
ZAPISNIK   

S IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA,  

održane 23. listopada 2009. godine, s početkom u 16.00 sati, 

u Zagrebu, Kongresni centar hotela Antunović 

 

Sjednici su prisustvovale: 

• Barbara Finderle, predsjednica Hrvatske komore primalja, 
• Slavica Adžija, dopredsjednica Hrvatske komore primalja, 
• Erika Spirić, predsjednica Vijeća komore, 
• Karmen Cecarko–Vidović, članica Vijeća komore/predsjednica Područnog vijeća 

Međimurske županije 
• Iva Podhorsky Štorek, članica Vijeća komore, 
• Kristina Ladiš, članica Vijeća Komore, 
• Ivana Klimpak, članica Vijeća Komore / predsjednica Područnog vijeća Zagrebačke 

županije 
• Nikolina Tadić, članica Vijeća Komore, 
• Kristina Mikuličić, odvjetnica Komore, 
• Suzana Haramina, predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje 
• Ksenija Romih, predsjednica Etičkog povjerenstva 
• Blaženka Rafaj, blagajnica Komore, 
• Silvija Prugovečki, predsjednica Područnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, 
• Marija Ivanušec, dopredsjednica 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, 
• Josipa Vdović, predsjednica Područnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, 
• Mirjana Čanić, predsjednica Područnog vijeća Ličko-senjske 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, 
• Ivanka Ostović, dopredsjednica Područnog vijeća Primorsko-goranske županije, 
• Željka Živković, predstavnica Područnog vijeća Primorsko-goranske županije, 
• Božica Čaić, predsjednica Područnog vijeća Sisačko-moslavačke županije, 
• Višnja Krušić, dopredsjednica Područnog vijeća Sisačko-moslavačke županije, 
• Božena Bjelanović, predsjednica Područnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije, 
• Radojka Vukšić, predstavnica Područnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije, 
• Vesna Bednjanić, predsjednica Područnog vijeća Varaždinske županije, 
• Marija Počepan, predsjednica Područnog vijeća Virovitičko-podravske županije, 
• Jelena Knez, predsjednica Područnog vijeća Zadarske županije, 
• Sabina Vlašić, dopredsjednica Područnog vijeća Šibensko-kninske županije, 
• Mirjana Juraški, predsjednica Područnog vijeća Grada Zagreba, 



• Biserka Matok Glavaš, predstavnica Područnog vijeća Grada Zagreba, 
• Banana Kunina, predstavnica Područnog vijeća Grada Zagreba, 
• Marija Snježana Kovačević, predstavnica Područnog vijeća Grada Zagreba, 
• Ljiljana Javorčić, predstavnica Područnog vijeća Grada Zagreba, 
• Karmen Kostanjčar, predstavnica Područnog vijeća Grada Zagreba, 
• Vida Kallay, tajnica Komore. 

 
Predsjednica Komore Barbara Finderle i dopredsjednica Komore Slavica Adžija prije svega 
su  pozdravile sve prisutne članice i zaželjele im dobrodošlicu, nakon čega je predsjednica 
otvorila  izvanrednu sjednicu Skupštine Hrvatske Komore primalja. 

Utvrđen je ukupan broj prisutnih i broj članica skupštine koje glasaju, a koje ne (Vijeće, 
predsjednice Povjerenstava i ostale); glasa 29 članica – prvobitno je utvrđeno da je prisutno 
27 članica Skupštine, no naknadno su sa zakašnjenjem stigle još 2 članice Skupštine. 

Predsjednica Komore iznijela je sljedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Utvrđivanje dnevnog reda sjednice Skupštine, 
2. izmjene i dopune Statuta Komore, 
3. organizacija rada Komore i Područnih Vijeća, 
4. razno 

 
1. Utvrđivanje dnevnog reda sjednice Skupštine 

Dnevni red jednoglasno je usvojen, s 29 glasova za, niti jedan protiv, niti jedan suzdržan. 

2. Izmjene i dopune Statuta Komore 
Na temelju članka 28. Zakona o primaljstvu (NN 120/08) Skupština Hrvatske komore 
primalja predlaže sljedeće 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA 

Članak 1. 

U Statutu Hrvatske komore primalja u članku 2. stavak 4. mijenja se i glasi: 

"Sjedište Komore nalazi se u Zagrebu, na adresi Kutnjački put 2A". 

Članak 2. 

U članku 4. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

"Na temelju odobrenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske Komora koristi pečat s 
grbom Republike Hrvatske na aktima – javnim ispravama koje izdaje u okviru svojih javnih 
ovlasti". 

