanog javnog natječaja i 

zaprimljenih prijava I.M;  

- izabralo za predsjednicu PV Vukovarsko-srijemske županije na temelju raspisanog javnog 

natječaja i zaprimljenih prijava D.M.;  

- izabralo za predsjednicu PV Šibensko-kninske županije na temelju raspisanog javnog 

natječaja i zaprimljenih prijava S.T.;  



- donijelo odluku da se za blagajnicu Hrvatske komore primalja na temelju javnog natječaja i 

zaprimljenih prijava izabere A.K.; 

- izabralo za predstavnicu PV Sisačko-moslavačke županije na temelju raspisanog javnog 

natječaja i zaprimljenih prijava N.D.; 

- izabralo na temelju raspisanog javnog natječaja i zaprimljenih prijava za predsjednicu PV 

Krapinsko-zagorske županije J.V., za zamjenicu predsjednice PV Krapinsko-zagorske 

županije  J.Š.B. i za predstavnicu PV Krapinsko-zagorske županije K.S.;  

- izabralo za predstavnicu PV Zadarske županije na temelju raspisanog javnog natječaja i 

zaprimljenih prijava M.G.;  

- izabralo za zamjenicu predsjednice PV Grada Zagreba na temelju raspisanog javnog 

natječaja i zaprimljenih prijava A.M.K.; 

- donijelo odluku da se potpiše Aneks ugovora o radu sa B.F.;  

- usvojilo Zapisnike i zaključke sa sjednica Vijeća HKP. 

 

 
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 rujna 

2019. do prosinca 2019. 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 jednu sjednicu: 

 13.12.2019. na kojoj su članice Povjerenstva izradile Godišnji plan stručnog nadzora i 

kontrole kvalitete rada za 2020. godinu. 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je u periodu od rujna 2019. do prosinca 2019. 

provelo pet redovita stručna nadzora i to u: 

 Specijalističkoj ginekološkoj ordinaciji Moreno Milevoj, dr.med.spec.gin. i ops.,  

 Specijalističkoj ginekološkoj ordinaciji dr. Vesna Bubić,  

 Domu zdravlja Metković – Rodilište,  

 Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana te  

 Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana. 

U navedenom periodu nije proveden niti jedan izvanredni stručni nadzor.  

 

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete je po provedenim nadzorima dostavilo mišljenje 

odgovorim osobama Ustanova, primaljama nad čijim radom je proveden nadzor, te Ministarstvu 

zdravstva ukoliko su tijekom nadzora utvrđene nepravilnosti iz nadležnosti zdravstvene inspekcije. 

Ovdje se posebno napominje da je HKP dobila informaciju da je Ministarstvo zdravstva po primitku 

mišljenja od strane Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja 

zatražilo očitovanja od ustanova gdje su pronađene nepravilnosti u radu. 

 

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

od 28. veljače 2019., 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.  

stručnim nadzorima. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

Nadzorni odbor Hrvatske komore primalja je u razdoblju od rujna 2019. godine do 06.11.2019. 

godine radio u sastavu: Ana Mahnet - predsjednica Nadzornog odbora Komore, Edita Škunca i 

Bruna Markovski – članice Nadzornog odbora Komore. 

 

Dana 06.11.2019. članici Nadzornog odbora Editi Škunca istekao je mandat, a dana 07.11.2019. 

Viktoriji Radošević otpočeo je mandat na 5 godina. 

 

U gore navedenom periodu nije bilo potrebe za održavanjem sjednice Nadzornog odbora Hrvatske 

komore primalja. 

 

             

IZVJEŠTAJ O RADU SUDA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA  

 

Sud Komore je u periodu od rujna 2019. do prosinca 2019. 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 POVJERENSTVA ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO 

USAVRŠAVANJE 
 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je u periodu od  rujna 2019. godine do 

prosinca 2019. godine radilo u sastavu Suzana Haramina – predsjednica Povjerenstva, Banana 

Kunina i Valentina Carboni – članice Povjerenstva. 

 

U vremenskom periodu od rujna 2019. do prosinca 2019. godine Povjerenstvo je zaprimilo 9 

Zahtjeva za donošenje Odluke o umanjenju broja bodova te je 6 Zahtjeva usvojeno, a 3  Zahtjeva su 

odbijena kao preuranjena. 

 

U vremenskom periodu od rujna 2019. do prosinca 2019. godine Povjerenstvo je zaprimilo 9 

Prijava stručne edukacije za 2019. godinu koje se prijavljuju neovisno od Plana stručnih sastanaka 

za 2019. godinu. 

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje je zaprimilo od rujna 2019. do prosinca 2019. 

godine ukupno 5 zahtjeva za provjerom znanja. Po primitku zahtjeva za provjerom znanja 

Povjerenstvo je provjeravalo formalnu ispunjenost zahtjeva te imenovalo Ispitne komisije koja se 

sastoji od 3 člana. U navedenom vremenskom periodu 5 zahtjeva za provjerom znanja u trenutku 

sastava ovoj Izvještaja su u obradi.  

