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Izvadak iz zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Skupštine 
Hrvatske komore medicinskih biokemičara održane 13. svibnja 2016. godine 

 
 
Sjednica Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara održana je na temelju poziva od 29. 
travnja 2016. godine. 
 
 
 
Ad 1. Otvaranje 1. konstituirajuće sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda 

 
Predloženi dnevni red se jednoglasno usvaja. 
 
Ad 2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

  
Predsjednik Komore predlaže u radno predsjedništvo Ivanku Ostroški, spec. med. biokemije, dr. sc. 
Vesnu Horvat, spec. med. biokemije, Edu Karabana, spec. med. biokemije i Danijelu Vukov, dipl. iur., 
tajnicu Komore. U skladu s Poslovnikom o radu Skupštine, Skupštini predsjedava predsjednik HKMB. 
Za zapisničara predlaže Danijelu Vukov, dipl. iur., tajnicu Komore, a za ovjerovitelja zapisnika 
Predraga Grabusina, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine. 
Prijedlog se jednoglasno prihvaća. 
 
Ad 3. Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju 

 
Skupština jednoglasno imenuje Povjerenstvo za verifikaciju u sastavu: Ivanka Ostroški, spec. med. 
biokemije, predsjednica, Predrag Grabusin, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 
član i dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije, član. 
 
Ad 4. Izvješće Povjerenstva za verifikaciju 

 
Predsjednica Povjerenstva za verifikaciju Ivanka Ostroški, spec. med. biokemije podnosi izvješće u 
kojem se utvrđuje da je od ukupno 45 delegata Skupštine prisutno 40 delegata koji su predali uredne 
Potvrde o izboru za delegate Skupštine i da su zastupljena sva Područna vijeća. 
 
Utvrđuje se da je prisutan dovoljan broj delegata za rad Skupštine i odlučivanje. 
 
 
Ad 5. Izbor predsjednika Komore 

 
Izbori za delegate Skupštine su provedeni od 15. veljače do 21. travnja 2016. godine, izbori su 
provedeni u skladu s propisima Komore, te se utvrđuje da su izabrani delegati za Skupštinu.  
 
Zapisnik Središnjeg izbornog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
Izbor za predsjednika Komore se sukladno članku 22. Statuta HKMB obavlja na prvoj sjednici 
novoizabrane Skupštine tajnim glasanjem.  
 
Postupak izbora za predsjednika Komore je započeo dana 15. veljače 2016. godine. Do 30. ožujka 
2016. godine su zaprimljene dvije kandidature. Lista kandidata za predsjednika Komore utvrđena je na 
34. sjednici Izvršnog odbora dana 28. travnja 2016. godine. Zaprimljene su dvije pravovaljane 
kandidature i to Gorana Bulatovića, spec. med. biokemije i dr. sc. Ane Kulić, spec. med. biokemije.  
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Kandidati za predsjednika Komore iznose svoje programe rada. 
 
Programi rada se u pisanom obliku nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.  

Nakon izlaganja programa rada delegati su pristupili tajnom glasanju. 

 
Rezultate izbora objavila je zamjenica predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva, od 40 prisutnih 
delegata 37 je glasalo za izbor Gorana Bulatovića, spec. med. biokemije za predsjednika HKMB, dok 
su 3 delegata glasala za dr. sc. Anu Kulić, spec. med. biokemije. Povjerenstvo utvrđuje da je za 
predsjednika Hrvatske komore medicinskih biokemičara izabran Goran Bulatović, spec. med. 
biokemije.  
 
Izbori za predsjednika Komore provedeni su u skladu s propisima Komore te se utvrđuje, da je izabran 
predsjednik HKMB. 
 
Zapisnik Središnjeg izbornog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
 
 
Ad 6. Razrješenje predsjednika i Izvršnog odbora Komore  

 
Sukladno članku 14. Statuta HKMB, Goran Bulatović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije dao 
je na glasanje razrješenje predsjednika Komore i članova Izvršnog odbora.  
 
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili navedena razrješenja. 
 