Članak 3. 



Ove Izmjene i dopune Statuta stupanju na snagu danom dobivanja suglasnosti ministra 
nadležnog za zdravstvo. 

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore primalja jednoglasno su usvojene sa 29 glasova 
za, niti jedan protiv, suzdržanih nije bilo. 

 
3. Organizacija rada Komore i Područnih Vijeća 

Predsjednica Komore obavijestila je prisutne o tome kako je postignut dogovor te je u 
procesu potpisivanja ugovor sa Hrvatskom komorom medicinskih sestara, a u vezi s 
pohađanjem stručnih predavanja za primalje koje ne rade u struci. U pripremi je Potvrda o 
pohađanju stručnih predavanja koja će uskoro biti objavljena uz popratni dopis objašnjenja. 
Objašnjenje će sadržavati upute o mogućnosti bodovanja stručnih predavanja za kolegice 
koje ne rade u struci, kako koristiti navedenu potvrdu. Na taj način te navedenim dogovorom 
i HKP i HKMS žele pojednostaviti posao za obje Komore i njihove članice. 

Pritom je potrebno naglasiti kako je ovo prvenstveno namijenjeno kolegicama koje ne rade u 
struci, ali i one koje rade u struci mogu slušati predavanja HKMS, ako su iz područja etike, 
zakonodavstva ili psihologije, ili ako su pak usko vezana uz primaljsku struku. 

Postavljeno je pitanje o vrednovanju edukacija u inozemstvu. Predsjednica Komore je 
odgovorila da se sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog 
usavršavanja, inozemne edukacije ne prijavljuju Komori putem obrasca Komore, već se 
predaje individualni zahtjev potkrijepljen odgovarajućom dokumentacijom – potvrdnice, 
program i sl. 

Predsjednica PV SDŽ Božena Bjelanović pitala je da li postoji mogućnost retrogradnog 
bodovanja stručne edukacije, na što je predsjednice odgovorila da postoji mogućnost 
individualnog podnošenja zahtjeva a o kojem zahtjevu će odlučiti Povjerenstvo. 

 Predsjednica Komore nadalje je pojasnila proces izdavanja članskih iskaznica, čije izdavanje 
je u fazi pripreme. Predsjednice PV dobit će dopise s objašnjenjem i liste primalja iz dotičnog 
Područnog vijeća-županije, te će se na spomenute liste članice potpisati prilikom preuzimanja 
članske iskaznice. 

Predsjednica je pojasnila kako će svakoj članici biti dodijeljen ID koji se sastoji od imena i 
broja, a broj (bez imena) ID-a svake članice služit će kod upisa na evidencijsku listu. Nadalje 
je objašnjeno kako ID i lozinka koju će svaka članica dobiti služi za prijavu u sustav – bazu 
članica, kojoj će članice moći pristupiti za provjeru svojih osobnih podataka i bodova.  

Ukoliko koja od članica primijeti neku nepravilnost u bazi, svakako o tome treba obavijestiti 
Komoru, kako bi se izvršio ispravak. 

   
4. Razno 

Predsjednica je spomenula dopis članice Ankice Šulentić iz Zagreba koja traži od HKP da 
potražuje povrat uplaćenih članarina od HKMS. Predsjednica je napomenula kako ne postoji 



zakonska mogućnost da HKP u ime svojih članica potražuje povrat uplaćenih članarina već to 
može učiniti samo svaka članica individualno i u svoje ime, te da će se na ovaj dopis HKP 
očitovati Ankici Šulentić u pisanom obliku. 

Predsjednica je odgovorila na pitanja navedena na zapisniku sa sastanka PV Karlovačke 
županije održanog u rujnu, vezano uz  upisninu, članarinu i bodove. Članice su na 
navedenom sastanku, naime, izrazile nezadovoljstvo visinom članarine i upisnine, kao i 
brojem bodova koji se dobivaju na stručnim predavanjima Područnih vijeća. 

Predsjednica je naglasila da su u pripremi Izmjene i dopune Pravilnika, te da će sukladno tim 
izmjenama i dopunama predavanja bodovati sa 4 boda, umjesto dosadašnjih 3 boda.  

Predsjednica je argumentirano iznijela razloge visine  iznosa upisnine i članarine: Komora 
smo sa malo članica (u odnosu na primjerice HKMS), te je određena upisnina i članarina u 
onom iznosu, koji je potreban da bi Komora mogla raditi i pokrivati sve tekuće troškove 
(najam poslovnog prostora, plaće, poštarine itd). Predsjednica je također navela za primjer 
HKF kojoj je upisnina iznosila 400,00 kn. 

