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Izvadak iz zapisnika 5. sjednice Skupštine 

Hrvatske komore medicinskih biokemičara održane 15. lipnja 2018. 

godine 

 

 

Peta sjednica Skupštine Hrvatske komore medicinskih biokemičara održana je 

temeljem poziva od 23. svibnja 2018. godine. 

 

 

Ad 1.Otvaranje 5. sjednice Skupštine HKMB i usvajanje dnevnog reda 

Predloženi je dnevni red jednoglasno usvojen. 

 

Ad 2.Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

Predsjednica 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, predsjednika V. Područnog vijeća Edu 

Karabana, spec. med. biokemije i lab. medicine, predsjednicu VI. Područnog vijeća 

Vesnu Šupak Smolčić, spec. med. biokemije i lab. medicine te tajnicu-pravnicu Komore 

Sanju Leš, mag. iur.  

Za zapisničara predlaže tajnicu Komore – Sanju Leš, mag. iur., a za ovjerovitelja 

zapisnika Predraga Grbausina, 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 Jasnu Obuljen, 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 35 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 4. sjednice Skupštine 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 6. Izvješće predsjednice HKMB o radu Komore od posljednje 

Skupštine HKMB 

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

delegatima Skupštine izlaže aktivnosti HKMB od posljednje sjednice Skupštine uz 

pomoć prezentacije.  

Započinje svoje izvješće upoznajući delegate Skupštine s rješenjem Ustavnog suda 

Republike Hrvatske, a vezano uz prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 

suglasnosti s Ustavom Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti („Narodne 

novine“ broj 121/03, 117/08) podnositeljice Jasne Matić, predsjednice Strukovnog 

razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih 

radnika. Ustavni je sud 30. siječnja 2018. godine donio rješenje o neprihvaćanju 

prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom.  

Navodi kako su se u siječnju 2018. godine, većina povjerenstava konstituirala, osim 

Povjerenstva za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu koje je to učinilo u travnju. 

Povjerenstvo za trajno usavršavanje koje vodi predsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. 

József Petrik, spec. med. biokemije donijelo je godišnji plan trajnog usavršavanja za 

2018. godinu, počelo s iščitavanjem Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara 

medicinske biokemije kako bi se detektirala ključna područja koja zahtijevaju izmjenu 

te redovito održava sastanke u vezi bodovanja edukacije članove te prijavljenih 

skupova. Povjerenstvo za staleška pitanja je ostalo u istom sastavku kao i u prošlom 

sazivu te su od siječnja 2018. godine održali 14 sastanaka u vezi obnavljanja odobrenja, 

oslobođenja od plaćanja članarine, ispisa i sl. Također, Povjerenstvo za staleška pitanja 

je još ranije dalo komentare na Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju 

odobrenja za samostalan rad. Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu 

praksu preuzela je Aleksandra Maravić, spc. med. biokemije i lab. medicine, te je 

Povjerenstvo provelo anketu sredinom siječnja o slobodnim radnim mjestima u 

primarnoj zdravstvenoj zaštiti i općim bolnicama kako bi ih ponudili mladim kolegama 

koji su položili stručni ispit, radilo je na problematici kriterija i uvjeta produženja rada 

magistrima medicinske biokemije nakon 65. godine živote te je upućen dopis 

Ministarstvu zdravstva u vezi te problematike, održavani su sastanci u vezi raznih 
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upita, prijedloga Zakona i sl. Povjerenstvo za ekonomska pitanja pod vodstvom doc. 

dr. sc. Lorene Honović, spec. med. biokemije kao glavni cilj ima donošenje Cjenika 

pretraga koje će se donijeti nakon donošenja Kataloga pretraga što je u nadležnosti 

Povjerenstva za stručna pitanja. Povjerenstvo je održavalo sastanke u vezi ovjere 

cjenika, pregledalo je financijsko poslovanje i završni račun HKMB za 2017. godinu. 

