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Izvadak iz zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora Hrvatske 

komore medicinskih biokemičara održane 12. prosinca 2017. godine  

 

Prva konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora održana je temeljem poziva od 06. prosinca 

2017. godine. 

 

Ad 1. Imenovanje članova Povjerenstava  

Izvršni odbor utvrđuje da su na Izbornoj sjednici Skupštine imenovani sljedeći predsjednici 

Povjerenstava utvrđenih Statutom HKMB: 

1. Prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za 

medicinsku etiku i deontologiju 

2. Prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za stručna 

pitanja 

3. Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednik Povjerenstva za 

staleška pitanja 

4. Prof. dr. sc. József Petrik, spec. med. biokemije, predsjednik Povjerenstva za trajno 

usavršavanje 

5. Aleksandra Maravić, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica Povjerenstva 

za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu 

6. Doc. dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za 

sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu 

7. Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za 

ekonomska pitanja 

Predsjednici povjerenstava su dali svoje prijedloge članova pojedinih povjerenstava kojima su 

na čelu. 

Izvršni odbor donio je odluku o imenovanju zamjenika predsjednika Povjerenstava i članova 

Povjerenstava Komore kako slijedi: 

Povjerenstvo za med. etiku i deontologiju 

1. Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije,  zamjenica predsjednice 

2. Doc. dr. sc. Vatroslav Šerić, spec. med. biokemije, član 

3. Dr. sc. Lora Dukić, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 

4. Manuela Miletić, spec. med. biokemije, član 

Povjerenstvo za stručna pitanja  

1. Dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice 

2. Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, član 

3. Ines Šahinović, spec. med. biokemije i lab. medicine, član  

4. Ana Mlinarić, mag. med. biochem., član 
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Povjerenstvo za staleška pitanja  

1. Ivana Ćelap, spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednika 

2. Mr. sc. Anita Klasić, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 

3. Jelena Culej, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 

4. Nikolina Puc, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 

Povjerenstvo za trajno usavršavanje  

1. Izv. Prof. dr. sc. Mirjana Mariana Kardum Paro, spec. med. biokemije, zamjenica 

predsjednika 

2. Doc. dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije, član 

3. Dr. sc. Ivana Rako, spec. med. biokemije, član 

4. Dr. sc. Mila Lovrić, spec. analit. toksikologije, član 

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu  

1. Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice 

2. Jelena Čargonja, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 

3. Mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem., član 

4. Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 

5. Nada Želimorski Vlah, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 

6. Ana Galović, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 

Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu  

1. Dr. sc. Jasna Leniček Krleža, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice 

2. Dr. sc. Marija Miloš, spec. med. biokemije, član 

3. Lada Baković, spec. med. biokemije, član 

4. Mr. sc. Sandra Dundović, spec. med. biokemije, član 

Povjerenstvo za ekonomska pitanja  

1. Dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice 

2. Dr. sc. Vesna Horvat, spec. med. biokemije član 

3. Mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem, član 

4. Jelena Vlašić Tanasković, spec. med. biokemije, član 

 

Ad 2. Imenovanje Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih 

laboratorija i unaprjeđenje kvalitete 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, iznosi prijedlog za 

imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih 

laboratorija i unaprjeđenje kvalitete u sastavu: 

1. Dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije, predsjednica 

2. Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, član 

3. Domagoj Marijančević, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 

4. Sanja Leš, mag. iur., tajnik  

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog za imenovanje predsjednika i 

članova Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unaprjeđenje 

kvalitete. 
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Ad 3. Imenovanje rizničara HKMB 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, iznosi prijedlog za 

imenovanje mr. sc. Nene Peran, spec. med. biokemije za rizničara HKMB. 

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog. 

 

Ad 4. Zahtjevi za ispisom iz Registra HKMB – Ksenija Samošćanec, spec. analit 

toksikologije, Mirjana Radin, mag. med. biochem. i doc. dr. sc. Vlatko 

Rumenjak, spec. med. biokemije 

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o ispisu navedenih članova iz registra 

HKMB. 

 

  

  

 

 

                                                      

Zapisnik vodila: 

Tajnica HKMB 

Sanja Leš, mag. iur. 

Predsjednica HKMB:  

Dr. sc. Ljiljana Mayer,  

spec. med. biokemije 


