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Izvadak iz zapisnika 4. sjednice Skupštine
Hrvatske komore medicinskih biokemičara održane 30. studenog
2017. godine

Četvrta sjednica Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara održana je na temelju
poziva od 10. studenog 2017. godine.

Ad 1. Otvaranje 4. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda
Zamjenica predsjednika HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije daje na usvajanje
dnevni red s time da napominje kako bi točku 6. spojila s točkom 8. s obzirom kako je ona
jedini kandidat za predsjednika HKMB te bi izložila program rada kao prirodni nastavak na
izvješće o radu HKMB.
Prijedlog i predloženi dnevni red su jednoglasno usvojeni od strane delegata Skupštine, a s
prijedlogom o spajanju programa rada kandidatkinje dr. sc. Ljiljane Mayer, spec. med.
biokemije s izvješćem o radu HKMB se slaže i Središnje izborno povjerenstvo.
Ad 2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
Zamjenica predsjednika HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije predlaže u Radno
predsjedništvo imenovati prisutne predsjednike Područnih vijeća: zamjenicu predsjednice I.
Područnog vijeća, Jasnu Obuljen, spec. med. biokemije, predsjednicu II. Područnog vijeća mr.
sc. Sanju Dželajliju, mag. med. biochem., predsjednicu III. Područnog vijeća Ivanku Ostroški,
spec. med. biokemije, predsjednika IV. Područnog vijeća Daria Mandića, spec. analit.
toksikologije te tajnicu-pravnicu Komore Sanju Leš, mag. iur.
Za zapisničara predlaže tajnicu Komore – Sanju Leš, mag. iur., a za ovjerovitelja zapisnika
Predraga Grabusina, spec. med. biokemije i lab. medicine.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
Ad 3. Imenovanje Povjerenstva za verifikaciju
Zamjenica predsjednika HKMB predlaže u Povjerenstvo za verifikaciju imenovati Predraga
Grabusina, spec. med. biokemije i lab. medicine kao predsjednika te kao članove Ivanku
Ostroški, spec. med. biokemije i dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije.
Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
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Ad 4. Izvješće Povjerenstva za verifikaciju
Predsjednik Povjerenstva za verifikaciju Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab.
medicine izvještava da je sukladno članku 47. Poslovnika o radu Skupštine od 45 delegata
Skupštine prisutno 36 delegata i da su prisutni delegati iz svih Područnih vijeća.
Konstatira da je većina delegata prisutna, da Skupština može početi s radom te da su odluke
koje će Skupština donijeti pravovaljane.
Ad 5. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Ad 7. Razrješenje zamjenice predsjednika HKMB i predsjednika Povjerenstava
HKMB (dio Izvršnog odbora)
Sukladno članku 14. Statuta HKMB, zamjenica predsjednika dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med.
biokemije dala je na glasovanje razrješenje predsjednika Komore i članova Izvršnog odbora,
osim predsjednika Područnih vijeća.
Delegati Skupštine su jednoglasno prihvatili navedena razrješenja.