 

Hrvatska komora primalja je do 01. studenog 2019. godine zaprimila Planove stručnih sastanaka za 

2020. godinu za 18 Područnih vijeća Hrvatske komore primalja. Područno vijeće Virovitičko-

podravske županije i PV Zagrebačke županije nije dostavilo Hrvatskoj komori primalja Plan 

stručnih sastanaka za 2020. godinu.  



 

Planovi stručnih sastanaka za 2020. godinu biti će objavljeni na službenim mrežnim stanicama 

Hrvatske komore primalja početkom siječnja 2020. godine. 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

 

Etičko povjerenstvo Hrvatske komore primalja je u periodu od rujna 2019. godine do prosinca 

2019. godine radilo u sastavu: Barbara Pahek - predsjednica Povjerenstva, Iva Podhorsky Štorek i 

Dijana Žilić – članice Povjerenstva. 

 

Dana 26. rujna 2019. godine održana je sjednica Etičkog povjerenstva gdje su članice Etičkog 

povjerenstva Barbara Pahek, Iva Podhorsky Štorek i Dijana Žilić sa 2 glasa ZA donijele odluku da 

predsjednica Etičkog povjerenstva i dalje bude gospođa Barbara Pahek u narednom mandatnom 

razdoblju. 

 

Isto tako članice Etičkog povjerenstva nakon što su zaprimile očitovanja od nadležne ustanove a 

vezano za moguću povredu odredbi Etičkog kodeksa primalja, jednoglasno su donijele odluku da 

neće pokretati disciplinski postupak protiv 2 primalja budući da se u konkretnom slučaju ne radi o 

povredi odredbi Etičkog kodeksa te su jednoglasno zaključile kako je potrebno organiziranje i 

održavanje edukacije na temu komunikacijske vještine primalja sa klijenticama/pacijenticama koje 

su imale traumatična iskustva porođaja u nadležnoj ustanovi. 

 

U vremenskom periodu od rujna 2019. godine do prosinca 2019. godine u Komori je zaprimljeno 

63 zahtjeva za oslobođenje od plaćanja članarine. Zahtjevi se odnose na oslobađanje od plaćanja 

članarine po raznim osnovama. Udovoljeno je zahtjevu u 41 slučaju a 1 zahtjev je odbijen budući da 

se smatrao neosnovanim. Trenutno je u postupku rješavanja 21 zahtjev za oslobođenje od plaćanja 

članarine. 

 

Povjerenstvo je u ovom periodu pozvalo 21 članicu na plaćanje zaostataka dužne članarine, te je 

većina članica i podmirila svoje obveze. 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU STRUČNOG VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

  

Stručno vijeće Hrvatske komore primalja je u periodu od rujna 2019. do prosinca 2019. godine 

radilo u sastavu Banana Kunina, bacc. obs., Sonja Kočiš Čovran bacc. obs., Teuta Grdinić, bacc. 

obs., Monika Grgić, bacc. obs. i Đurđica Stokić, bacc. obs.  

 

U gore navedenom periodu nije bilo potrebe za održavanjem sjednice Stručnog vijeća 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 rujna  2019. godine do prosinca 2019. godine radila u sastavu: Erika Spirić, Biserka 

Matok - Glavaš i Sonja Kočiš Čovran. 

 



Dana 26. studenog 2019. godine Radna skupina za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije 

provela je ispit provjere kompetentnosti u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije. 

Na inicijativu Radne Skupine za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, Komora primalja je 

krenula u dopunu Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja te je propisala 

da sve primalje kojima je Hrvatska komore primalja u postupku priznavanja inozemne stručne 

kvalifikacije prema općem sustavu priznala kvalifikaciju, a nisu u postupku priznavanja inozemne 

stručne kvalifikacije prošle jednu od dopunskih mjera koje su propisane Zakonom o reguliranim 

profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, moraju prije upisa u Komoru priložiti 

dokaz o  uspješno položenoj provjeri znanja pred tijelima Komore. 

 

U periodu od rujna 2019. godine do prosinca 2019. godine zaprimljeno je ukupno 2 nova zahtjeva 

za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. U 2 postupka za priznavanje inozemnih stručnih 

kvalifikacija priznata je kvalifikacija i to za 2 prvostupnice primaljstva prema općem sustavu 

priznavanja. U postupku rješavanja su 3 zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. 

Postupci koji su u rješavanju odnose se u 2 postupka na državljanke trećih država, a provode se 

prema općem sustavu priznavanja a u 1 postupku radi se o državljanki EU te se postupak provodi 

po automatskom sustavu priznavanja.  

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU RADNE SKUPINE ZA PRIMALJSKU PRAKSU HRVATSKE 

KOMORE PRIMALJA 

 

Radna skupina za primaljsku praksu Hrvatske komore primalja je u razdoblju od rujna 2019. godine 

do prosinca 2019. godine radila u sljedećem sastavu Marijana Ivančić,  Mirjana Mate – Ellö i 

Melani Tomas – članice Radne skupine. 

 

U razdoblju od rujna 2019. godine do prosinca 2019. godine Radna skupina za primaljsku praksu 

nije zaprimila niti jedan zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, 

grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva koji će obavljati djelatnost primaljstva. 

 

 

 

 

 

Predsjednica Hrvatske komore primalja 

                                                                                            Barbara Finderle, bacc. obs. 

 