Članica Vijeća Iva Podhorsky Štorek obratila se prisutnima primjedbom kako, po njezinom 
mišljenju, članarina nije previsoka naročito kada se uzme u obzir činjenica da dohodak 
primalja ne spada među najniže u našoj zemlji. 

Predsjednica je obavijestila prisutne da se zatvara poglavlje 3.  - Pravo poslovnog nastana i 
sloboda pružanja usluga, te im objasnila što to u konkretnom znači za primalje u RH. 

Prijedlog novog načina  školovanja od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi  je  
8+2+3+3.  Nakon bazičnog obrazovanja od 8 godina – predlažu se 2 godine općeg 
obrazovanja. 

Predsjednica Komore obavijestila je prisutne o mogućoj edukaciji putem bridging programa, te 
o prijedlozima MZSS vezano za iste.  

Predsjednica je zamolila predsjednice PV da joj pismenim putem pošalju svoje komentare i 
razmišljanja na tu temu. 

Zatečeno stanje za primalje u Hrvatskoj, prema riječima gospođe Dubravke Bodalec iz 
MZSS-a (s kojom je predsjednica Komore razgovarala par dana prije Skupštine) znači da 
primalje ništa ne gube, ali isto tako ništa ni ne dobivaju. Hrvatske primalje ne mogu dobiti 
kompetencije koje imaju primalje školovane u EU, ali mogu nastaviti raditi u svojoj zemlji 
posao koji su i do sada radile. 

Predsjednica PV BPŽ Ivana Potnik napomenula je u smislu školovanja kako EU ne 
prepoznaje termin izvanrednog studija. 

Dopredsjednica PV ŠKŽ Sabina Vlašić odgovorila je na to, rekavši da kada je živjela u 
Belgiji da joj je ponuđeno da studira primaljstvo uz rad, a slijedom čega je zaključila da 
Belgija (članica EU) priznaje pojam "izvanrednog studija". 



Predsjednica PV PSŽ Ljubica Zadro postavila je pitanje tko financira bridging, na što je 
Predsjednica odgovorila da postoji mogućnost da se isti financira iz državnog proračuna, 
međutim da to ovisi o mogućnostima naše zemlje u danom trenutku. 

Predsjednica Vijeća Erika Spirić izrazila je svoje ogorčenje degradacijom profesije 

primalja u vezi sa zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, 

koji je donio Hrvatski Sabor. Po tom se zakonu izjednačavaju diplome. Vijeće 

veleučilišta i Rektorski zbor su donijeli popis zanimanja. Pobrojena su sva zanimanja, 

osim primalja. Jedino se primaljska diploma ne može izjednačiti, što predsjednica 

Vijeća smatra diskriminacijom i degradacijom struke.  

Ljubica Zadro napomenula je da u PSŽ nema niti jedne primalje s višom stručnom spremom. 

Predsjednica Komore podsjetila je prisutne da pročitaju TAIEX završni izvještaj. 

Predsjednica PV GZG Mirjana Juraški pitala je za studij primaljstva. 

Vezano uz školovanje primalja, pregovori sa Sveučilištem su još u tijeku, Senat fakulteta 
treba dati odobrenje za otvaranje studija.  

Primaljski Vjesnik kao glasilo Komore će biti uskoro gotov i objavljen za mjesec dana, 
napomenula je predsjednica Komore, te je dodala kako se radovi u Primaljskom Vjesniku 
boduju od strane Komore i pozvala sve zainteresirane kolegice da šalju radove urednici 
Vjesnika. 

Predsjednica Komore iznijela je da su na sjednici Vijeća, koja je prethodila sjednici 
Skupštine, jednoglasno usvojene izmjene i dopune Poslovnika o radu Područnih Vijeća.  

U radu Komore praksa je pokazala kako su  izmjene i dopune Poslovnika potrebne. 

Konkretno, 1/3 članica će ubuduće na sastancima PV biti dovoljna za kvorum za glasanje.  

Karmen Kostanjčar, predstavnica PV Grada Zagreba javila se za riječ – pohvalila je Komoru 
i zahvalila kolegicama na svim informacijama koje su iznijele. Radi kao primalja već dugo. 
Istaknula je kako ne treba raspravljati samo o problemima, već je bitno da se primalje drže 
zajedno, te da se primalje ne smiju dati omalovažavati. Predsjednica Komore zahvalila je na 
pohvalama. 

Predsjednica PV Grada Zagreba Mirjana Juraški iznijela je problem s kojim se susrela – 
nazvala ju je jedna kolegica koja je izrazila svoje nezadovoljstvo statusom primalja u RH i 
bila vrlo neugodna. 

