
ZAKLJUČCI  SA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA 
 
 
IZVANREDNA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 18. 2.2015.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke: 

- prihvaća se inicijalna ponuda Bahun-net za izradu Glasnika HKZR. 
- obvezuju se pravnici Komore definirati i utvrditi obrazac izjave o suglasnosti radi 

provedbe skupštinske odluke o minimalnoj članarini od 40 kn. 
- ne prihvaća se očitovanje gđe. Saše Radić,voditeljice SR DRT-a, dano temeljem 

zaključka sa 4. redovne sjednice Predsjedništva HKZR, o čemu  će se obavijestiti 
Vijeće SR DRT i delegati Skupštine SR DRT radi donošenja relevantne odluke. 

- utvrđuje se da svaki SR treba imati samostalnost u odlučivanju o raspodjeli naknade 
za troškove Komisije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. 

- obvezuju se pravnici Komore definirati i utvrditi obrazac izjave o suglasnosti radi 
provedbe skupštinske odluke o minimalnoj članarini od 40 kn. 

- pokrenut će se postupak primanja pripravnika na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa za potrebe SR ZRTD-a 

 
 

5. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 25.2.2015.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke , odluke: 

- prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o usvajanju zaključnog računa za 
2014.g. 

- prihvaća se izvješće o radu Predsjednice HKZR-a  od 1.3.2014.g.. do 25.2.2015.g. 
- prihvaća se izvješće o stanju registra  svih Strukovnih razreda HKZR 
- prihvaća se izvješće o stanju glavnog računa HKZR-a i podračuna HKZR-SR 
- prihvaća se izvješće o podmirenim obvezama i općim poslovima vezano za javne 

ovlasti 
- prihvaća se izvješće o radu na administrativnim poslovima SR MLD 
- prihvaća se izvješće o radu na administrativnim poslovima SR ZRTD 
- prihvaća se izvješće o radu na administrativnim poslovima SR DRT 
- prihvaća se izvješće o radu na administrativnim poslovima SR DSI 
- prihvaća se izvješće pravnika Komore o obavljanju pravnih poslova vezano za javne 

ovlasti  
- prihvaća se izvješće o radu pravnice Komore SR MLD 
- prihvaća se čin primopredaje dužnosti Predsjednika HKZR, potpisom primopredajnog 

zapisnika. 
- utvrđuje se datum prestanka dužnosti Predsjednice HKZR-a, gđi. Jasni Matić na dan 

28.02.2015.g, te početak obnašanja dužnosti gosp. Bruni Cvetkoviću na dan 
01.03.2015.,  kako je odlučeno skupštinskom odlukom od 18.02.2015.g. 

- do donošenja rješenja o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, novog 
Predsjednika HKZR-a, gosp. Bruna Cvetkovića, gđa. Jasna Matić će potpisivati sve 
transakcije isplata. 

- utvrđuje se da administratori Strukovnih razreda trebaju imati e- mail adrese  na 
domeni Strukovnih razreda, a administratori općih poslova na domeni hkzr. 

 
6. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 26.3.2015.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke: 

- prihvaća se Plan rada Predsjednika HKZR u mandatu od 1.3.2015.g.-1.3.2016.g. 



- sredstva za financiranje stručnih nadzora raspodijelit će SR na temelju udjela članova 
- gosp. Ante Klarić, pravnik Komore za potrebe SR MLD-a, radit će u uredu MLD-a 

jedan dan u tjednu. 

- provest će se skupštinska odluka o minimalnoj članarini u iznosu od 40 kn, objavit će 

se  novi obrazac izjave o suglasnosti. 

- uputit će se dopis HZZO i MZ-u da se prijedlozi provedbenih propisa i podzakonskih 

akata dostavljaju Komori na znanje i očitovanje i zatražiti od HZZO-a da predstavnici 

HKZR-a prisustvuju na sjednicama HZZO-a i jednakopravno sudjeluju u donošenju 

prijedloga i odluka važnih za struke koje predstavlja HKZR. 

- ministarstvu zdravlja uputit će se prijedlog novih strukovnih zakona sa ponovnim 

traženjem radnog sastanka s ciljem prezentacije i usuglašavanja predmetnih kako bi 

isti mogli biti upućeni u redovnu saborsku proceduru sukladno planu donošenja 

normativnih akata MIZ-a. 