 
Ad 7. Imenovanje zamjenika predsjednika Komore  

 
Prijedlog predsjednika Komore Gorana Bulatovića, spec. med. biokemije, da se između kandidata za 
zamjenika predsjednika Komore dr. sc. Vesne Horvat, spec. med. biokemije i dr. sc. Ljiljane Mayer, 
spec. med. biokemije, za zamjenika predsjednika Komore imenuje dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. 
biokemije, Skupština je jednoglasno prihvatila. 
 
S obzirom da je dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije ujedno i delegat Skupštine HKMB iz I. 
područnog vijeća, prijedlog je da umjesto nje na mjesto delegata stupi mag. Dijana Bjelinski, spec. 
med. biokemije koja je iduća po broju glasova.  
 
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili navedeno imenovanje.  
 
 
Ad 8. Imenovanje predsjednika Povjerenstava utvrđenih Statutom 

 
Za predsjednike stalnih povjerenstava Komore jednoglasno se imenuju: 
- Za predsjednika Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju: 

Ana Valčić, spec. med. biokemije,       
- Za predsjednika Povjerenstva za stručna pitanja: 

dr. sc. Nora Nikolac, spec. med. biokemije, 
- Za predsjednika Povjerenstva za staleška pitanja: 

Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine, 
- Za predsjednika Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu: Ivana Delić, 

spec. med. biokemije,  
- Za predsjednika Povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu: 

dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije 
- Za predsjednika Povjerenstva za trajno usavršavanje: 

prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije 
 
Što se tiče Povjerenstva za ekonomska pitanja, prijedlog je predsjednika Komore da se provede 
natječaj za imenovanje istog. Delegati Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog Predsjednika 
Komore.  
 
Ad 9. Imenovanje Izvršnog odbora  

 
U Izvršni odbor jednoglasno se imenuju: 
1. Goran Bulatović, spec. med. biokemije, predsjednik Komore  
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2. Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednika Komore 
3. Tajnik Komore  
4. Dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, rizničar Komore  
5. Predsjednici stalnih Povjerenstava Komore: 

1. Ana Valčić, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i 
deontologiju  

2. Dr. sc. Nora Nikolac, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za stručna pitanja 
3. Predrag Grabusin, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, predsjednik 

Povjerenstva za staleška pitanja 
4. Ivana Delić, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu 

i privatnu praksu 
5. Dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za sekundarnu i 

tercijarnu zdravstvenu zaštitu 
6. Prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije predsjednica Povjerenstva za trajnu edukaciju 

6. Predsjednici Područnih vijeća: 
- I Područno vijeće – Lana Ganoci, spec. analit. toksikologije 
- II Područno vijeće – mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem. 
- III Područno vijeće – Ivanka Ostroški, spec. med. biokemije 
- IV Područno vijeće – Dario Mandić, spec. analit. toksikologije 
- V Područno vijeće – Edo Karaban, spec. med. biokemije 
- VI Područno vijeće – Vesna Šupak Smolčić, spec. med. biokemije 

 
Ad 10. Imenovanje predsjednika i članova Suda Komore  
Ad. 11.Imenovanje tužitelja i zamjenika tužitelja Komore 
Ad 12. Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za žalbe 

Predsjednik Komore napominje da je bilo uobičajeno da se 1. konstituirajućoj sjednici Skupštine 
imenuju i predsjednik i članovi Suda Komore, tužitelj i zamjenik tužitelja Komore, te predsjednik i 
članovi Povjerenstva za žalbe, s time da osobe za navedene funkcije predlaže Izvršni odbor, no 
obzirom mu se čini nelogičnim da Izvršni odbor kojem istječe mandat predlaže osobe koje će u novom 
mandatu obavljati navedene funkcije, predlaže da se postojećim osobama na navedenim funkcijama 
produlji mandat, te da se nove imenuju na idućoj Skupštini Komore, temeljem prijedloga novog 
Izvršnog odbora. 
 
Prijedlog predsjednika Komore da se postojećem predsjedniku i članovima Suda Komore, tužitelju i 
zamjeniku tužitelja Komore, te predsjedniku i članovima Povjerenstva za žalbe produži mandat do 
iduće Skupštine Komore, delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili. 
 
Ad 13. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Skupštine 

 
Zapisnik 6. sjednice Skupštine delegati jednoglasno usvajaju. 
 