Predsjednica Komore Barbara Finderle uputila je Mirjanu Juraški da navedenoj kolegici da 
kontakt telefone Komore i usmjeri upite tajnici Komore. 



Božena Bjelanović, predsjednica PV SDŽ savjetovala je kolegici Mirjani Juraški kako da 
uspostavi kontakt sa svim ustanovama gdje rade članice iz njezinog Područnog vijeća, na koji 
način da informira članice o novostima, promjenama, te kako slati pozive za sastanke PV.  

Radna skupina Vijeća Komore napravit će poziv koji će se koristiti kao obrazac pri 
organiziranju sastanaka PV. Isti će biti dostavljen svim predsjednicama PV. 

Ivanka Ostović, dopredsjednica PV PGŽ iznijela je tvrdnju prema kojoj će Stomatološka 
komora izdati licencu primaljama koje rade u stomatološkim ordinacijama. Predsjednica 
Komore je istaknula da sukladno pozitivnim zakonskim propisima to trenutno nije moguće. 

Predsjednica PV BPŽ Ivana Potnik navela je problem u svojoj županiji – njezine nadređene 
nisu učlanjene u Komoru.  

Predsjednica je obavijestila prisutne da svaka članica Komore može poslati Etičkom 
povjerenstvu anonimnu dojavu ukoliko smatra da se krši Etički kodeks, ili Povjerenstvu za 
stručni nadzor i kontrolu kvalitete potpisanu dojavu. U potpisanoj dojavi potrebno je navesti 
greške i propuste u radu kolegica, a to se svakako odnosi i na neučlanjenje u Komoru. Isto 
Povjerenstvo može poslati izvanredni stručni nadzor ukoliko se pokaže da je dopis utemeljen, 
te će osobe koje nisu ispunile svoje obaveze ili krše zakone/pravilnike biti kažnjene 
odgovarajućim mjerama, od ukora/opomene do gubitka dozvole za samostalni rad. 

Potom je predsjednica Vijeća Erika Spirić podnijela  

Izvješće o radu Vijeća komore za razdoblje 07.05.-23.10.2009. 

Vijeće Hrvatske komore primalja održalo je do sada ukupno sedam sjednica: 

1. 20.05.2009. izabran je knjigovodstveni servis u vlasništvu Marice Maričić, 
izabrane su članice Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje: 
Suzana Haramina (predsjednica Povjerenstva), Deana Švaljug, Banana 
Kunina. Na toj sjednici objavljen je natječaj za kandidaturu za članove Suda 
Komore. 

2. 29.05.2009. izabrane su članice Etičkog povjerenstva: Ksenija Romih 
(predsjednica Povjerenstva), Petra Debeljak, Monika Grgić. Izabrane su 
članice Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete: Biserka Matok 
Glavaš, Valeri Vesna Đuho, Barbara Finderle. Izabrana je urednica glasila 
HKP – Ksenija Šalov. 

3. 10.06.2009. je usvojen Pravilnik o disciplinskom postupku. 

4. 23.07.2009. je usvojen Pravilnik o naknadi putnih i drugih troškova. Izabrane 
su članice Suda Komore: Gordana Kucljak (predsjednica), Željka Bičanić, 
Danira Rupić. 

5. 31.08.2009. je usvojen Pravilnik o stručnom nadzoru. Donesena je odluka o 
zaposlenju tajnice Komore  na puno radno vrijeme. 



6. 24.09.2009. prihvaćena je ostavka Barbare Finderle na mjesto članice 
Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete, radi izbjegavanja sukoba 
interesa. Raspisan je natječaj za jednu članicu Povjerenstva. 

7. 23.10.2009. su usvojeni Strateški i operativni plan Komore. Raspravljalo se o  
Etičkom kodeksu primalja, kao i o izmjenama i dopunama Statuta Komore, te 
su usvojene izmjene i dopune Pravilnika o radu Područnih vijeća. Za članicu 
Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete izabrana je Blaženka 
Sumpor.  

Uslijedila su izvješća rada Povjerenstava. 
Predsjednica Etičkog povjerenstva Ksenija Romih obavijestila je prisutne kako je sastavljen 
Etički kodeks primalja, uz napomenu kako je riječ o radnoj verziji. Predsjednica Povjerenstva 
molila je prisutne da Komori dostave svoje prijedloge izmjena, dopuna te komentare. Kako je 
nemoguće izraditi Kodeks „preko noći“ i radi se o velikom poslu, Ksenija Romih zamolila je 
članice Skupštine za daljnje sugestije. 
Sljedeće izvješće podnijela je Biserka Matok Glavaš, predsjednica Povjerenstva za stručni 
nadzor i kontrolu kvalitete. Povjerenstvo je izradilo Pravilnik o stručnom nadzoru, no 
suglasnost u pisanom obliku od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi još nije stigla. 
 