Povjerenstvo za stručni nadzor i unaprjeđenje kvalitete je donijelo Plan nadzora za 

2018. godinu i radilo na terminima za nadzore te je pregledavalo pristiglu 

dokumentaciju u vezi otklanjanja pronađenih nesukladnosti iz prošlogodišnjeg 

stručnog nadzora. Povjerenstvo za stručna pitanja pod vodstvom prof. dr. sc. Dunje 

Rogić, spec. med. biokemije pristupilo je izradi Kataloga pretraga, proces je pri kraju. 

Povjerenstvo za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu je izradilo anketu 24-

satnog dežurstva te trenutno analiziraju način i najbolje modalitete izrade kadrovskog 

normativa.  

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije navodi kako je 

HKMB 22. veljače 2018. godine održala sastanak s Hrvatskim zavodom za zdravstveno 

osiguranje kao i sastanak u Ministarstvu zdravstva 26. ožujka 2018. godine. 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije ističe važnost 

uspjeha pri HZZO-u, vezano uz činjenicu da se neće ugovarati primarna zdravstvena 

zaštita s laboratorijima kojima je voditelj magistar medicinsko-laboratorijske 

dijagnostike. 

Nastavlja s iznošenjem dva zastupnička pitanja koja su postavljena u Hrvatskom 

saboru. U veljači je zastupnik Ivan Pernar postavio pitanje zašto država financira studij 

na kojem se stječe zvanje magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike ako Zakon 

o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti i Zakon o djelatnostima u zdravstvu 

onemogućava zapošljavanje tog kadra, odnosno ne priznaju to stručno zvanje. 

Predsjednica HKMB zatim navodi kako je Vlada dala odgovor koji ukratko navodi da 

su se predmetni studijski programi donijeli bez prethodne provjere potreba i propisa u 

zdravstvu i unatoč činjenici da magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike nije 

profesija regulirana Zakonom o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09). Iz tog razloga 

navedeni stručnjaci nisu prepoznati na radnim mjestima u zdravstvenim ustanovama 

u Republici Hrvatskoj jer su sveučilišta otvorila studije bez prethodne koordinacije s 

regulacijskim tijelom za profesije u zdravstvu.  

Drugo zastupničko pitanje koje se tiče magistara medicinsko-laboratorijske 

dijagnostike postavljeno je od strane zastupnika Željka Jovanovića, a vezano je uz 

mogućnost zapošljavanja tog kadra u zdravstvenim ustanovama te odrađivanja 

pripravničkog staža te zakonskog reguliranja navedene struke. Vlada Republike 

Hrvatske u odgovoru navodi kako valja istaći da su u vezi pokretanja studija 

medicinsko-laboratorijske dijagnostike, studenti medicinske biokemije uputili 

Ministarstvu zdravstva predstavku u kojoj navode postojanje značajnih razlika studija 

medicinsko-laboratorijske dijagnostike u odnosu na studij medicinske biokemije, 

počevši od prijemnog ispita, razlike u satnici predmeta, studiranja uz rad te uvjeta 

nastavnika na fakultetu, sve navedeno u usporednoj tablici prema podacima s mrežnih 

stranica fakulteta. Vlada ističe kako je razlika između stručnih i sveučilišnih studija 
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evidentna, o čemu se izjasnio i Ustavni sud te zaključuje kako su dvije obrazovne razine 

propisane Zakonom o djelatnostima u zdravstvu usklađene s profesijama  koje rade u 

laboratorijima u EU. 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije nadalje izvještava 

prisutne delegate Skupštine o održanim sastancima u Područnim vijećima i to u 

Osijeku i Rijeci.  

Ističe kako je HKMB reagirala na akciju HKZR povodom obilježavanja Svjetskog dana 

zdravlja vezano uz mjerenje kompletne krvne slike i određenog dijela imunokemijskih 

pretraga na Cvjetnom trgu i to na način da je uputila oštriji dopis na Ministarstvo 

zdravstva, HZZO i Gradski ured za zdravstvo. Ističe kako je Gradski ured za zdravstvo 

povratno kontaktirao HKMB i izmijenio program akcije na način da se vadio GUK iz 

kapilarne krvi, a za druge pretrage su se davali kuponi za bolničke ustanove te su 

utvrdili kako više neće na takav način organizirati akcije.  