Ad 6. i 8. Izvješće zamjenice predsjednika HKMB o radu Komore od posljednje
Skupštine HKMB i Izbor predsjednika HKMB
Kandidatkinja za predsjednicu HKMB, sadašnja zamjenica predsjednika dr. sc. Ljiljana Mayer,
spec. med. biokemije iznosi izvješće o radu HKMB na koje nastavlja i svoj program rada kao
kandidata za predsjednika HKMB sukladno članku 32. Pravilnika o izboru tijela HKMB.
Govori kako je HKMB tijekom ljetnih mjeseci provodila reviziju registra članova HKMB. Ističe
kako su predsjednici Područnih vijeća prikupljali podatke.
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, zatim navodi kako je HKMB primila Odluku
Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju članova Sektorskog vijeća XII Zdravstvo za
koje je početkom 2015. godine predložila doc. sc. Lorenu Honović, spec. med. biokemije.
Navodi kako se Sektorsko vijeće XII Zdravstvo osniva za poslove iz djelokruga temeljnih
medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite,
dentalne medicine, farmacije i medicinske biokemije. Navodi kako je HKMB reagirala dopisom
prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja kako bi dobila pojašnjenje navedene odluke i
iskazala svoje nezadovoljstvo. Napominje kako je HKMB kontaktirala i Hrvatsku ljekarničku
komoru, Hrvatsku komoru dentalne medicine i Hrvatsku liječničku komoru kako bi ih
upoznala s navedenom Odlukom i njenim mogućim dalekosežnim posljedicama.
Nadalje, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, ističe kako je HKMB pristupila
Koordinaciji komora u zdravstvu – KoKoZ. KoKoZ je inicijativa čiji je cilj razmjena iskustava,
provođenje zajedničke edukacije članova, suradnja u provedbi stručnih nadzora kao i u
konkretnim područjima zaštite interesa i ugleda članova, organizacija zajedničkih skupova te
podnošenje zajedničkih prijedloga i zahtjeva koji se odnose na zdravstvene djelatnosti,
zdravstvene profesije i zdravstveni sustav u cjelini.
Ističe još jednom odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi predmeta U-II-249/2016
kojim je Hrvatska komora medicinskih biokemičara zatražila ocjenu suglasnosti Pravilnika o
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izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN
139/14) s Ustavom i zakonom, kojom je Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo sporne članke
12. i 13. kojima se uvela specijalizacija pod nazivom „Laboratorijska medicina“.
Navodi kako je na prošloj sjednici Skupštine bilo riječi o inicijativu skraćivanja pripravničkog
staža za magistre medicinske biokemije na 6 mjeseci umjesto godine dana, a kojih 6 mjeseci bi
se nadovezivalo na 6 mjeseci stručnog osposobljavanja koje se održava kao dio nastavnog
kurikuluma studija Medicinske biokemije. Izvještava delegate Skupštine kako je 20. srpnja
2017. godine održan sastanak u uredu HKMB s predstavnicima Farmaceutsko-biokemijskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na ovu temu koji je rezultirao oformljavanjem Radne skupina
kojoj je u zadatak dodijeljeno da napravi program takvog pripravničkog staža.
Nastavlja kako je Ministarstvo zdravstva oformilo Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga
Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koja je brojala 49 članova, a među njima je bio i predstavnik
HKMB – dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije te njena zamjena, Ivana Delić, spec. med.
biokemije i lab. medicine. Govori kako su 8. studenog 2017. članovi Radne skupine dobili
konačnu verziju. Navodi kako se HKMB morala brojnim dopisima koji su upućeni voditelju
Radne skupine, državnom tajniku prim. Željku Plazoniću, dr. med., te istupima na samim
sastancima, izboriti za članke koji se nalaze u takvoj konačnoj verziji.
Naglašava važnost intervencije koju je HKMB unijela u ENIC/NARIC bazu. Naime, HKMB je
dopisom koji je poslan Agenciji za znanost i visoko obrazovanje – Nacionalnom ENIC/NARIC
uredu, zatražio ispravke u Bazi reguliranih profesija. Navodi kako je u Bazi bilo pogrešno
istaknuto područje s nazivom medicinsko-laboratorijske djelatnosti što nije u skladu s važećim
pozitivnim zakonskim propisima koji govore o zdravstveno-laboratorijskoj djelatnosti.
Slijedom navedenog, HKMB je istaknuo kako profil magistra medicinsko-laboratorijske
dijagnostike uopće nije regulirana profesija te se kao takva ne može navoditi. Temeljem
intervencije HKMB, Agencija je u Bazi unijela potrebne korekcije kojima su se uklonile netočne
i zakonski nepotkrijepljene informacije – izmijenjen je naziv u zdravstveno-laboratorijsku
djelatnost te brisan profil magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike.
Govori kako je prije deset dana u uredu HKMB održan zajednički sastanak predstavnika
Komore, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: FBF) i
Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (dalje u tekstu:
HDMBLM) u vezi aktualne problematike statusa magistara medicinske biokemije vezano uz
Nacrt prijedloga novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti i potrebe zajedničke suradnje u vezi
istoga.
Ističe kako je HKMB pokrenula inicijativu da FBF ishoduje zajednički sastanak pri
Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a vezano za navedenu problematiku studija Medicinskolaboratorijske dijagnostike.
Navodi kako je HDMBLM ishodovalo uvjerenje od strane EFLM-a koje svjedoči kako u
Hrvatskoj isključivo specijalisti medicinske biokemije – s petogodišnjim diplomskim
obrazovanjem te minimalno četverogodišnjim poslijediplomskim specijalističkim studijem
ispunjavaju uvjete koji se zahtijevaju u EU za europski priznatog specijalista iz područja
laboratorijske medicine te kako je u završnim fazama proces učlanjenja specijalista medicinske
biokemije u EFLM registar specijalista laboratorijske medicine, a pri čemu će HKMB pružiti
ažurne podatke i potporu HDMBLM kako bi se taj upis uspješno izvršio.
Dr. sc. Željka Vogrinc, spec. med. biokemije, predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva
navodi kako se sukladno članku 22. Statuta HKMB, predsjednik HKMB bira na Skupštini
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tajnim glasanjem. Navodi kako je postupak izvanrednih izbora za predsjednika HKMB
