
 
 
 
 

ZAKLJUČCI  SA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA 
 
2. REDOVNA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 09.07.2014.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke:  

- o imenovanju gosp. Ante Klarića kao službenika za informiranje, te opunomoćenika u 
predmetu Isaković c/a HKZR,  

- o ponudi Bahun net-a za redizaniranje web stranice Komore,  
- o ukidanju prava na regres i božićnicu za 2014 g. za zaposlenike Komore,  
- o uvođenju knjige dostave pošte  

 
Na istoj sjednici iznesen je i prezentiran prijedlog odluke Vijeća SR ZRTD od 07.07.2014.g. o 
prijedlogu reorganizacije Komore,  Ureda Komore i Ureda SR ZRTD i SR DSI.  
 
IZVANREDNA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 30.07.2014.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke: 

- o dostavi potvrdnog očitovanja i prihvaćanje poziva za sudjelovanjem na projektu 
„Standardi kvalifikacija i standardi zanimanja te unaprjeđenje studijskih programa 
sveučilišnih i stručnih zdravstvenih studija kroz provedbu HKO“ Sveučilišta u Splitu, 

- o uvođenu vodenih žigova za dokumente koji se izdaju u Komori za potrebe 
informiranja.  
 

 3. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 17.09.2014.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke , odluke: 

- o prihvaćanju izvještaja o preseljenju Ureda Komore za opće poslove i ureda SR DSI, 
ZRTD i DRT u nove prostore na adresi Ilica 229, Zagreb,  

- o radnom mjestu pravnika Komore gosp. Ante Klarića u Ilici 229, a po potrebi u Ilici 
160. u SR MLD-a,  

- o financiranju troškova ureda za opće poslove na način da će 40 m2 (50%) financirati 
svi SR po udjelu broja članova, a drugih 40 m2 (ostalih 50%) podijelit će SR ZRTD i 
SR DSI na jednake dijelove, znači po 25%,  

- o izradi Financijskog plana za 2015.g, za Komoru i SR radi održavanja Skupštine 
HKZR,  

- predlaže se održavanje Skupštine Komore na dan 15.11.2014.g.,  
- o potrebi objedinjavanja prijedloga izmjena i dopuna Zakona o djelatnostima u 

zdravstvu, te Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te održavanja sastanka po predmetnom 
pitanju s Ministarstvom zdravlja,  

- o usvajanju izmjena Poslovnika o radu Predsjedništva HKZR,  
- potrebi izmjena Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za 

samostalan rad u vidu nastupanja pravomoćnosti rješenja danom donošenja, 



komuniciranja sa strankama elektronskim putem, te zadržavanja odobrenja za 
samostalan rad po izdanom novom odobrenju za stečeni viši stupanj obrazovanja.  

- o izdavanju Glasnika HKZR i imenovanju uređivačkog odbora.  
 
NASTAVAK 3. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 17.09.2014.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke: 

- o potrebi rada administrativnog djelatnika na općim poslovima,  
- o prijenosu  računovodstvenih poslova s općih poslova u ovlašteni knjigovodstveni, 

servis  
- o revidiranju postojećih ugovora i sklapanju ugovora na određeno vrijeme sa 

administratorima na općim poslovima.  
 

IZVANREDNA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 20.10.2014.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke: 
 

- sjednica Skupštine HKZR održat će se dana 15.11.2014.g. u poslovnom centru Green 
Gold na adresi Radnička cesta 52., Zagreb s početkom u 11.30 sati,  

- o dostavi izvješća svih tijela HKZR-a  najkasnije do 29.10.2014.g.,  
- o potrebi  predlaganja kandidata u radno predsjedništvo Skupštine HKZR,  
- o izradi prijedloga izmjene i dopune akata s ciljem utvrđivanja i definiranja članarine 

u iznosu od 0,8% neto plaće člana, ali ne manje od 40 kn,  
- o preraspodjeli troškova za informatičku opremu za potrebe ureda za opće poslove   
- o imenovanju gosp. Ante Klarića kao zastupnika HKZR pred Prekršajnim sudom u 

predmetu Ppg-2144/13,  
- o usvajanju  prijedloga Financijskog plana za 2015.g., te  dostavom istih na razradu 

Vijećima Strukovnih razreda Komore.  
 

IZVANREDNA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 03.11.2014.g. 
 

Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke : 
- o predlaganju predsjedavajućeg radnog predsjedništva i članova radnog 

predsjendištva,  
- o predlaganju  Financijskog plan HKZR za 2015.g.,  
- o predlaganju  izmjene i dopune Financijskog plana HKZR za 2014.g.,  
- o prihvaćanju  izvješća o radu tijela HKZR za sjednicu Skupštine HKZR i dostavi 

radnog materijala za sjednicu Skupštine,  
- o slanju radnog materijala  isključivo elektronskim putem,  
- da se prijedlog dnevnog reda Skupštine HKZR nadopuni točkom: Plan rada HKZR za 

naredno razdoblje,  
- o trenutnoj raspodjeli poslova izvršavanja rješenja za SR DRT na administatore drugih 

strukovnih razreda.  
 
ZAKLJUČCI  SA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA 
 
ELEKTRONSKA SJEDNICA NO OD 11.07.2014.g. 
 
Nadzorni odbor donio je jednoglasno odluku kojom se dozvoljava SR MLD-a sklapanje 
ugovora s Generali osiguranjem u korist članova MLD-a.  

 


