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IZVJEŠĆE  SA SKUPA 
 

 

Izvješće s održanog skupa: 
 

Na redovnoj sjednici Skupštine HDMBLM održane 30.05.2015. u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku 

medicinu, Zagreb, prisustvovao je 41 zastupnik HDMBLM, čime je postignut potreban kvorum (60,3%).  

 

Skupština je prihvatila sljedeća Izvješća o radu tijela HDMBLM : 

izvješće o radu HDMBLM, izvješća svih Povjerenstava, izvješće Nadzornog odbora, izvješće Suda časti, 

izvješće o radu časopisa Biochemia Medica, izvješće o radu CROQALM, izvješće o financijskom poslovanju 

HDMBLM u 2014., te plan aktivnosti i financijski plan HDMBLM za 2015. godinu. 

Glavni odbor HDMBLM je predložio da se članarina snizi na 250 kn, a nadoplaćuje tiskana verzija časopisa s 

50 kn, ukoliko to član želi. U tom slučaju članarina iznosi 300 kn.Skupština je prijedlog usvojila jednoglasno s 

41 glasom za. 

Također jednoglasno, Skupština je usvojila sljedeće dokumente HDMBLM : Pravilnik o radu Skupštine, 

Pravilnik o izboru Tijela HDMBLM, Poslovnik o radu Nadzornog odbora i Poslovnik o radu Suda časti. 

Usvojen je jednoglasno i prijedlog da se ograničen broj dodjela odličja u Pravilniku o dodjeli odličja, koji iznosi 

3, stavi na neograničen broj. 

Istaknut je problem kod dostave uzoraka za vanjsku kontrolu (CROQALM) udaljenim djelovima države. 

Voditelj CROQALMA će ispitati moguća rješenja i djelovati u cilju poboljšanja. 

 

Skupština je usvojila izvješće o financijskom stanju HDMBLM za 2014. jednoglasno s 41 glasom ZA, te je 

rizničarka Društva predstavila plan poslovanja Društva za 2015.godinu. 

Iznijet je rad i trud uredništva časopisa Biochemia Medica, koji djeluje vrlo uspješno, s naznakom konstantnog 

rasta uspješnosti i rasta impact faktora – čimbenika odjeka, koji iznosi 2.4 za 2013.godinu. 

 

Svi predsjednici Povjerenstava su iznijeli osvrt na rad i postignute rezultate svojih Povjerenstava u periodu od 

zadnje Skupštine. 

 

Predsjednica je izvjestila o radu HDMBLM-a, te kao značajan moment navela donošenje 4-godišnjeg 

strateškog plana od 74 točke, a prema kojemu su pokrenute brojne aktivnosti unutar Društva. 

 

Naziv skupa Redovna sjednica Skupštine HDMBLM 2015. 

Datum i mjesto održavanja skupa 30.05.2015. HZTM, Zagreb, Hrvatska 

Ime i prezime predstavnika 

HDMBLM 
Manuela Miletić Lovrić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Tajnica HDMBLM 

Datum izvješća 20. rujna 2015. 


