
 

 

Klasa: 003-08/20-01/86 
Urbroj: 351/01-20-2 
Zagreb, 01.12.2020. god. 
 
               

I. Prijedlog odluka za glasovanje delegata Skupštine Strukovnog razreda HKZR  
 
 

1. Usvajanje izvješća o radu svih tijela Strukovnog razreda 
 
Usvajaju se izvješća o radu svih tijela Strukovnog razreda ______________________ (upisati 
Strukovni razred kojem pripadate) 
 
GLASUJEM: 
(Molimo označiti.) 
 
ZA                          PROTIV SUZDRŽAN 
 
 

2. Usvajanje poslovnog i financijskog plana rada Strukovnog razreda za 2021. 
godinu  

 
Usvaja se godišnji poslovni i financijski plan rada Strukovnog razreda  ______________________ 
(upisati Strukovni razred kojem pripadate) za 2021.god.  
 
GLASUJEM: 
(Molimo označiti.) 
 
ZA                          PROTIV SUZDRŽAN 
 
 

II. Prijedlog odluka za glasovanje delegata Glavne Skupštine HKZR  
 
 

1. Usvajanje izvješća o radu tijela HKZR: 
 

a) Usvaja se izvješće Predsjedništva HKZR     
 
GLASUJEM: 
(Molimo označiti.) 
 
ZA                          PROTIV SUZDRŽAN 
 

b) Usvaja se izvješće Vijeća HKZR   
 
GLASUJEM: 
(Molimo označiti.) 
ZA                          PROTIV SUZDRŽAN 



c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora HKZR  
 
GLASUJEM: 
(Molimo označiti.) 
 
ZA                          PROTIV SUZDRŽAN 
 
  

d) Usvaja se izvješće Sudova u I. i II. stupnju HKZR   
 
GLASUJEM: 
(Molimo označiti.) 
 
ZA                          PROTIV SUZDRŽAN 
 
 
 

2. Usvajanje Financijskog plana HKZR za 2021. godinu. 
 
Usvaja se Financijski plan HKZR za 2021.godinu. 
 
GLASUJEM: 
(Molimo označiti.) 
 
ZA                          PROTIV SUZDRŽAN 
 
 

3. Usvajanje Plana rada HKZR za 2021. godinu.  
 
Usvaja se Plan rada HKZR za 2021. godinu. 
 
GLASUJEM: 
(Molimo označiti.) 
 
ZA                          PROTIV SUZDRŽAN 
 
 

4. Potvrđivanje odluka delegata Skupština Strukovnih razreda HKZR 
 
Potvrđuju se odluke o usvajanju izvješća o radu svih tijela te poslovnog i financijskog plana rada za 
2021. godinu Strukovnog razreda  za medicinsko-laboratorijsku djelatnost; Potvrđuju se odluke o 
usvajanju izvješća o radu svih tijela te poslovnog i financijskog plana rada za 2021. godinu 
Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva; Potvrđuju se odluke o usvajanju izvješća 
o radu svih tijela te poslovnog i financijskog plana rada za 2021. godinu Strukovnog razreda za 
zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost; Potvrđuju se odluke o usvajanju izvješća o radu svih 
tijela te poslovnog i financijskog plana rada za 2021. godinu Strukovnog razreda za djelatnost 
radne terapije. 
 
GLASUJEM: 
(Molimo označiti.) 
 
ZA                          PROTIV SUZDRŽAN 
 
 

 
  


