ZAPISNIK GODIŠNJE SKUPŠTINE HDBMB 2015.
Zapisnik Godišnje skupštine Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, održane 10.
rujna 2015. godine u predavaonici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska
cesta 2, Zagreb.
Skupština je počela s radom u 16.10 sati.
Nazočne je pozdravila predsjednica HDBMB, dr. sc. Zrinka Kovarik.
Prije službenog početka skupštine predsjednica HDBMB uručila je Godišnju nagradu HDBMB mladim
znanstvenicima za 2014. godinu. Ovogodišnje dobitnice su Nevena Cvetešić (PMF, Zagreb) i Vlatka
Godinić Mikulčić (PMF, Zagreb). Nagrađenica Vlatka Godinić Mikulčić održala je kratko predavanje
Službenom dijelu skupštine predsjedavala je predsjednica HDBMB, dr. sc. Zrinka Kovarik.
Skupštini su nazočili članovi Društva:
M. Dulić, V. Godinić Mikulčić, D. Švob Štrac, M. Matovina, B. Mildner, I. Sabolić, I. Delaš, M. Katalinić,
K. Barišić, J. Varljen, S. Žunec, A. Bosak, T. Zorbaz, N. Maraković, D. Breljak, D. Karaica, I. Vrhovac
Madunić, H. Fulgosi, M. Močibob, Lj. Glavaš-Obrovac, M. Herak Bosnar, S. Levanat, T. Balog, J. Dumić,
D. Vujaklija, J. Rokov Plavec i I. Landeka
Ostali prisutni:
I. Sviben, V. Simunović
Ispričani: S. Barbarić, V. Mrša, D. Franjević i I. Gruić Sovulj
Predloženi dnevni red:

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
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Biranje dvaju zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
Usvajanje dnevnog reda
Izvješće Predsjednice, Tajnika, Rizničarke, Podružnica i Savjeta
Razrješnica članovima Predsjedništva, Suda časti i Savjeta
Usvajanje novog Statuta HDBMB izmijenjenog u skladu sa novim Zakonom o udrugama
Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizničara i ostalih članova Izvršnog odbora u
sljedećem dvogodišnjem mandatu
Izbor članova Suda časti
Izbor članova Nadzornog odbora
Godišnji plan aktivnosti Društva
Izvješće i plan rada Povjerenstva za znanost i društvo
Izvješće i plan rada Povjerenstva za nazivlje
Izvješće i plan rada Povjerenstva za nagrade
Razno