 
Ad 14. Izvješće predsjednika Komore o radu Komore 

Predsjednik Komore navodi da je bilo puno aktivnosti od zadnje sjednice Skupštine Komore, te je 
teško reproducirati sada sve napamet. Predsjednik Komore u osnovnim crtama iznosi aktivnosti iz 
rada Komore. U razdoblju od lipnja pa do listopada 2015. godine. Predsjednik ističe sastanak u 
Ministarstvu zdravlja gdje se raspravljalo o starim problemima Komore. Također ističe i da su 
predstavnici Komore bili imenovani u Radnu skupinu za izradu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
koji se nikada nije pokrenuo s time da navedena Radna skupina nikada nije počela s radom. U 
razdoblju od listopada pa do kraja 2015. godine održan je sastanak u direkciji HZZO-a na zahtjev 
HZZO-a gdje se razgovaralo o problemima domova zdravlja, o Vukovaru, Pravilniku o radnom 
vremenu, problem vađenja krvi u PZZ. Što se tiče odnosa s Farmaceutsko – biokemijskim fakultetom, 
03. studenog 2015. godine održan je sastanak na istom vezano za stručno osposobljavanje studenata 
5. godine studenata medicinske biokemije. Dana 20. studenog 2015. održan je sastanak voditelja 
bolničkih laboratorija vezano uz anketu koju je pokrenuo Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu, 
a vezano za stvaranje kvalifikacijskog okvira za magistre medicinsko laboratorijske dijagnostike. 
Nažalost od te ankete na kraju nije bilo ništa, ali je održan pripremni sastanak. Dana 01. prosinca, na 
zahtjev Ministarstva zdravlja, Komora je održala sastanak u Ministarstvu zdravlja vezano uz liječničke 
specijalizacije. Na navedenom sastanku također je rečeno da je i Ministarstvu zdravlja veliki problem 
pozicioniranje ljudi koji su magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike.  
Dana 18. siječnja 2016. na inicijativu prof. dr. sc. Ana-Marie Šimundić, spec. med. biokemije u 
HDMBLM je održan tripartitni sastanak između HDMBLM, HKMB i FBF-a, a vezano uz problematiku 
magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike. U veljači 2016. je održan sastanak na FBF-u vezano 
uz situaciju sa studentima 5. godine studija medicinske biokemije. Predsjednik Komore također 
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napominje da je u studenom 2015. Ministarstvo zdravlja vratilo na doradu Pravilnik o specijalističkom 
usavršavanju magistara medicinske biokemije. Predsjednik Komore ističe da je Komora Ustavnom 
sudu predala Zahtjev za ocjenu ustavnosti Pravilnika o liječničkim specijalizacijama.   
 
Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju od zadnje sjednice Skupštine Komore nije imalo 
posla.  
 
Povjerenstvo za ekonomska pitanja je izradilo jednu od verzija Cjenika HKMB, no isti je potrebno još 
jednom revidirati i doraditi.  
 
Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu se bavilo aktima Ministarstva zdravlja 
koji su se ticali racionalizacije mreže medicinsko-biokemijskih laboratorija. U suradnji s Povjerenstvom 
za staleška pitanja radili su na izdavanju različitih mišljenja za otvaranje laboratorija. Povjerenstvo za 
PZZ bilo je prisutno na tribini vezano uz poboljšanje primarne zdravstvene zaštite s gledišta 
koncesionara. Također su sudjelovali na kongresu koji je organizirala HLK pod nazivom „Medicinsko 
pravo u sustavu zdravstvene zaštite“.  
 
Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu radilo je na doradi cijena DTP-a, također 
su revidirali popis DTP postupaka. 
 
Povjerenstvo za staleška pitanja je radilo na izdavanju odobrenja za samostalan rad, zatim na 
zahtjevima za ispis iz Registra Komore. 
 
Povjerenstvo za stručna pitanja izradilo je smjernice za uzorkovanje kapilarne krvi. Također intenzivno 
su surađivali s Povjerenstvom za znanstveno stručni razvoj HDMBLM. Izdali su dva nova dokumenta: 
Preporuku o ispisu referentnih intervala za elektroforezu i Kritične vrijednosti za laboratorijske nalaze. 
 
