
ZAPISNIK   
SA 01. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA,  

održane 07. svibnja 2009. godine, s početkom u 18.00 sati, 
u prostorijama hotela Park u Čakovcu, Zrinsko Frankopanska bb. 

 
 

NAZOČNI: 
• Barbara Finderle, Predsjednica Hrvatske Komore primalja, 
• Slavica Adžija, Dopredsjednica Hrvatske Komore primalja, 
• Deana Švaljug, Dopredsjednica Hrvatske Komore primalja, 
• Erika Špirić, Predsjednica Vijeća Komore, 
• Marijana Ivančić, zamjenica Vijeća Komore, 
• Karmen Cecarko–Vidović, članica Vijeća Komore, 
• Iva Podhorsky Štorek, članica Vijeća Komore, 
• Kristina Ladiš, članica Vijeća Komore, 
• Ivana Klimpak, članica Vijeća Komore, 
• Nikolina Tadić, članica Vijeća Komore, 
• Kristina Mikuličić, odvjetnica Komore, 
• Vida Kallay, tajnica Komore, 
• Blaženka Rafaj, blagajnica Komore, 
• Silvija Prugovečki, predsjednica Područnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, 
• Ivana Potnik, predsjednica Područnog vijeća Brodsko-posavske županije, 
• Valeri Vesna Đuho, predsjednica Područnog vijeća Dubrovačko-neretvanske županije, 
• Nives Perhat, predsjednica Područnog vijeća Istarske županije, 
• Dubravka Kasunić, predsjednica Područnog vijeća Karlovačke županije, 
• Ivana Cenkovčan, predsjednica Područnog vijeća Koprivničko-križevačke županije, 
• Jelena Lepčin, dopredsjenica Područnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, 
• Marija Završki, predstavnica Područnog vijeća Krapinsko-zagorske županije 
• Mirjana Čanić, predsjednica Područnog vijeća Ličko-senjske županije, 
• Karmen Cecarko-Vidović, predsjednica Područnog vijeća Međimurske županije, 
• Petra Debeljak, predsjednica Područnog vijeća Osječko-baranjske županije, 
• Sonja Zubac, predstavnica Područnog vijeća Osječko-baranjske županije 
• Ljubica Zadro, predsjednica Područnog vijeća Požeško-slavonske županije, 
• Martina Perušić-Valenčić, predsjednica Područnog vijeća Primorsko-goranske županije, 
• Željka Živković, predstavnica Područnog vijeća Primorsko-goranske županije, 
• Božica Čaić, predsjednica Područnog vijeća Sisačko-moslavačke županije, 
• Božena Bjelanović, predsjednica Područnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije, 
• Vesna Bednjanić, predsjednica Područnog vijeća Varaždinske županije, 
• Marija Počepan, predsjednica Područnog vijeća Virovitičko-podravske županije, 
• Marijana Ivančić, predsjednica Područnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije, 
• Jelena Knez, predsjednica Područnog vijeća Zadarske županije, 
• Ivana Klimpak, predsjednica Područnog vijeća Zagrebačke županije, 
• Sabina Vlašić, dopredsjednica Područnog vijeća Šibensko-kninske županije, 
• Mirjana Juraški, predsjednica Područnog vijeća Grada Zagreba, 
• Biserka Matok Glavaš, predstavnica Područnog vijeća Grada Zagreba 

 
 
Predsjednica Komore najprije je pozdravila sve prisutne članice i zaželila im dobrodošlicu te otvorila  
01. redovitu sjednicu Skupštine Hrvatske Komore primalja. 
 
Predsjednica Komore je zatim, a budući se radi o prvoj sjednici Skupštine, upoznala prisutne sa 
odredbama Poslovnika o radu skupštine Hrvatske komore primalja i odredbama Statuta Komore, te 
kojim se aktima propisuje rad same Skupštine. 
 
Predsjednica Komore u ovom uvodnom izlaganju ukratko je istaknula sljedeće: 
 