Ad 1.
Na prijedlog predsjedavateljice, za zapisničare su jednoglasno izabrane dr. sc. Maja Katalinić i dr. sc.
Marko Močibob, a za ovjerovitelje zapisnika dr. sc. Ivan Sabolić i dr. sc. Sonja Levanat.
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Ad 2.
Tajnik dr. sc. Balog obavijestio je prisutne da u tajništvo Društva nije pristigla niti jedna pisana
primjedba na predložen dnevni red. Prisutni članovi također nisu imali primjedbi. Dnevni red je
jednoglasno prihvaćen.
Ad 3.
a) Predsjednica dr. sc. Zrinka Kovarik, podnijela je izvješće o radu Predsjedništva te o aktivnostima
HDBMB-a od posljednje skupštine, održane 11. prosinca 2014. u Zagrebu. U svom dvogodišnjem
mandatu Predsjedništvo se sastajalo osam puta, a veliki dio dogovaranja odrađen je putem grupne
elektronske pošte. Naglasila je kako su aktivnosti Predsjedništva prvenstveno bile vezane uz
organizaciju dva predstojeća kongresa:
- FEBS 3+Meeting „Molecules of Life“, 16-19. rujan 2015. Portorož, Slovenija, koju organiziraju
Slovensko biokemijsko društvo (SBD) zajedno s Hrvatskim društvom za biokemiju i
molekularnu biologiju (HDBMB), Mađarskim biokemijskim društvom (HBS) i Srpskim
biokemijskim društvom (SBS);
- ISTERH2015 konferencija „Recent Advances in Trace Element Research in Health and
Disease“, 18.-22. listopad 2015., Srebreno, koju organizira International Society for Trace
Element Research in Humans (ISTERH), Nordic Trace Elements Society (NTES) zajedno s
HDBMB-om.
FEBS3+ Meeting nastavak je uspješno započete serije zajedničkih kongresa biokemijskih društava
regije od FEBS3+Meeting u Opatiji 2012. u našoj organizaciji. HDBMB je na temelju provedenog
natječaja dodijelio 10 stipendija svojim mlađim članovima za sudjelovanje na ovom kongresu.
Također, na ovom kongresu naše Društvo predstavit će se s pet pozvanih predavača: Yosef Yarden
(plenarni predavač, FEBS National Lecture , Weizmann Institute of Science, Rehovot, Izrael), Hrvoje
Fulgosi (IRB, Zagreb), Dušica Vujaklija (IRB, Zagreb), Janoš Terzić (MF, Split), Iva Tolić (IRB, Zagreb). Z.
Kovarik je napomenula kako je posebno ponosna da je HDBMB-u i ove godine od strane FEBS-a
dodijeljen „FEBS National Lecturer“. Naime, FEBS je na prijedlog HDBMB-a dodijelio ovu nagradu
prof. Yosefu Yardenu i omogućio njegovo sudjelovanje na FEBS3+Meeting kada će mu biti uručena i
prigodna plaketa. J. Dumić nadodala je kako je se radi o iznimnom znanstveniku iz područja
molekularne medicine i vrsnom predavaču.
ISTERH2015 konferencija 11-ta je u nizu konferencija Međunarodnog društva za istraživanje
elemenata u tragu u ljudi (ISTERH). Predavači i drugi sudionici konferencije (ponajprije liječnici,
biolozi i molekularni biolozi, biokemičari, nutricionisti, kemičari i fizičari) bit će ugledni inozemni i
hrvatski znanstvenici čija su poveznica multidisciplinarna istraživanjima esencijalnih i toksičnih
elemenata. Naše Društvo sudjeluje kao ko-organizator, a u ime Društva pozvano znanstveno
predavanje održat će dr. sc. Ivan Sabolić, IMI, Zagreb.
Ostale aktivnosti Predsjedništva bile su vezane uz rad krovnih Društava FEBS-a i HPD-a. Z. Kovarik je
naglasila, također, kako se ove godine obilježava 130. obljetnica HPD-a koja će se svečano obilježiti
najvjerojatnije u prosincu. Tom prigodom održat će se niz popularno-znanstvenih predavanja kojima
je cilj prezentirati rad HPD-a i njegovih članova. Kako bi se i rad HDBMB tom prigodom trebao
predstaviti, Z. Kovarik pozvala je sve zainteresirane da se jave s prijedlogom i temom predavanja u
Predsjedništvo ili Tajništvo Društva.
Izvješće Predsjednice jednoglasno je prihvaćeno.
b) Tajnik Društva Tihomir Balog podnio je izvješće za prošlu godinu. Istaknuo je da je unazad godinu
dana upisano 9 novih članova (Iva Tolić, Tamara Zorbaz, Anja Kafka, Josip Barišić, Iva Potočnjak,
Vladan Božović, Iva Guberović, Ljerka Karleuša, Mirta Boban) dok je ispisnicu poslala jedna članica
(Irena Martin Kleiner, IRB). HDBMB trenutno ima 424 člana (22 umirovljenika) od kojih je njih oko 70