Povjerenstvo za stručni nadzor MBL i unaprjeđenje kvalitete provelo je dva izvanredna stručna 
nadzora u Poliklinici Aviva i Domu zdravlja PGŽ-a. Provedeno je također osam redovitih stručnih 
nadzora sukladno Planu stručnih nadzora za 2015. godinu. Ministarstvu zdravlja uputili su pet 
prijedloga za provođenje zdravstveno – inspekcijskog nadzora.  
 
Povjerenstvo za trajnu edukaciju je donijelo plan tečajeva za 2016. godinu. Jedan je održan pod 
vodstvom dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije, te su u najavi još dva tečaja (Laboratorij i 
informatizacija – gdje smo danas, Pretrage uz bolesnika – izazov za laboratorijsku medicinu).  
 
Delegati Skupštine jednoglasno prihvaćaju Izvješće o radu Predsjednika Komore i Povjerenstava 
Komore.  
 
Ad 15. Završni račun za 2015. godinu 

Predsjednik Komore ističe pozitivno poslovanje Komore čemu je doprinijela Odluka prethodnog saziva 
Skupštine Komore iz 2015. da se poveća članarina na 1.125,00 kn, te izuzetno dobro organizirana tri 
tečaja s odličnom posjećenošću. Predsjednik Komore ističe da je početkom 2016. godine izmijenjen 
Zakon o udrugama. Sukladno tim izmjenama i dobrom poslovanju Komore, Porezna uprava je Komori 
uputila zahtjev za očitovanjem vezano uz prihode. Na navedeni zahtjev Komora se očitovala te 
obrazložila izvore svojih prihoda. Ako se navedeno očitovanje Komore ne uvaži, ista bi trebala postati 
obveznikom poreza na dobit i obveznikom poreza na dodanu vrijednost. Predsjednik naglašava da je 
zakonska obveza Komore provođenje tečajeva trajne edukacije, te navodi da je to bio glavni argument 
u očitovanju Komore na zahtjev Porezne uprave. 
 
Delegati Skupštine prihvaćaju Završni račun za 2015. godinu. Dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. 
biokemije je suzdržan.  
 
Ad 16. Plan rada i financijski plan za 2016. godinu 

Predsjednik Komore ističe da su delegati Skupštine Komore dobili financijski plan za 2016. godinu. 
Predsjednik Komore navodi da su, od dana slanja materijala delegatima, nastupile promjene u stavci 
prihoda „Ministarstvo zdravlja – stručni nadzor“ umjesto 0,00 kn treba stajati 60.000,00 s obzirom da je 
s Ministarstvom zdravlja, u međuvremenu, potpisan Ugovor. Predsjednik Komore naglašava da se sav 
novac koji se ne utroši na stručne nadzore vraća Ministarstvu zdravlja.  
 
Delegati Skupštine prihvaćaju Financijski plan za 2016. godinu. Dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. 
biokemije i Ivana Ćelap, spec. med. biokemije su suzdržani.  
 
 



 5 

 
Ad 17. Donošenje odluke o visini članarine za 2016. godinu 

Prijedlog Izvršnog odbora Komore je da članarina za 2016. godinu ostane nepromijenjena. 
 
Delegati Skupštine prihvaćaju odluku o visini članarine za 2016. godinu. Dr. sc. Mario Štefanović, 
spec. med. biokemije, Ivana Ćelap, spec. med. biokemije i Ines Alpeza Viman, spec. med. biokemije 
su glasali protiv navedene Odluke.  
 
 
Ad 18. Donošenje odluke o visini naknade po prijeđenom kilometru 

Prijedlog Odluke o visini naknade po prijeđenom kilometru u iznosu od 1,00 kn se jednoglasno 
prihvaća. 
 
 
 
 
 
 
Zapisničar:                                                                   Predsjednik Hrvatske komore  

       medicinskih biokemičara: 
Danijela Vukov, dipl. iur.                                    
                                                                  Goran Bulatović, mag. med. biochem., 

                                     spec. med. biokemije 
                                                       
 
Ovjerovitelj zapisnika:  
 
Predrag Grabusin, spec. med. biokemije 
i lab. medicine  
 
 
 