 Skupština Komore sastoji se od predsjednica svih Područnih Vijeća i predstavnica Područnih 
 Vijeća. Predstavnice Područnih Vijeća biraju samo one županije koje imaju više od 75 članica, 
 odnosno na 75 članica Komore bira se jedna predstavnica u Komoru. 
 Skupštinu otvara i njenim radom rukovodi Predsjednica Komore.   
 Da bi Skupština mogla održati sjednicu i donositi pravovaljane odluke mora joj prisustvovati 
 većina od ukupnog broja članica Skupštine.  
 Nakon otvaranja Skupštine Predsjednica Komore utvrđuje broj nazočnih članova Skupštine i 
 kada ista utvrdi da se Skupština može održati i donositi pravovaljane odluke, započinje se sa 
 njenim radom. 
 Rad Skupštine odvija se prema dnevnom redu koji sastavlja predsjednica Komore, a koji se 
 dostavlja svim članica Skupštine uz poziv na Skupštinu. Poziv za sjednicu Skupštine mora 
 biti dostavljen članicama Skupštine najkasnije 30 dana prije njezina održavanja. Prijedlozi 
 izmjena i dopuna dnevnoga reda moraju se dostaviti Komori najmanje 10 dana prije 
 održavanja Skupštine, te ukoliko su iste osnovane Dnevni red će se izmijeniti. Iznimno na  
 glasovanje može se staviti i izmjene dnevnog reda koje su predložene neposredno prije 
 održavanja Skupštine, ukoliko te izmjene predloži najmanje trećina nazočnih članica 
 Skupštine.  
 Na samome početku sjednice Skupština usvaja dnevni red i to većinom glasova nazočnih 
 članica. 
 Članice koje žele raspravljati o pojedinoj točki dnevnoga reda prijavljuju se za raspravu i riječ 
 dobivaju po redu kojim su se prijavile za raspravu. Svaka članica u pravilu o svakoj točki 
 dnevnoga reda može raspravljati samo jedanput, a u svojim izlaganjima mora biti kratka, jasna 
 i sažeta. 
 Skupština u pravilu odluke donosi javnim glasovanjem.  
 Izbor za članove tijela Komore provodi se tajnim glasovanjem. 
 Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku "za" prijedlog, "protiv" prijedloga i "suzdržan", a 
 tajno glasovanje provodi se uz pomoć glasačkih listića odnosno kandidacijskih lista.  
 Kada Skupština bira članove tijela Komore mora između sebe izabrati Izbornu Komisiju koja 
 se sastoji od pet članica  i koja  rukovodi radom Komisije. 
 
Predsjednica Komore naglasila je prisutnim članicama Skupštine da na današnjoj sjednici moraju 
glasovati o izboru za članove Nadzornog odbora. 
 
Predsjednica Komore upoznala je prisutne i sa činjenicom da Skupština inače bira Predsjednicu 
Komore, članove Vijeća komore i članove Nadzornog odbora. No, budući je Predsjednicu Komore i 
članove Vijeća Komore izabrala Osnivačka Skupština na temelju prijedloga Osnivačkog odredba, a 
sve sukladno odredbama Statuta Komore, danas će se birati samo članovi Nadzornog odbora.  
 
Predsjednica Komore naglasila ja da članove Nadzornog odbora bira Skupština, budući je osnovna 
zadaća Nadzornog odbora ta, da dva puta godišnje pregledava novčana poslovanje Komore i da 
upravo zbog toga mora biti u potpunosti nezavisan od svih ostalih tijela u Komori. 
 
Nakon uvodnog izlaganja, Predsjednica Komore upoznala je prisutne s tim, da sve Pravilnike i 
Poslovnike, kao i Statut Komore mogu pronaći na web stranici Komore. 
 
Zatim je na molbu predsjednice Komore uslijedilo pojedinačno predstavljanje prisutnih članica 
Skupštine i ostalih Tijela Komore. 
 
Predsjednica Komore utvrdila je da prvoj redovitoj Skupštini Hrvatske Komore primalja prisustvuje 25 
članica od ukupno 26 članica i da ista može započeti sa radom. 
 
 
Dnevni red: 

1. Utvrđivanje dnevnog reda sjednice Skupštine, 
2. Izvješće Predsjednice Komore o dosadašnjem radu Komore, 
3. Izbor Izborne Komisije za izbor članova Nadzornog odbora, 
4. Izbor članova Nadzornog odbora, 
5. Izvješće Izborne Komisije o rezultatima izbora za članove Nadzornog odbora, 
6. Razno 



Utvrđivanje dnevnog reda sjednice Skupštine 

Predsjednica Komore pitala je prisutne članice Skupštine imaju li kakav prijedlog za izmjenu odnosno 
dopunu dnevnoga reda. Nakon što se nitko nije javio prešlo se je na glasovanje o predloženom 
dnevnom redu.  
 
Za predloženi dnevni red glasovalo je 25 članica Skupštine, nijedna nije bila protiv i nije bilo 
suzdržanih glasova. 
 
Zatim je Predsjednica Komore utvrdila da je predloženi dnevni red usvojen sa 25 glasova i da se 
prema njemu može nastaviti sa radom. 
 
