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IZVJEŠĆE SA SKUPA 
 

 
Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 

Naziv skupa Redovna sjednica Skupštine HDMBLM 

Datum i mjesto održavanja skupa 21.09.2019., Zagreb 

Ime i prezime predstavnika HDMBLM Jasna Đogić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Administrativna tajnica HDMBLM 

Datum izvješća 15.10.2019. 
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Predsjednica HDMBLM, prof. Daria Pašalić je otvorila Skupštinu i pozdravila sve zastupnike. Zastupnici 
Skupštine Društva su prihvatili Dnevni red i dodatke dnevnog reda pod točkom Razno 11.2. -  Usvajanje 
prijedloga o članstvu medicinskih biokemičara u EFLM-akademiju  i članarini za akademiju i 11.3. - Najava javne 
rasprave i e-sjednice o usvajanju Pravilnika Poslovnika HDMBLM usklađenih sa Statutom HDMBLM. 
 
Skupštini je prisustvovalo 56 zastupnika od ukupno 67, odnosno 83,5%, što je dovoljno za ostvarenje kvoruma. 
Zapisničarka je Nedjeljka Ruljančić, a članovi Verifikacijskog povjerenstva su: Patricija Banković Radovanović, 
Jelena Omazić i Zdravka Doljanin. Ovjerovitelj zapisnika je Erika Jurčić Karlović. 
 
Zapisnici s prošlogodišnje Izborne skupštine su usvojeni u prošlom mandatu i poslani u Registar udruga. 
 
Predsjednica Društva je dala izvještaj o radu Društva, kao i predsjednici Povjerenstava, te Nadzornog odbora i 
Suda časti. Rizničarka Vikica Buljanović izvijestila je da je racionalizacija na svim područjima poslovanja 
HDMBLM bila učinkovita uz pozitivno financijsko poslovanje, Skupština je usvojila izvješće o financijskom 
poslovanju u 2018. godini. Predsjednica Organizacijskog odbora Vikica Buljanović prikazala  je financijski plan 10. 
Kongresa. Privremeno izvješće Financijskog plana za organizaciju 10. Kongresa je prihvaćeno od strane 
zastupnika Skupštine. 
 
Predsjednica Društva predložila je da se članovi HDMBLM uključe u EFLM akademiju uz obrazloženje o koristi 
takvog članstva. Proveden je postupak glasovanja za ovaj prijedlog. Verifikacijsko povjerenstvo je temeljem 
provedenog postupka glasovanja utvrdilo da nema suzdržanih, niti onih zastupnika koji su se izjasnili protiv 
prijedloga za članstvo u EFLM akademiji, tj. svih 56 zastupnika glasalo je za usvajanje prijedloga. 
 
 
 Pravilnici i poslovnici HDMBLM-a će biti dani na javnu raspravu odmah i nakon toga na usvajanje zastupnicima 
Skupštine putem e-sjednice. 
 
Skupština je završila u 11:00 sati. 

 


