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IZVJEŠĆE  SA  SKUPA 
 

 
Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 

Naziv skupa 
Redovna sjednica Skupštine HDMBLM (održane putem 
videokonferencije) 

Datum i mjesto održavanja skupa 14.12.2021., Zagreb 

Ime i prezime predstavnika HDMBLM Jasna Đogić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Administrativna tajnica HDMBLM 

Datum izvješća 17.12.2021. 
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Predsjednica HDMBLM, prof. Daria Pašalić je otvorila Skupštinu i pozdravila sve zastupnike. Zastupnici 
Skupštine Društva su prihvatili Dnevni red.  
Predsjednica je izvijestila da će se glasovanje provoditi pomoću ankete putem aplikacije za održavanje 
videokonferencije. 
 
Skupštini je prisustvovalo 54 zastupnika od ukupno 67, odnosno 80,5%, što je dovoljno za ostvarenje kvoruma. 
Zapisnik je vodila tajnica društva Nedjeljka Ruljančić, a za članove Verifikacijskog povjerenstva na prijedlog 
Predsjednice Društva izabrane su: Marina Boćan, Andrea Saračević i Adriana Unić, koja je izabrana i za 
ovjerovitelja Zapisnika.  
 
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 2020. 
godini. 
 
Rizničarka Vikica Buljanović je također izvijestila da je financijski plan prihoda i rashoda HDMBLM za 2022. 
godinu izrađen na osnovu financijskih planova povjerenstava, podružnica, predstavnika u međunarodnim tijelima, 
CROQALM-a, časopisa Biochemia Medica te financijskih izvještaja za 2021. godinu temeljem kojih su procjenjeni 
prihodi i rashodi HDMBLM. 
 
Ukupno poslovanje za 2022. godinu procjenjuje se pozitivno, a tome će pridonijeti  i održavanje 10. Kongresa 
HDMBLM u 2022. godini.  
 
Također je donesena i usvojena važna odluka, a to je da se dopušta održavanje Izborne Skupštine HDMBLM-a i 
elektronskim putem (putem online platforme), u slučaju loše epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom 
COVID-19 ili neke druge izvanredne situacije (npr. potres) . Do sada to nije bio slučaj – Izborna Skupština zbog 
svoje važnosti mogla se jedino održati uživo. 
 
Skupština je završila u 14:00 sati. 

 