 
Izvješće Predsjednice Komore o dosadašnjem radu komore 
 
Predsjednica Komore u svom Izvješću o dosadašnjem radu Komore ukratko je istaknula slijedeće: 
 
 Sukladno Zakonu o primaljstvu osnovana je Hrvatska Komora primalja čiji su osnivač 
 Hrvatska udruga primalja i Ministarstvo znanosti i socijalne skrbi Republike Hrvatske. 
 Na osnivačkoj skupštini izabrana je Predsjednica Komore i članice Vijeća Komore. 
 Tijela komore jesu: Skupština, Vijeće, Stručno vijeće, predsjednica, 2 dopredsjednice, 21 
 Područno vijeće, Nadzorni odbor, Sud Komore, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za stručna 
 pitanja i trajno usavršavanje, Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete. 

Komora je do sada održala ukupno 5 sastanaka Vijeća, a održani su i sastanci svih Područnih 
 Vijeća na kojima su izabrane Predsjednice Područnih vijeća, zamjenice Područnih vijeća i 
predstavnice; otvoreni su natječaji za većinu funkcija u Komori. 

 
 Na prvom sastanku izabrana je predsjednica Vijeća i zamjenica predsjednice Vijeća. 

 Izglasan je poslovnik o radu Vijeća, donesena je odluka o visini članarine i upisnine sukladno 
 kojoj članarina iznosi 0.6% bruto osobnog dohotka, a upisnina 100 kn, sukladno kojoj se sve 
 članice moraju učlaniti u Komoru najkasnije do 1.lipnja 2009. Zatim su otvoreni natječaji za 
 dopredsjednice, članove povjerenstva, urednice glasila Komore i web stranice, blagajnice, 
 tajnice i odvjetnika. 
 Usvojen je prijedlog znaka Komore i prijedlog zahtjeva za učlanjenje. 
 
 Na drugoj sjednici Vijeća Komore donesena je odluka o logu Komore, usvojen je prijedlog o 
 suglasnosti o uplati članarine, usvojen je Pravilnik o postupku upisa u registre HKP i Poslovnik 
 o radu Područnih vijeća. 
 
 Na trećoj sjednici usvojen je Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog 
 usavršavanja primalja, primaljskih prvostupnica i primaljskih asistentica, te Pravilnik o izboru 
 tijela Komore. 

 Izabrane su dvije dopredsjednice. 
 Za urednicu web stranice i glasila Komore, te za Povjerenstva produljio se rok za prijavu. 
 Izabrana je blagajnica Komore. 
 Produžen je rok za prijavu tajnice Komore. 
 Izabrana je odvjetnica Komore. 
 Raspisan je Natječaj za članove Nadzornog odbora. 
 

 
      Na četvrtoj sjednici izabrana je tajnica Komore.  
 

 Na petoj sjednici usvojena je kandidacijska lista za članove Nadzornog odbora, promijenjena 
 je odluka o visini upisnine i članarine. Sukladno odluci članice Komore koje su na Zavodu za 
 zapošljavanje moraju Komori svaka tri mjeseca donijeti potvrdu o svom statusu, a članice 
 Komore koje su nezaposlene a nisu prijavljene na Zavodu za zapošljavanje plaćaju mjesečnu 
 članarinu Komori u iznosu od 40 kuna. 
 Otvoren je natječaj za knjigovodstvene usluge. 
 



Predsjednica Komore zatim je objasnila pravila o članstvu, upisnini te radu Vijeća i Područnih vijeća, 
te naglasila da velikom broju zahtjeva za upis u Komoru nisu priloženi svi potrebni dokumenti. 
Predsjednica Komore istaknula je da će sve članice Komore koje nisu dostavile svu potrebnu 
dokumentaciju biti pozvane od strane Komore da to učine u određenom roku. 

Zatim je predsjednica Komore istaknula da se sjedište Komore privremeno nalazi u Školi za primalje 
na adresi Vinogradska 29, u Zagrebu, ali da Komora što hitnije mora pronaći adekvatan prostor u 
kojem će moći obavljati svoju djelatnost i to iz razloga što je Škola za primalje zatrpana pozivima i 
poštom Komore. 

Zatim je Predsjednica Komore zamolila sve Predsjednice Područnih vijeća da članice svog Područnog 
vijeća upoznaju s podatkom da sve članice Komore sva pitanja vezana uz djelatnost Komore odnosno 
uz primaljsku djelatnost upućuju svojim Predsjednicama Područnih Vijeća koje će zatim te upite, 
ukoliko na njih ne budu znale odgovoriti, proslijediti Vijeću komore, predsjednici ili dopredsjednici 
Komore. Sve to iz razloga što fizički nije moguće da predsjednica, odnosno dopredsjednica Komore 
odgovara na upite 3.000 članica. 

