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Broj: 04-16-7/2 
Zagreb, 2016-06-09 
 

Izvadak iz zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora 
Hrvatske komore medicinskih biokemičara održane 09. lipnja 2016. godine 

 
 

1. konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora održana je na temelju poziva od 24. svibnja 2016. godine. 
 
 
Predsjednik Komore utvrđuje da je u smislu članka 5. Poslovnika o radu Izvršnog odbora, Izvršni 
odbor konstituiran, obzirom je sazvana prva sjednica na kojoj je prisutno više od polovine članova 
Izvršnog odbora.  

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika 34. sjednice Izvršnog odbora 

S obzirom da je riječ o sjednici Izvršnog odbora u čijem radu ovaj Izvršni odbor nije sudjelovao, isti se 
ne usvaja, već prima na znanje.  
 

Ad 2. Imenovanje članova Povjerenstava 

Izvršni odbor utvrđuje da su na 1. konstituirajućoj sjednici Skupštine održanoj 13. svibnja 2016. godine 
imenovani predsjednici Povjerenstava utvrđenih Statutom Komore: 
 
Povjerenstvo za trajno usavršavanje: prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije 
Povjerenstvo za stručna pitanja: dr. sc. Nora Nikolac, spec. analit. toksikologije 
Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju: Ana Valčić, spec. med. biokemije 
Povjerenstvo za staleška pitanja: Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine  
Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu: Ivana Delić, spec. med. biokemije i 
lab. medicine.  
Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu: dr. sc. Leida Tandara, spec. med. 
biokemije 
 
Predsjednici Povjerenstava Komore su dali pregled prijedloga članova pojedinih Povjerenstava. 
 
Izvršni odbor donio je odluku o imenovanju zamjenika predsjednika Povjerenstava i članova 
Povjerenstava Komore. 

 
Povjerenstvo za stručna pitanja: 
Dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice 
Domagoj Marijančević, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 
Ivana Ćelap, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 
Marijana Miler, spec. med. biokemije, član 

 
Povjerenstvo za staleška pitanja: 
Ivana Ćelap, mag. med. biochem., zamjenica predsjednika 
Mr. sc. Anita Klasić, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 
Jelena Culej, mag. med. biochem., član 
Nikolina Puc, mag. med. biochem., član 
 

Povjerenstvo za trajno usavršavanje: 
Prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice 
Prof. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokemije, član 
Doc. dr. sc. Vatroslav Šerić, spec. med. biokemije, član 
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Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju: 
Irena Užović Frakin, spec. med. biokemije, zamjenica predsjednice 
Dr. sc. Sanja Kačkov Maslać, spec. analit. toksikologije, član 
Jelena Vrdoljak Gudasić, mag. med. biochem., član 
Dr. sc. Vesna Horvat, spec. med. biokemije, član 

 
Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu: 
Aleksandra Maravić, spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice  
Ana Galović, spec. med. biokemije, član 
Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 
Marta Krtanjek, spec. med. biokemije i lab. medicine, član 
Mirjana Plavetić, spec. med. biokemije, član 
Jelena Čargonja, spec. med. biokemije, član 

 
Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu: 
Dr. sc. Jasna Leniček Krleža, spec. med. biokemije 
Dr. sc. Marija Miloš, spec. med. biokemije 
Lada Baković, spec. med. biokemije 
Mr. sc. Sandra Dundović, spec. med. biokemije 
Sanja Škorvaga, spec. med. biokemije  
 

 
Ad.3. Imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-
biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete 

Predsjednik Komore iznio je prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za stručni 
nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete: 
 
Dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije, predsjednica 
Dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, član 
Ivanka Ostroški, spec. med. biokemije, član 
Danijela Vukov, dipl. iur., član 
 
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog za imenovanje predsjednika i članova 
Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i unapređenje kvalitete. 
 
 

Ad 4. Imenovanje rizničara Komore  

Predsjednik Komore za rizničara Komore predlaže dr. sc. Lorenu Honović, spec. med. biokemije. 
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog za imenovanje rizničara Komore.  
 
 

Ad 5. Pravilnik o odobrenju za samostalan rad 

Članovi Izvršnog odbora prihvatili su prijedlog Pravilnika o odobrenju za samostalan rad, uz izmijenjeni 
članak 24. istoga. Predsjednik Komore je protiv izmjene članka 24. Pravilnika.  

 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik izradila:                                                          Predsjednik HKMB: 
Danijela Vukov, dipl. iur.                                              Goran Bulatović, mag. med. biochem. 

                                                                                         spec. med. biokemije 

 


