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Izvadak iz zapisnika 2. sjednice Izvršnog odbora 
Hrvatske komore medicinskih biokemičara održane 16. studenog 2016. godine 

 
 

2. sjednica Izvršnog odbora održana je na temelju poziva od 04. studenog 2016. godine. 

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora 

Jednoglasno se usvaja zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora. 

Ad 2. Izvješće zamjenice predsjednika Komore o radu od protekle sjednice 

Izvršnog odbora 

Zamjenica predsjednika HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, izvještava 

prisutne o radu HKMB od protekle sjednice Izvršnog odbora.  Izvještava članove o dopisu 

koji je poslan Agenciji za znanost i visoko obrazovanje – Nacionalnom ENIC/NARIC uredu, a 

vezano uz zahtjev za ispravkama u Bazi reguliranih profesija.  

Zamjenica predsjednika HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, nadalje, 

izvještava članove Izvršnog odbora o sastanku u Ministarstvu zdravstva koji je sazvao novi 

ministar prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., primarijus, s komorama, udrugama i 

sindikatima u zdravstvu, na kojem su prisustvovali predsjednik HKMB Goran Bulatović, 

spec. med. biokemije i zamjenica predsjednika HKMB dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. 

biokemije kao predstavnici HKMB.  

Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, navodi kako je na e-savjetovanje Ministarstvo 

zdravlja stavilo Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-

biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama, koji prijedlog iz brojnih razloga, koji su 

svima dobro poznati, na neadekvatan način regulira navedenu materiju.  

Članovi Izvršnog odbora nemaju dodatnih pitanja ni primjedbi, te usvajaju izvješće. 

Ad 3. Izvješća Područnih vijeća i Povjerenstava 

Zamjenica predsjednika HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, navodi kako su 

svi predsjednici Povjerenstava i Područnih vijeća uz poziv na sjednicu Izvršnog odbora 

zamoljeni da u pisanom obliku dostave  izvješća do 11. studenog 2016.g. S obzirom da su 

pristigla izvješća poslana Izvršnom odboru na znanje, predlaže da se izvješća ne čitaju, već da 

predsjednici Povjerenstava i Područnih vijeća koji izvješća nisu dostavili ili nisu dostavili u 

roku, svoja izvješća podnesu usmeno. Članovi Izvršnog odbora su suglasni s navedenim. 

Zamjenica predsjednika HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, čita izvješće 

Povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu za razdoblje od 7. lipnja do 11. 

studenog 2016. g.  
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Krajem lipnja Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu je održalo 

telekonferenciju i sukladno dogovoru uputilo primjedbe i prijedloge vezane uz Pravilnik o 

minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za 

obavljanje zdravstvene djelatnosti. U novoj verziji DTP šifrarnika (21. srpnja 2016.g.) 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) je za neke DTP 

postupke ograničio mogućnost fakturiranja istog postupka u jednom danu čime se 

onemogućilo fakturiranje DTP postupka u nekim funkcionalnim endokrinološkim testovima. 

Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu je voditeljima bolničkih 

laboratorija uputilo anketu kako bi se prikupili podaci o broju određivanja pojedinih 

hormona u spornim testovima. Prema prikupljenim podacima pripremljen je popis 

postupaka koji su sporni i HKMB je uputila dopis HZZO-u u kojem je zatražila da se omogući 

fakturiranje izvršenih postupaka. HZZO je u svom dopisu od  10. listopada 2016. g. odgovorio 

da će do daljnjega nastaviti s dosadašnjom praksom, ali će razmotriti prijedlog HKMB i 

Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju. Početkom listopada održan je sastanak 

s predstavnicima Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju (u daljnjem tekstu: 

Društvo) i približen im je problem. Društvo je pregledalo šifrarnik, predložilo ukidanje 

opsolentnih funkcionalnih testova i uvođenje nekih novih te predložilo maksimalni broj 

određivanja hormona unutar istih. Njihov prijedlog je upućen predsjedniku sekcije za 

pedijatrijsku endokrinologiju kako bi se uzele u obzir osobitosti pedijatrijskih pacijenata. 

Nakon njihovog odgovora HKMB će uputiti cjeloviti prijedlog HZZO-u uz koji će priložiti i 

smjernice Društva. Tijekom studenog Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu 

zaštitu planira pripremiti upitnik/anketu kojom bi se prikupili podaci o načinu pokrivanja 

24-satnog rada u bolnicama (smjene, dežurstvo, pripravnosti), potrebnom broju specijalista 

medicinske biokemije i sl. 

Predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu, Ivana Delić, 

spec. med. biokemije i lab. medicine navodi upit jedne poliklinike vezan uz kupnju 

automatskog biokemijskog analizatora, koji bi se nalazio u prostorijama poliklinike, u čijem 

se sklopu ne nalazi medicinsko-biokemijski laboratorij, koji bi „nadzirao i po potrebi 

kalibrirao“ suradni laboratorij. Navodi kako je sukladno važećim zakonskim propisima, 

HKMB dala negativno mišljenje. Predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i 

privatnu praksu, Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine, izvještava nazočne o 

sastanku u HZZO-u, kojem je prisustvovala uz predsjednika HKMB Gorana Bulatovića, spec. 

med. biokemije, na temu ugovaranja primarne zdravstvene zaštite. Napominje kako je 

zaključak sastanka bio da je potrebno izraditi novi model ugovaranja, za koji bi bilo potrebno 

ujednačiti cijene svih pretraga u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.  

Dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor 

medicinsko-biokemijskih laboratorija i unaprjeđenje kvalitete, navodi kako su u proteklom 

razdoblju Povjerenstva surađivala u rješavanju brojnih upita koja su zahtijevala konsenzus.  

Lana Ganoci, spec. analit. toksikologije, izvještava o radu I Područnog vijeća. Naglašava kako 

je održan sastanak u prostorijama Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na temu već 

spomenutog Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim 

ordinacijama.  

Predsjednica Povjerenstva za trajnu edukaciju, prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. 

biokemije, govori kako je povjerenstvo radilo svoje uobičajene zadaće koji se tiču 
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dodjeljivanja bodova za edukaciju, priznavanje i bodovanje skupova. Objašnjava kako su 

pristigle četiri prijave za organizaciju tečajeva HKMB.  

Članovi Izvršnog odbora nemaju dodatnih pitanja ni primjedbi, te usvajaju izvješće. 

Ad 4. Poslovnik o radu Izvršnog odbora 

Članovi Izvršnog odbora su jednoglasno prihvatili prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika 

o radu Izvršnog odbora HKMB, te se slijedom toga donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora. 

Prijedlog Odluke i teksta Poslovnika nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čine njegov sastavni 

dio. 

Ad 5. Izvješće o provedenim anketama i analiza ankete kao podloga za 

uvećanje upisnih kvota magistara medicinske biokemije na Farmaceutsko-

biokemijskom fakultetu 

Zamjenica predsjednika HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, izvještava 

članove Izvršnog odbora da je početkom rujna provedena anketa koja je bila namijenjena 

svim voditeljima medicinsko-biokemijskih laboratorija. Objašnjava kako je svrha ankete bila 

da se iskristaliziraju podaci koji bi poslužili objektivnoj projekciji potreba za magistrima 

medicinske biokemije u idućih pet odnosno deset godina. Članovi Izvršnog odbora 

pozdravljaju takvu inicijativu, te se s njome slažu. 

Ad 6. Potreba donošenja plana izmjena postojećih pravilnika u nadležnosti 

povjerenstava 

Zamjenica predsjednika HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, navodi da se, 

kako je već ranije istaknuto, tijekom proteklog razdoblja ukazala potreba da se revidiraju 

pravilnici HKMB, te da se definiraju jasni hodogrami i rokovi kada će oni biti doneseni.  

Ad 8. Odluka o izvanrednom produženju roka za izradu Plana i programa 

tečajeva trajnog usavršavanja za iduću godinu 

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno donose odluku u tekstu koji se nalazi u prilogu 

zapisnika i čini njen sastavni dio. 

Ad 9. Odluka o oslobođenju od plaćanja članarine 

Nakon rasprave članovi Izvršnog odbora odlučuju da se donese Odluka o oslobođenju od 

plaćanja članarine u predloženom tekstu, uz izmjenu  u smislu da se u nju uključe i 

nezaposleni članovi HKMB koji su nezaposleni duže od 6 mjeseci u kontinuitetu,  kako bi i 

nadalje bili oslobođeni plaćanja članarine.  

Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i čini njen sastavni dio. 

Ad 11. Zahtjev Marijane Zvonar, dipl. ing. biotehnologije za ispis iz registra 

Komore 

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o ispisu Marijane Zvonar, dipl. ing. 

biotehnologije, iz registra HKMB. 

 

  

   Zapisnik vodila: 

Tajnica HKMB 

Sanja Leš, mag. iur. 

Zamjenica predsjednika 

HKMB:  

Dr. sc. Ljiljana Mayer,  

spec. med. biokemije 