Predsjednica Povjerenstva Biserka Matok Glavaš je pojasnila da će se nadzor vršiti nad 
primaljama, a ne nad ustanovama. Nadzor će se primjerice odnositi na provjeru jesu li 
primalje učlanjene u Komoru. Svaka primalja može prijaviti Komori neku nepravilnost. Bit 
će izrađena lista primalja-članica Komore koje će ići u stručni nadzor. Svako PV mora 
predložiti 1-2 članice za stručni nadzor, te će Povjerenstvo glasati i izabrati članice u listu 
primalja za stručni nadzor.  
Odvjetnica Komore je napomenula da će Komora poslati dopis svim PV s uputom o 
imenovanju – predlaganju primalja koje će vršiti stručni nadzor.  
Predsjednica Povjerenstva Biserka Matok Glavaš je nadalje pojasnila da će Povjerenstvo sa 
liste primalja u svakom pojedinom slučaju izabrati 2 članice koje će ići u kontrolu, te da će za 
početak, dok se stručni nadzor ne uhoda, jedna od članica Povjerenstva uvijek je prisutna 
prilikom odlaska u stručni nadzor. Dakle, 3 osobe vrše stručni nadzor, a te osobe ne smiju biti 
zaposlene u ustanovi u kojoj se vrši stručni nadzor. Predsjednice PV dužne su primaljama iz 
svoje županije objasniti princip stručnog nadzora i kontrole. 
Primalja nad kojom se izvrši nadzor bit će dužna ispuniti upitnik i predati ga komisiji. 

Predsjednica Komore Barbara Finderle savjetovala je prisutnima da se ne boje kontrole, to je 
naprosto jedna od djelatnosti koje je Komora obavezna obavljati u sklopu svojih javnih 
ovlasti. Na primaljama je da svoj posao obavljaju regularno i savjesno. 

Uslijedilo je izvješće predsjednice Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje. 
Suzana Haramina predstavila se prisutnima te izjavila kako je tek sada zapravo dovršen i 
utvrđen plan stručnih predavanja. Napomenula je kako je rok za prijave planova stručnih 
predavanja bio usred ljeta kada su bili godišnji odmori, te da su se stoga prijave planova 
protegnule sve do jeseni. 



Predsjednica Povjerenstva najavila je izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i 
postupku trajnog stručnog usavršavanja, te će iste uskoro biti dostavljene Vijeću Komore. 
Ubuduće će u smislu prijava planova stručnih predavanja svako PV svojoj predsjednici 
morati prijaviti predavanja do 15. listopada tekuće godine za narednu godinu, a planovi 
stručnih sastanaka sa svim podatcima do 1. studenog tekuće godine za sljedeću godinu 
moraju se dostaviti  Povjerenstvu za stručna pitanja i trajno usavršavanje.  
 

Predsjednica Povjerenstva je pojasnila da će se za drugi dio sljedeće godine plan stručnih 
edukacija predavati u travnju i to iznimno samo za 2010. godinu, te da su se rokovi za 
predaju edukacija produljili jer je Komora novoosnovana, ali za 2011. godinu rokovi za 
predaju edukacije se moraju poštivati. Nakon roka edukacija koja nije dostavljena Komori, 
neće se bodovati.  

Uslijedilo je financijsko izvješće blagajnice Komore Blaženke Rafaj, na koje nije bilo pitanja 
ni primjedbi. 

Predsjednica Komore pohvalila je rad svih predsjednica Povjerenstava i blagajnice, te 
naglasila da je njihov rad volonterski, te da su iste odradile velik posao i pokazale izuzetnu 
snalažljivost i volju za rad. 

Naposljetku je predsjednica Komore Barbara Finderle zaključila izvanrednu sjednicu 
Skupštine, pozvavši prisutne da ostanu okupljene zbog prezentacije osiguravajuće kuće 
Basler, koja je uslijedila neposredno nakon sjednice. 

Predsjednice PV zamoljene su da razmisle o osiguranju, te da rasprave ovu temu sa svojim 
članicama i eventualne komentare pošalju u Komoru. 

         Predsjednica Komore 
                     Barbara Finderle 

                                                                  
          Dopredsjednica Komore 
         Slavica Adžija 
 
Zapisničarka:    
Vida Kallay, tajnica Komore  

 
    

 

 