platilo članarinu za 2015. i time podmirilo svoje članske obaveze. Iz Tajništva je poslano
elektroničkom poštom 30 informacija od zadnjeg izvješća. Ove su informacije bile o kolokvijima,
simpozijima, kongresima i ostalim aktivnostima ne samo HDBMB, već i drugih srodnih društava te
krovnih organizacija, FEBS i IUBMB. Nadalje, 10 članova zatražilo je potvrdu o članstvu kao uvjet za
prijavu za stipendije, no nema povratnih informacija o njihovoj prolaznosti na tim natječajima. T.
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Balog napomenuo je kako se rezultati za FEBS-ove stipendije očekuju u studenom 2015. te kako se,
na žalost, zbog financijskog stanja dodjeljuje sve manje stipendija. J. Dumić nadodala je kako FEBS
pregovara s institucijama EU o mogućnosti dodatnog financiranja kako bi se situacija poboljšala.
T. Balog obavijestio je prisutne i o održanoj Generalnoj skupštini FEBS-a u Berlinu (9. 7. 2015. nakon
40. kongresa FEBS-a „The Biochemical Basis of Life“, 4.-9. 7. 2015.). Kao predstavnica HDBMB-a na
Skupštini je sudjelovala Z. Kovarik te J. Dumić, kao izaslanica Mathiasa Sprinzla, predsjednika FEBS
Working Group on Integration, čiji je J. Dumić bila član. Na istoj skupštini postojeći članovi FEBS
odbora zadržali su svoje funkcije (Zrinka Kovarik FEBS Advance Course Committee i Tihomir Balog član
FEBS Fellowships Committee). Na žalost, naša predložena članica prof. Ita Gruić Sovulj nije izabrana u
FEBS Education Committee. Stoga je u ovom trenutku Hrvatska zastupljena u dva FEBS-ova odbora
kako je J. Dumić članici odbora “Working Group on Integration” mandat istekao s 1.1.2015.
Skupština je jednoglasno prihvatilo izvješće Tajnika.
c) Izvještaj o financijama podnijela je rizničarka prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac. Prihodi u 2014.
iznosili su 201.213,76 kn, a rashodi 231.243,84 kn. Većina prihoda i rashoda bili su vezani uz
organizaciju kongresa HDBMB2014, Zadar. Lj. Glavaš Obrovac je naglasila kako je osnovni prihod
Društva od članarina iznosio svega 16.899,05 kn dok su osnovni troškovi Društva u protekloj godini
iznosili 52.412,45 kn. To, na žalost, govori o malom broju uplaćenih članarina (svega 168 od 424
članova je platilo članarinu) te da se bez ovog glavnog izvora financiranja cjelokupni rad Društva u
budućnosti može dovesti u pitanje. Postojeća razlika prihoda i rashoda za 2014. godinu u iznosu od
30.030,08 kn podmirena je postojećim financijskim sredstvima Društva akumuliranim iz prethodnih
godina.
Proračun za 2015. vezan je ponajviše uz organizaciju kongresa ISTERH2015 te iznosi 97.000,00 kn.
Također, rashodi se odnose na troškove organizacije i smještaja plenarnih i pozvanih predavača.
Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće Rizničarke te proračun za 2015.
d) Izvještaj o radu Savjeta u ime je predsjednika Savjeta prof. dr. sc. Slobodana Barbarića podnijela Z.
Kovarik. Savjet je na svom sastanku raspravljao o radu Društva te je zadovoljan radom
Predsjedništva. Savjet je pregledao financijska izvješća te daje preporuku skupštini za prihvaćanjem
izvještaja. Složio se i s planom financijskog poslovanja u 2015.
Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće Savjeta.
e) Izvješće za Podružnicu Osijek ponijela je Lj. Glavaš-Obrovac. Ističe kako su tijekom protekle godine
u suorganizaciji Podružnice HDBMB u Osijeku i Medicinskog fakulteta Osijek održana dva kolokvija te
ujedno napomenula kako postoji problem u uključivanju članova Podružnice u radi iste. Naime,
većinu događanja i obaveza preuzimaju članovi Društva s MF, Osijek.
Izvješće za Podružnicu Rijeka podnijela je prof. dr. sc. Jadranka Varljen. Kao što je poznato,
Podružnica HDBMB-a u Rijeci, istovremeno je i Podružnica HKD-a te HKDI-a, i kao takva objedinjuje
rad svih triju Društava pod nazivom ”Hrvatska udruga kemijskih inženjera i tehnologa – HUKIT”. U
razdoblju na koje se odnosi ovo izvješće održana su tri kolokvija. Iako su oni bili vrlo dobro posjećeni,
smatra da ih je trebalo biti više. U predstojećem razdoblju, planiraju nastaviti s redovitim