 
IZVANREDNA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 30.3.2015.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke: 

- zaposlit će se po isteku ugovora gosp. Andreja Dermola administrator na općim 
poslovima na osam sati dnevno. 

- po zapošljavanju novog djelatnika na općim poslovima gđa Ana Drmić radit će  za 
potrebe  SR ZRTD 3 (tri) dana tjedno, a za SR DRT 2 (dva) dana tjedno. Navedeni SR 
će plaćati imenovanu. 

- provest će se postupak zapošljavanja pripravnika na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa za poslove administratora za potrebe SR DRT-a. 

 
7. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 4.5.2015.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke: 

- raspisuju se izbori za delegate Skupštine HKZR za mandatno razdoblje od 2015.god. 

do 2019.god.  

- uputit će se javni poziv za izbor članova izbornih povjerenstava SR za izbor delegata 

Skupštine HKZR 

- provest će izborni proces za odabir člana NO  SR DSI po žurnom postupku sukladno 
odredbama općih akta Komore. 

- utvrđuje se da  prostor u Ilici 229/I  ne zadovoljava   za svakodnevno obavljanje 

poslova Komore i ureda SR, te će SR ZRTD, SR DSI započet  traženje adekvatnog 

poslovnog prostora za svoje SR, najkasnije do isteka zakupa posl. prostora u Ilici 

229/I. 

- pokrenut će se postupak zapošljavanja pravnika-pripravnika kroz mjeru stručnog 
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za potrebe SR MLD-a. 

 
IZVANREDNA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 17.6.2015.g. 
 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke: 

- provest će se postupak  izmjena Statuta HKZR. 

- Redefinirat će se udjel participiranja SR u troškovima plaće pravnika HKZR-a, gosp. 
Klarića  na način: MLD 30%, 70% ostali SR HKZR po udjelu članova u HKZR. 

 
8. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA OD 22.7.2015.g. 



 
Predsjedništvo je donijelo slijedeće zaključke, odluke: 

- potrebno je redefinirati sustav pojedinačnog vrednovanja stručnog usavršavanja, 

sustav naplate kotizacija kako se istim institutima ne bi moglo manipulirati te kršiti 

opća načela trajnog usavršavanja članova, te se predlaže  u utvrditi mogućnost 

svakom SR, odnosno profesiji  zasebnog načina utvrđivanja načela trajnog 

usavršavanja slijedom standarda i potreba pojedine profesije.  

- predlaže se na godinu dana produljiti ugovorni odnos s gosp. Medakovićem po 

predmetu zakupa poslovnog prostora Ilica 229.Usvaja se stav SR ZRTD o potrebi 

vlastitog poslovnog prostora. Usvaja se stav SR MLD i SR ZRTD o participaciji u 

troškovima ureda za opće poslove. 

- prava i odgovornosti  financijskog poslovanja i posljedica predmetnog vezanog za  

pojedine Strukovne razreda preuzima  svaki strukovni razred zasebno te ih snosi sam 

za sebe.  

- predsjedništvo je suglasno da SR DSI zaposli zamjenu za zaposlenicu Sanju Dobrenić, 
tijekom porodiljnog dopusta. 

- prihvaća se inicijativa organiziranja i održavanja Simpozija „Medicinsko pravo“, te 
sudjelovanje HKZR kao suorganizatora 

 
 
ZAKLJUČCI  SA SJEDNICA SKUPŠTINE HKZR 
 
Na temelju članka 15. i 39. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, a sukladno članku 
12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika delegati Skupštine 
HKZR donijeli su odluku o usvajanju zaključnog računa HKZR za 2014.g. 
 
Na temelju članka 15. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, a sukladno članku 12. 
Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika delegati Skupštine HKZR 
donijeli su odluku o  razrješenju dužnosti dosadašnje Predsjednice HKZR, Jasne Matić i 
potvrđivanju mandata novom Predsjedniku HKZR, Bruni Cvetkoviću. 
 
 
ZAKLJUČCI  SA SJEDNICA NO 
 
Temeljem članka 39, Statuta HKZR Nadzorni odbor predložio je  delegatima Skupštine 
prihvaćanje zaključnog računa HKZR-a, za 2014.g. 
Dužnost Predsjednika NO za slijedeće mandatno razdoblje obavljat će Marlena Kovačević , 
predstavnica SR DRT. 
Miroslav Subanović dao je neopozivu ostavku na mjesto člana NO iz redova SR DSI-a. 
 

 