Predsjednica Komore također je zamolila sve predsjednice Područnih vijeća da obavijeste članice 
svog Područnog vijeća da ukoliko istima prijeti otkaz iz razloga što su "primalje" da moraju odmah 
obavijestiti Komoru iz razloga što su rokovi za potraživanje zaštite njihovih prava strogo određeni 
zakonom, vrlo su kratki i iznose 15 dana. Nakon isteka tog roka primalje više ne mogu potraživati 
sudsku zaštitu svojih prava.   

Predsjednica Komore zatim je nabrojala Pravilnike i Poslovnike Komore koji su do sada doneseni. 
1. Statut Komore 
2. Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske komore primalja 
3. Poslovnik o radu Vijeća Hrvatske komore primalja 
4. Poslovnik o radu Područnih vijeća HKP-a 
5. Pravilnik o postupku upisa u registre HKP-a 
6. Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja 
7. Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore primalja 
8. Odluka o visini upisnine i članarine 
 

 
Predsjednica Komore zatim je istaknula da su daljnje aktivnosti Komore: 

• pregledati sve zahtjeve za učlanjenje u Komoru, te svakoj članici poslati dopis da je učlanjena 
u Komoru ili da joj fale određeni dokumenti, 

• pronaći i opremiti prostor za rad Komore 
• dogovoriti se o izdavanju licenci 
• napisati i usvojiti sve pravilnike, odluke i druge dokumente sukladno Zakonu i Statutu 
• organizirati edukacije u raznim Područnim vijećima 
• pokušati dogovoriti da se na Sveučilište u Zagrebu otvori preddiplomski i diplomski studij 

primaljstva  
• Strateško planiranje – strateški i operativni, te financijski plan Komore 

 
Predsjednica Komore je unutar ove točke dnevnoga reda istaknula i to da je donesen Zakon o 
primaljstvu, a čija najveća novina je ta da je promijenjeno temeljno obrazovanje za primalje i da u 
budućnosti neće moći samostalno raditi primalja sa završenom srednjom stručnom spremom. 
  

Izbor Izborne Komisije za izbor članova Nadzornog odbora 

Predsjednica Komore zamolila je članice Skupštine da između sebe izaberu Izbornu Komisiju od pet 
članica koja će rukovoditi i nadzirati glasovanje za članove Nadzornog odbora.  

Za članice Izborne Komisije javile su se Marijana Ivančić, Martina Valenčić Perušić, Vesna Bednjanić, 
Božica Čaić i Nives Perhat, te se pristupilo glasovanju za izbor članica Izborne komisije. 



Predsjednica Komore utvrdila je da su za članove Izborne Komisije Izabrane Marijana Ivančić, Martina 
Valenčić Perušić, Vesna Bednjanić, Božica Čaić i Nives Perhat, i to na način da je svaka od njih dobila 
24 glasa za, odnosno da nije bilo glasova protiv, kao ni suzdržanih. 

Zatim je Izborna komisija između sebe izabrala predsjednicu i to Marijanu Ivančić, a koja je izabrala za 
zapisničarku Izborne Komisije Nives Perhat. 

Zatim je Izborna Komisija podijelila glasačke listiće nazočnim članicama Skupštine, a predsjednica 
Komore naglasila je da je kandidacijsku listu za članove Nadzornog odbora usvojilo Vijeće Komore i to 
sukladno javnom natječaju koji je bio objavljen na web stranici Komore, te da se na kandidacijskoj listi 
nalaze tri imena. Članice Skupštine mogu zaokružiti sva tri broja ispred imena kandidata ili mogu 
zaokružiti samo dva broja ispred imena kandidata, odnosno samo jedan broj, ukoliko se ne slažu sa 
ostalim predloženim kandidatima. 

Zatim je Marijana Ivančić podijelila glasačke listiće članicama Skupštine, te ih skupila nakon 
glasovanja. 

 

 

 

 

Izvješće Izborne Komisije o rezultatima izbora za članove Nadzornog odbora 

Marijana Ivančić je utvrdila da je Izborna Komisija podijelila ukupno 25 glasačkih listića, od čega su 24 
listića važeća, a jedan nevažeći i to iz razloga što se iz istog ne može razaznati da li je zaokružen 
samo jedan broj ili sva tri broja ispred imena kandidata.  