održavanjem kolokvija koji imaju za cilj povezivanje i međusobno upoznavanje članova koji rade u
različitim djelatnostima, kako bi se potakla suradnja između industrije i Sveučilišta u Rijeci. Također,
posebno žele potaknuti suradnju s profesorima kemije srednjih škola, u cilju povećanja interesa za
studije prirodnih znanosti.
Izvješće za Podružnicu Split ponijela je u ime prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman Z. Kovarik. U proteklom
razdoblju organizirana su dva kolokvija koje je Podružnica organizirala u suradnji s MF, Split. Prof.
Drmić Hofman ističe problem u maloj posjećenosti organiziranih predavanja što je vidljivo i u drugim
Podružnicama. Na ovu temu osvrnuo se i dr. sc. Ivan Sabolić naglašavajući da je mogući razlog u sve
manjem interesu i znatno smanjenje financiranja znanosti kojem svjedočimo posljednjih godina.
Izvješća Podružnica su jednoglasno prihvaćena.
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Ad 4.
T. Balog uputio je Skupštinu u izmjene i dopune Statuta HDBMB-a, a koje su usklađene s novim
Zakonom o udrugama (NN 74/2014). Promjena je izvršena prema dobivenim napucima u sedamnaest
točaka. Svi članovi dobili su uz poziv za skupštinu i novi prijedlog Statuta na čitanje. Glavne promjene
odnose se na opis područja djelovanja Društva i postupak u slučaju kad Društvo kao takvo prestane
postojati (kome pripada imovina Društva i tko je likvidator). Također, u ovim izmjenama predlaže se i
preimenovanje Predsjedništva u Izvršni odbor, a Savjeta u Nadzorni odbor. Kako prije skupštine u
tajništvo nije pristigla niti jedna pismena primjedba otvorena je rasprava o prijedlogu novog statuta.
J. Varljen se osvrnula na preimenovanje Savjeta u Nadzorni odbor. Naime, J. Varljen smatra kako
korištenje riječi „preimenovanje“ u ovom slučaju ne odgovara istini jer su zadaća i ovlasti Nadzornog
odbora po definiciji manje od onih koje je do sada obavljao Savjet, a k tome se predlaže i smanjenje
članova istog. Stoga novim Statutom se Savjet ukida i osniva Nadzorni odbor. J. Dumić se nadovezala
dajući povijesni pregled i razloge osnivanja Savjeta 2001. kada je došlo do promjene generacija u
sastavu Predsjedništva te su dotadašnji stariji članovi smatrali potrebnim osnovati svojevrsni odbor,
umjesto dotadašnjeg Nadzornog odbora, koji bi imao savjetodavnu funkciju Predsjedništvu kako bi
pomogli održati kontinuitet rada Društva. Ovom promjenom u Statutu vratilo bi se prvobitno stanje
postojanja Nadzornog odbora s tri člana čija bi glavna zadaća bila nadzirati financijsko poslovanje
Društva.
J. Varljen i J. Dumić osvrnule su se i na članak 25. Naime, J. Varljen smatra da bi u statut trebale ući
poimence postojeće Podružnice Osijek, Rijeka i Split. Također, J. Dumić navodi mogući problem ovog
članka u kojem je definirano tko osniva Podružnice no nije navedeno tko, kad i zašto ih razrješuje.
Stoga se predlažu sljedeće izmjene članka 25 koji bi sada glasio: „Društvo je jedinstveno tijelo i ima tri
podružnice: Podružnica u Osijeku, Podružnica u Rijeci, Podružnica u Splitu. Podružnice su ustrojstveni
oblici Društva te nisu pravne osobe.“
Skupština je jednoglasno prihvatila ovaj prijedlog izmjene članka 25.
T. Balog osvrnuo se na članak 56. koji nalaže da se imenuje likvidator iz redova članova Društva.
Likvidator nema mandat, a po potrebi, Skupština ga razrješuje s dužnosti. Likvidator zastupa Društvo
u postupku likvidacije te se upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do
okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga. Na prijedlog Z. Kovarik i J. Dumić
kao likvidator Društva predložena je izv. prof. dr. sc. Irena Landeka Jurčević (PBF, Zagreb). Skupština
je jednoglasno prihvatila ovaj prijedlog i potvrdila imenovanje I. Landeka Jurčević kao likvidatora
Društva.
Z. Kovarik je obavijestila prisutne o izmjeni službenog pečata Društva čiji opis također mora stajati u
statutu (A). J. Rokov Plavec predložila je izmjenu pečata na način da se kratica HDBMB „okrene“ i
napiše s lijeva na desno prateći zakrivljenost (B).
A