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije navodi kako je bilo 

par upita iz Ministarstva vezano uz zatvaranje medicinsko-biokemijskih laboratorija, 

članstvu u europskim udruženjima i sl. na što je HKMB promptno dala odgovore. 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije nadalje nastavlja sa 

svojim izvještajem te obavještava delegate Skupštine o sastanku na Farmaceutsko-

biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji dekana FBF-a prof. dr. sc. 

Željana Maleša, mag. pharm. na koji su, osim predstavnika FBF-a, bili pozvani 

predstavnici Sveučilišta u Osijeku, predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, predstavnici Studentskog zbora FBF-a kao i predstavnici 

HKMB. Na sastanku je bilo naglašeno kako magistri medicinsko-laboratorijske 

dijagnostike nisu prepoznati Zakonom o djelatnostima u zdravstvu, istaknuta je 

suštinska razlika između studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike i studija 

medicinske biokemije.  

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljane Mayer, spec. med. biokemije zatim kaže da je 

održan i sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, s istim popisom uzvanika, 

osim što je bila pozvana i predsjednica Strukovnog razreda medicinsko-laboratorijske 

djelatnosti Jasna Matić kao i Agencija za znanost i visoko obrazovanje.  Na sastanku je 

u kontekstu usporedbe predmetne kvalifikacije s kvalifikacijom magistra medicinske 

biokemije i njihovog prostora na tržištu rada, prof. dr. sc. Karmela Barišić istaknula da 

je potrebno istražiti u kojoj mjeri postoje preklapanja. U vezi s tim, ravnateljica 

Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek predložila je 

da Agencija za znanost i visoko obrazovanje provede tematsko vrednovanje dvaju 

studijskih programa radi usporedbe ishoda učenja koji se njima stječu.  

Nadalje, predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije govori da je 

HKMB poslao priopćenje za javnost u vezi studija medicinsko-laboratorijske 

dijagnostike na sve bitnije medijske kuće i portale. Obavještava delegate o dopisu koji 

je Ministarstvo zdravstva uputilo na bolničke ustanove u vezi potrebe bolničkih 

laboratorija za magistrima medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Obavještava 
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delegate da je HKZR kao reakciju na dopis Ministarstva poslao dopis na bolnice kako 

bi prozvali Ministarstvo radi tendenciozno i sugestivno sastavljenog dopisa. 

Skupština jednoglasno usvaja izvješće predsjednice HKMB, dr. sc. Ljiljane Mayer, 

spec. med. biokemije o radu Komore. 

 

Ad 7. Završni račun za 2017. godinu 

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

delegati Skupštine zaprimili materijale vezano uz ovu točku dnevnog reda. Izlaže 

usporedbu s prethodnom godinom. Navodi kako je razlika sredstava za 2017. godinu 

(prihodi-rashodi) iznosila 163.093,04 kn što čini sveukupna sredstva komore od 

529.930,40 kn. 

Tablice prihoda i rashoda nalaze se u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio. 

Skupština jednoglasno usvaja završni račun za 2017. godinu. 

 

Ad 8. Plan rada i financijski plan za 2018. godinu 

U pogledu plana rada HKMB, predsjednica HKMB dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. 

biokemije navodi kako će se nastaviti rad po točkama koji su izneseni u izvješću 

predsjednice HKMB o radu Komore od posljednje Skupštine pod točkom 6. dnevnog 

reda.  HKMB će nastaviti suradnju s institucijama u vidu problematike magistara 

medicinsko laboratorijske dijagnostike. 

U pogledu financijskog plana za 2018. godine prikazuje tablicu planiranih prihoda i 

rashoda koji su usporedivi s prošlim godinama.  

Skupština jednoglasno usvaja plan rada i financijski plan za 2018. godinu. 

 

Ad 9. Donošenje odluke o visini članarine za 2017. godinu 

Donosi se Odluka o visini članarine za 2018. godinu u iznosu od 1.125,00 kn. 

 

 

 
 
  

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

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

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


