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IZVJEŠĆE  SA  SKUPA 
 

 
Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 

 
16. sjednica se održala uživo u prostorijama Društva. 
 
Na 16. Sjednici prisustvovali su svi članovi GO, predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik Suda časti, 
Predsjednica Povjerenstva za odličja, Povjerenstva za etiku i deontologiju, te predsjednica Povjerenstva za 
edukaciju. 
Organizacija 10. Kongresa HDMBLM ide po planu te je OO Kongresa uspješno priveo kraju organizaciju 
10.Kongresa, te da su dogovoreni sponzori. Za organizaciju uplata kotizacija i za smještaj sudionika je zadužena 
tvrtka Penta, te će se postaviti obavijest na stranicama Društva. 
 
Na natječaj za godišnje nagrade za mladog znanstvenika i znanstveni rad  za 2021.g.nije pristigla niti jedna prijava, 
te je potom Predsjednica Povjerenstva za odličja priložila svoju kandidaturu. GO je dobio na glasovanje o 
mogućnosti prijave predsjednika povjerenstva za odličja. Članovi GO su prihvatili prijavu predsjednice Povjerenstva 
za odličja uz napomenu da se treba izmijeniti Pravilnik o dodijeli odličja. 
 
Natječaj za priznanje HDMBLM za životno djelo, te odličje “Marijana Fišer-Herman” i odličje “Ibrahim Ruždić” je 
objavljen na mrežnim stranicama Društva te je još u tijeku, a pristigle su do sada tri prijave. 
 
Za Edukacijske Stipendije za 10. Kongres HDMBLM predviđena je dodjela 10 stipendija iz sredstava Društva te 10 
od naših sponzora. Povjerenstvo za edukaciju će organizirati pregled i ocjenu sažetaka za dodjelu stipendija 
 
Pristigle su prijave za izbore u podružnicama, te će se poslati članovima Društva na glasovanje prema 
podružnicama. Dogovoreno da se pokrenu izbori za tijela Društva.Potrebno je pripremiti obrasce za potpise za 
kandidaturu, delegati moraju dobiti listu kandidata zajedno sa svim materijalima za Skupštinu. Daljnje pripreme za 
izbore tijela u Društvu su u tijeku. 
Sastanak završio u 15.00 sati 

 

Naziv skupa 16. Sjednica GO HDMBLM  

Datum i mjesto održavanja skupa 03.06.2022.  Zagreb 

Ime i prezime predstavnika HDMBLM Jasna Đogić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Administrativna tajnica HDMBLM 

Datum izvješća 07.06.2022. 


