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Izvadak iz zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora 

Hrvatske komore medicinskih biokemičara održane 05. travnja 2017. godine 

 

 

Četvrta sjednica Izvršnog odbora održana je na temelju poziva od 24. ožujka 2017. godine. 

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

postoji kvorum, te predlaže izmjene i dopune dnevnog reda i to na način da se pod točkom 8. 

dnevnog reda skinu s rasprave Pravilnik o sustavima kvalitete i dobroj laboratorijskoj praksi u 

medicinsko-biokemijskim laboratorijima i Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju 

odobrenja za samostalan rad. Također predlaže da se u dnevni red uvrsti Izvješće o poslovanju 

Komore kao točku 10. dnevnog reda, čime bi točka Razno postala točka 11. dnevnog reda.  

Tako izmijenjen i dopunjen dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa sljedećim točkama:  

 

Ad 1. 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. Napominje kako su članovi 

Izvršnog odbora 20 veljače 2017. godine e-mailom primili pisano izvješće o tri sastanka na 

kojima je HKMB sudjelovala. Osvrće se na sastanak koji je održan 16. prosinca 2016. godine s 

predstavnicima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prikazuje 

dijelove prezentacije koja je bila prikazana na tom sastanku. Navodi kako je na istom sastanku 

tema bila i stručno osposobljavanje koje je trebalo zamijeniti u potpunosti pripravnički staž te 

objašnjava kronologiju događaja. Uspoređuje program stručnog osposobljavanja s programom 

stručnog osposobljavanja drugih struka zdravstvenog usmjerenja. Zamjenica predsjednika 

HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, zatim pojašnjava kako su tekle aktivnosti 

koje su rezultirale povećanjem upisnih kvota na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu i to na 35 studenata.  

Daje sažetak sastanka koji se održao u Ministarstvu vezano uz stručni nadzor Hrvatske komore 

zdravstvenih radnika i izmjena Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, te sastanka 

vezanog uz davanje prijedloga Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara 

medicinske biokemije, o kojem će biti riječi pod točkom 8 dnevnog reda. 

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

Ad 2. Izvješća Područnih vijeća i Povjerenstava 

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

Ad 3. Plan redovitih stručnih nadzora za 2017. godinu 
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Članovi Izvršnog odbora jednoglasno odlučuju kako se Plan stručnih nadzora za 2017. godinu 

neće donijeti na ovoj sjednici već se zadužuje predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor 

medicinsko-biokemijskih laboratorija i unaprjeđenje kvalitete, dr. sc. Ines Vukasović, spec. 

med. biokemije, da sastavi novi Plan stručnih nadzora za 2017. godinu. 

Ad 7. Zahtjevi Blanke Mladine, spec. med. biokemije, Silvije Raguž, spec. med. 

biokemije i mr. sc. Jadranke Živčić, dipl. ing. med. biokemije za ispis iz Registra 

Komore 

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o ispisu navedenih članica iz Registra 

HKMB. 

Ad 8. Rasprava o nacrtima Pravilnika o specijalističkom usavršavanju 

magistara medicinske biokemije i Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-

biokemijske djelatnosti izvan medicinsko-biokemijskih laboratorija 

Ivana Baršić, spec. med. biokemije i lab. medicine, voditeljica radne skupine koja je bila 

zadužena za nacrt Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske 

djelatnosti izvan medicinsko-biokemijskih laboratorija, zahvaljuje se na pozivu te 

izlaže nacrt navedenog pravilnika. Poziva članove Izvršnog odbora da daju svoje komentare na 

tekst Pravilnika.  

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

modifikacije trebaju unijeti unutar tjedan dana kako bi Pravilnik mogao ići u daljnje faze koje 

uključuju pregovore s Hrvatskom liječničkom komorom i HZZO-om i zaključno slanje tako 

usuglašenog Pravilnika Ministarstvu zdravstva.  

Zamjenica predsjednika HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, zatim stavlja na 

raspravu Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske 

biokemije. Sve izmjene su usvojene i označene u tekstu Pravilnika koji je prilog ovog 

zapisnika. 

Ad 9. Plan edukacije za zaposlenike HKMB 

Izvršni odbor jednoglasno usvaja Plan edukacije za 2017. godinu. 

Ad 10. Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2016. godinu 

Sanja Langer, mag. med. biochem., zamjenica predsjednika Povjerenstva za ekonomska 

pitanja, izvještava kako je Povjerenstvo za ekonomska pitanja usvojilo završni račun HKMB za 

2016. godinu. Navodi kako je poslovanje HKMB za 2016. godinu pozitivno, razlika prihoda i 

rashoda je 23.071,95 kn. Ukupni prihod za 2016. godinu iznosi 883.829,40 kn, dok rashodi 

iznose 860.757,45 kn. Svi prihodi i rashodi su raščlanjeni u tablicama koje su članovi Izvršnog 

odbora dobili prije same sjednice.  

Izvršni odbor jednoglasno prihvaća Izvješće o poslovanju Komore – završni račun za 2016. 

godinu te se upućuje na usvajanje Skupštini. 
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