Zatim je Marijana Ivančić utvrdila da je kandidatkinja Alenka Blaži dobila 24 glasa, kandidatkinja 
Bojana Kalčić 23 glasa, a kandidatkinja Silvija Polić–Frleta 22 glasa, te utvrdila da su za članice 
Nadzornog odbora izabrane Aleka Blaži, Bojana Kalčić i Silvija Polić–Frleta. 

Zapisnik Izborne Komisije predan je zajedno sa svim glasačkim listićima tajnici Komore. 

Razno. 

Predsjednica Komore je na početku ove točke dnevnoga reda istaknula da bi voljela sa članicama 
Skupštine raspraviti tri pitanja značajna za djelatnost Komore odnosno za primaljstvo općenito, i to: 

◦ Tko će predavati na Sveučilištu u Zagrebu odnosno tko može biti stručni suradnik u 
predmetima iz primaljske djelatnosti? 

◦ Tko će imati mogućnost upisa na diplomski studij? 
◦ Kako riješiti status primalja koje rade na poslovima medicinskih sestara i drugim 

poslovima? 
 

 Prije rasprave o prvom pitanju predsjednica Komore je istakla da je adekvatna edukacija primalja 
jedna od iznimno važnih ciljeva Komore, te je pročitala mišljenje EU komisije o dosadašnjem 
školovanju primalja u RH, uz napomenu da je školovanje procjenjivano u trenutku kada još nije 
donesen Zakon o primaljstvu, te da je na studiju primaljstva u Rijeci ocjenjivana samo prva godina 
školovanja koja je tada bila u tijeku. 

Predsjednica Komore je istaknula da je stručni studij u Rijeci prvi ozbiljni korak kvalitetne edukacije 
primalja u RH, te da se nada da će isti opstati unatoč činjenici da EU ne prepoznaje izvanredni studij u 



direktivama EU. Nadalje, EU je upoznata sa problemom da određeni broj primalja neće biti u 
mogućnosti redovno studirati kako bi stekle više obrazovanja, ali da će se za njih pokušati organizirati 
razni bridging programi u trajanju od 12, odnosno 18 mjeseci.  

Predsjednica je naglasila da je Komora u pregovorima sa Sveučilištem u Zagrebu o studiju, te da 
postoji mogućnost da se preddiplomski i diplomski studij za primalje otvori već sljedeće akademske 
godine. Predsjednica Komore je istaknula da je sveučilišni studij za primalje ove zemlje trenutno 
neophodan kako bi iste mogle magistrirati i doktorirati, te biti predavači budućim naraštajima primalja, 
a to od Hrvatske zahtjeva i EU. 

Zatim se opsežno raspravljalo o navedenim pitanjima. 

Predsjednica Komore je nakon opsežne rasprave utvrdila da je stav većine prisutnih da na 
sveučilištima predavanja o primaljstvu kao stručni suradnici svakako trebaju držati primalje, a ne 
osobe iz srodnih struka, npr. medicinske sestre. 

U ovoj točki dnevnog reda najviše se raspravljalo o statusu primalja koje rade na poslovima 
medicinskih sestara odnosno o statusu medicinskih sestara koje rade na poslovima primaljstva, a 
neke su članice postavile i pitanje trebaju li biti članice obiju Komora. Prilikom rasprave o ovoj točki 
dnevnoga reda Predsjednica Komore je poticala prisutne da iznesu svoje prijedloge vezane uz ovu 
problematiku, a ne da postavljaju pitanja. 

Predsjednica Komore ja nakon rasprave ponovno naglasila da je ovo vrlo velik problem i da taj 
problem moraju zajednički riješiti Hrvatska Komora primalja, Hrvatska Komora medicinskih sestara i 
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Sve to iz razloga što je vrlo teško razdvojiti poslove primalja od 
poslova medicinskih sestara budući su ta dva zanimanja od osnivanja Republike Hrvatske bili spojeni 
u jedno i da to razdvajanje zasigurno neće biti riješeno preko noći, već da će to biti dugotrajan i 
mukotrpan postupak.  

Predsjednica Komore je zaključila prvu redovitu sjednicu Skupštine zaključkom da je status primalje u 
Hrvatskoj danas nedefiniran, situacija u primaljstvu je dosta komplicirana, no primaljstvo svakako ide u 
boljem smjeru i pomaci na bolje su već primjetni. 

 

                     Predsjednica Komore 

 

                       Barbara Finderle 

 

Dopredsjednica Komore                                                                   Dopredsjednica Komore 

 
            Deana Švaljug                                                                                    Slavica Adžija 
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