B

Skupština je jednoglasno prihvatila ovaj prijedlog.
Na temelju provedene rasprave Skupština je jednoglasno prihvatila novi Statut.
Ad 5.
Skupština je jednoglasno razriješila dužnosti sadašnje članove Predsjedništva, Suda časti, Savjeta
HDBMB te predstavnika Podružnica kako bi se mogao provesti postupak novog izbora.
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Ad 6.
Za izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizničara i ostalih članova Izvršnog odbora u sljedećem
dvogodišnjem mandatu predložena je izborna lista kako slijedi:
IZBORNA LISTA
2016.-2017.
Predsjednica HDBMB:
dr. sc. Zrinka Kovarik, IMI
Članovi Izvršnog odbora HDBMB:
prof. dr. sc. Jerka Dumić, FBF, dopredsjednica
dr. sc. Tihomir Balog, IRB, tajnik
prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, MF, Osijek, rizničarka
doc. dr. sc. Damjan Franjević, PMF
dr. sc. Hrvoje Fulgosi, IRB
dr. sc. Maja Herak Bosnar, IRB
dr. sc. Maja Katalinić, IMI
doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF
Predstavnici podružnica:
Podružnica u Osijeku: prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac
Podružnica u Rijeci: prof. dr. sc. Jadranka Varljen
Podružnica u Splitu: prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
Skupština je jednoglasno prihvatila predloženu Predsjednicu, članove Izvršnog odbora i predstavnike
Podružnica.
Ad 7.
Za izbor članova Suda časti u sljedećem dvogodišnjem mandatu predložena je izborna lista kako
slijedi:
Sud časti HDBMB:
prof. dr. sc. Čedomila Milin
doc. dr. sc. Donatella Verbanac
dr. sc. Ivan Sabolić
Skupština je jednoglasno prihvatila novi saziv Suda časti.
Ad 8.
Na prijedlog Z. Kovarik za izbor članova Nadzornog odbora u sljedećem dvogodišnjem mandatu
izborna lista glasi:
prof. dr. sc. Karmela Barišić
dr. sc. Sonja Levanat
prof. dr. sc. Jadranka Varljen
Skupština je jednoglasno prihvatila imenovanje članova Nadzornog odbora.
Ad 9.
Z. Kovarik je predstavila plan aktivnosti Društva za predstojeće razdoblje. Naglasila je kako nas
sljedeće godine čeka obilježavanje 40.-te obljetnice osnutka Društva te poziva sve da daju svoje
prijedloge vezano uz prigodni program i proslavu. Z. Kovarik i članovi dosadašnjeg Predsjedništva
predlažu da se nizom popularno-znanstvenih aktivnosti (npr. u suradnji sa srednjim školama)
doprinese boljoj vidljivosti Društva. Također, prijedlog je da se jednodnevnom svečanošću u Zagrebu
obilježi 40.-ta obljetnica kako bi se ovo obilježavanje odvojilo od druge aktivnost, a to je organizacija
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sljedećeg kongresa HDBMB2016. Niti Znanstveni odbor, niti Organizacijski odbor nisu još formirani te
su svi pozvani da razmisle o svojem uključivanju kao i o mogućoj lokaciji održavanja kongresa.
Predviđeno vrijeme za kongres je početak lipnja 2016.
Ad 10.
Dr. sc. Ivančica Delaš, izv. prof., podnijela je izvještaj o radu Povjerenstva za znanost i društvo.
Tijekom 2015. u organizaciji Povjerenstva za znanost i društvo HDBMB-a održana su dva znanstvenostručna predavanja. Nažalost, odaziv članova društva na predavanja i dalje je mali, što otežava posao
oko njihove organizacije. Poteškoće ostaju i s upitnicima o aktivnosti članova koje je ispunjene vratio
mali broj članova. Anketa će se postaviti i na internetsku stranicu Društva.
Ad 11.
Izvješće rada Povjerenstva za nazivlje u ime prof. Vladimira Mrše podnijela je Z. Kovarik. Sučelje
strukovnog nazivlja se popunjava i trebala bi biti dovršena do kraja ove godine.
Ad 12.
Izvješće rada Povjerenstva za nagrade podnio je I. Sabolić. Ove godine pristigle su dvije kandidature
za godišnje nagrade za mlade znanstvenike Nevena Cvetešić (PMF, Zagreb) i Vlatka Godinić Mikulčić
(PMF, Zagreb). Povjerenstvo je nakon razmatranja donijelo odluku da se nagrada dodijeli objema
kandidatkinjama zbog njihove izvrsnosti i dosadašnjih postignuća.
Ad 13.
I. Delaš, predsjednica Povjerenstva za znanost i društvo, predložila je da se zbog problema oko
sastajanja i nedostupnosti imenuju novi članovi ovog Povjerenstva. Skupština je dosadašnje članove
razriješila dužnosti te je na prijedlog jednoglasno imenovala sljedeće članove:
dr. sc. Ivančica Delaš, izv. prof., MF, Zagreb
dr. sc. Maja Katalinić, IMI, Zagreb
dr. sc. Ljubinka Vitale, umirovljenica, IRB, Zagreb
dr. sc. Dubravka Švob Štrac, IRB, Zagreb
dr. sc. Ivana Vrhovac Madunić, IMI, Zagreb
Skupština je završila radom u 18.10 sati.

Zapisničari:

Ovjerovitelji zapisnika:

dr. sc. Maja Katalinić

dr. sc. Ivan Sabolić

dr. sc. Marko Močibob

dr. sc. Sonja Levanat
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