sukladno Odluci o raspisivanju izvanrednih izbora za predsjednika HKMB koju je Izvršni
odbor donio na 6. sjednici od 29. rujna 2017. godine, započeo 3. listopada 2017. godine.
Do 27. listopada 2017. godine zaprimljena je jedna kandidatura i to dr. sc. Ljiljane Mayer, spec.
med. biokemije. Na sastanku Središnjeg izbornog povjerenstva 2. studenog 2017. godine
kandidatura je utvrđena kao pravovremena te provjerom potrebne dokumentacije utvrđena je
valjanom. Na 7. e-sjednici Izvršnog odbora utvrđena je Lista kandidata. Prepušta riječ
kandidatkinji kako bi iznijela svoj program rada sukladno članku 32. Pravilnika o izboru tijela
HKMB.
Dr. sc. Ljiljane Mayer, spec. med. biokemije zatim na izneseno izvješće nadovezuje plan i
program rada kandidata za predsjednika HKMB. Izlaže svoj program rada čije su ključne točke
očuvanje statusa magistara i specijalista medicinske biokemije, a u kojem je smjeru u ovom
prijelaznom razdoblju i vodila HKMB, suradnja FBF-a i HKMB, revizija Zakona o medicinskobiokemijskoj djelatnosti, očuvanje medicinsko-biokemijskih laboratorija kao primarnog
mjesta obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti, stavljanje naglaska na angažman
Povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, angažiranje mladih kolega u radu
tijela HKMB te prepoznatljivost medicinskih biokemičara u sustavu zdravstva.
Nakon izlaganja programa rada delegati su pristupili tajnom glasanju.
Rezultate izbora objavila je predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva, dr. sc. Željka
Vogrinc, spec. med. biokemije. Od 36 prisutnih delegata svih 36 delegata je glasovalo za izbor
dr. sc. Ljiljane Mayer, spec. med. biokemije. Nevažećih listića nije bilo. U skladu s odredbom
članka 32. stavka 7. Pravilnika o izboru tijela HKMB utvrđuje da je dr. sc. Ljiljana Mayer, spec.
med. biokemije izabrana za predsjednicu HKMB.
Zapisnik Središnjeg izbornog povjerenstva nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Ad 9. Imenovanje zamjenika predsjednika HKMB
Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, predlaže da se između
kandidata istaknutih na Listi kandidata za zamjenika predsjednika HKMB koju je temeljem
članka 22. stavka 2. Statuta HKMB donio Izvršni odbor na 7. e-sjednici 8. studenog 2017.
godine, za zamjenicu predsjednice imenuje Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine.
Delegati Skupštine jednoglasno donose odluku da se za zamjenicu predsjednice imenuje Ivana
Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine.
S obzirom kako je Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine ujedno i delegat Skupštine,
predlaže se da umjesto nje na mjesto delegata stupi Gordana Matić, spec. med. biokemije i lab.
medicine, koja je bila sljedeća po broju glasova za delegate V. Područnog vijeća. O tome će
naknadno biti donesena odluka kojom će magistra Matić biti obaviještena o izboru.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 10. Imenovanje predsjednika Povjerenstava
Za predsjednike stalnih povjerenstava HKMB jednoglasno se imenuju:
1. Prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, spec. med. biokemije, za predsjednicu Povjerenstva za
medicinsku etiku i deontologiju
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2. Prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije, za predsjednicu Povjerenstva za stručna
pitanja
3. Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine, za predsjednika Povjerenstva
za staleška pitanja
4. Prof. dr. sc. József Petrik, spec. med. biokemije, za predsjednika Povjerenstva za trajno
usavršavanje
5. Aleksandra Maravić, spec. med. biokemije i lab. medicine, za predsjednicu
Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu
6. Doc. dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije, za predsjednicu Povjerenstva za
sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
7. Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, za predsjednicu Povjerenstva za
ekonomska pitanja.
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije napominje kako će Izvršnom odboru za
predsjednicu Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih laboratorija i
unaprjeđenje kvalitete predložiti dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije te za rizničara
HKMB mr. sc. Nenu Peran, spec. med. biokemije.
Ad 11. Imenovanje dijela Izvršnog odbora
Uz predsjednike Područnih vijeća koji ostaju dijelom Izvršnog odbora (Jasna Obuljen, spec.
med. biokemije, mr. sc. Sanja Dželajlija, mag. med. biochem., Ivanka Ostroški, spec. med.
biokemije, Dario Mandić, spec. analit. toksikologije, Edo Karaban, spec. med. biokemije i lab.
medicine, Gordana Juričić, spec. med. biokemije i lab. medicine) u Izvršni se odbor
jednoglasno imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, predsjednica HKMB
Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica predsjednice HKMB
Tajnik HKMB
Prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za
medicinsku etiku i deontologiju
Prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za stručna
pitanja
Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednik Povjerenstva za
staleška pitanja
Prof. dr. sc. József Petrik, spec. med. biokemije, predsjednik Povjerenstva za trajno
usavršavanje
Aleksandra Maravić, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednica Povjerenstva
za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu
Doc. dr. sc. Leida Tandara, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za
sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
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10. Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije, predsjednica Povjerenstva za
ekonomska pitanja
Rizničar HKMB te predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih
laboratorija i unaprjeđenje kvalitete će imenovanjem na Prvoj konstituirajućoj sjednici
Izvršnog odbora automatski ući u sastav Izvršnog odbora.

Zapisnik sastavila:
Tajnica HKMB
Sanja Leš, mag. iur.

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

Predsjednica HKMB:
dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med.
biokemije

