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IZVJEŠĆE  SA  SKUPA 
 

 
Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 

Naziv skupa 8. Sjednica GO HDMBLM - videokonferencija 

Datum i mjesto održavanja skupa 02.09.2020., Zagreb 

Ime i prezime predstavnika HDMBLM Jasna Đogić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Administrativna tajnica HDMBLM 

Datum izvješća 05.09.2020. 
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Ova sjednica GO se održala u obliku videokonferencije. 
 
Na 8. Sjednici GO prisustvovali su svi članovi GO, predsjednik NO (Danijela Kralj), predsjednik Suda časti (Ana 
Kulić), predsjednici Podružnica, te predsjednica Povjerenstva za znanstveno stručni razvoj, Povjerenstva za 
edukaciju te Povjerenstva za informiranje i odnose s javnošću. 
 
Zaključeno je da se održavanje 31. simpozija mora održati putem videokonferencije shodno uputama 
Ministarstva o obliku održavanja svih edukacija za vrijeme pandemije COVID-19. U tu svrhu će se kupiti licenca 
za ZOOM platformu. Uputiti će se Komori upit u vezi bodovanja takve vrste edukacije, budući nema plaćanja 
kotizacije niti sponzoriranja istog.  
 
Aktivnosti vezane uz obilježavanje LabDay2020:  Predsjednica povjerenstva za inform. I odn. s javnošću  
je izvijestila o mogućnosti ukljućivanja u obilježavanje LabDay-a na europskoj razini te će o točnom datumu i 
planiranim aktivnostima PIOJ-a pravovremeno izvijestiti GO. 
 
Dogovoreno je na stranice Društva postaviti obavijest članovima Društva da će se svi oblici edukacija i sjednica 
održavati putem videokonferencije zbog novonastale situacije s pandemijom COVID-19. 
 
Shodno tome, datum održavanja 10.Kongresa se odgađa i pomiče za 2022. godinu, pa su članovi GO nakon 
toga usvojIli datum održavanja 18.05.-21.05.2022. godine. 
 
Predsjednica je izvijestila da se edukacijske stipendije za 2021. godinu ne mogu planirati, budući se zbog 
pandemije ne mogu sa sigurnošću predvidjeti načini i datumi održavanja Kongresa u živo. 
 
Aktivnosti vezane uz financijski plan za 2021. – poslan je službeni poziv Povjerenstvima i ostalima za planiranje 
aktivnosti i financijskog plana za 2021. godinu, te izradu izvještaja o aktivnostima u 2020. godini 
 
Predsjednica je predložila datum održavanja Skupštine 02.12.2020. s čime su se članovi GO složili. Skupština 
će biti održana putem videokonferencije, online, zbog trenutnih uvjeta pandemije i mjera koje su na snazi. 
 
 
Istraživačke stipendije – dogovoreno je da se na mrežnim stranicama HDMBLM objavi natječaj za istraživačku 
stipendiju „Program poticanja znanstveno – istraživačke aktivnosti članova HDMBLM „Prof. dr. sc. Elizabeta 
Topić.“ 
 
Sastanak završio u 14.00 sati 
 
 

 


