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IZVJEŠĆE  SA SKUPA 
 

 

Izvješće s održanog skupa: 

Na 7. sjednici GO razgovaralo se o aktivnostima vezanim uz tekuće poslove HDMBLM: 

1. Usvojeno je financijsko izvješće s 15. EFLM tečaja održanog u Zagrebu, 24. – 25. 10. 2015. 

godine. Tečaj je bio vrlo uspješan te je završio s prihodom ostvarenim iznad očekivanog prihoda. 

2. GO je imenovao predsjednicom Organizacijskog odbora 9. kongresa HDMBLM (2018. godina) 

dr.sc. Désirée Coen Herak te joj daje mandat za imenovanje članova Organizacijskog odbora. 

3. Na 6. sjednici GO predsjednicom Znanstvenog odbora 9. kongresa HDMBLM (2018. godina) 

imenovana je prof.dr.sc. Daria Pašalić te joj je povjeren mandat za imenovanje članova 

Znanstvenog odbora odbora. GO na 7. sjednici potvrđuje izbor članica Znanstvenog odbora prema 

prijedlogu prof. Pašalić koji uključuje slijedeće kolegice: dr.sc. Ana Bronić, dr.sc. Vikica Buljanović, 

dr.sc. Marija Grdić Rajković, dr.sc. Sanja Kozić Dokmanović, dr.sc. Vanja Radišić Biljak, dr.sc. 

Željka Vogrinc. 

4. S ciljem podizanja kvalitete nacionalnog časopisa Biochemia Medica, urednički odbor uputio je 

prijedlog GO za prelazak na profesionalnog izdavača. Prijedlog Uredničkog odbora uključuje 

izdavačku kuću deGruyter. Urednička politika časopisa ostaje u rukama Uredničkog odbora, 

deGruyter preuzima tehničku podršku koja postaje združena u jednom izdavaču.Glavni odbor je 

jednoglasno podržao prijedlog Uredničkog odbora. 

5. GO je suglasan s izborom članova RG za molekularnu dijagnostiku i potvrđuje sljedeći sastav: 

Daria Pašalić, voditeljica RG, članovi: Karmela Barišić, Ivana Ćelap, Sanja Kožaj, Tomislav Pavičić, 

Margareta Radić Antolić, Ivan Šamija, Jasenka Wagner. 

6. Uslijed organizacijsko-pravnih problema OB Zadar odustaje od organizacije 27. Simpozija 

HDMBLM. GO usvaja prijedlog Povjerenstva za edukaciju da organizaciju simpozija preuzme 

CROQALM tim. Tema Simpozija bi bila vanjska kontrola kvalitete, a održao bi se u rujnu. 

7. Redovna skupština HDMBLM održat će se u rujnu, vezano uz datum održavanja 27. Simpozija 

HDMBLM (10. rujan 2016.). 
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