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ZAPISNIK 
 

s 53. sjednice Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Komora) 
održane 12. prosinca 2014. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama 
Nadbiskupijskog pastoralnog instituta sa sljedećim  
 

Dnevnim  redom: 
 

1. Usvajanje zaključnog računa za 2013. godinu, 
2. Upravina ocjena ISO sustava, 
3. Donošenje Plana i programa trajnog usavršavanja za medicinske 

sestre/medicinske tehničare u 2015. godini, 
4. Prijedlog kandidata za predsjednike i članove Sudova Komore, 
5. Donošenje Pravilnika o priznanjima, 
6. Razno. 

 
 

Predsjednica Vijeća pozdravila je nazočne. Dnevni red je jednoglasno usvojen 
Nazočno 17 članova Vijeća.  
 
Ad1) 
Usvajanje zaključnog računa za 2013. godinu 
Na sjednici Nadzornog odbora pregledano je financijsko izvješće te ga je Nadzorni 
odbor prihvatio.. Na sjednici Vijeća iznesene su financijske stavke  izvješća i zaključnog 
računa te se konstatira da je  zaključni račun za 2013. godinu jednoglasno usvojen. 
 
Ad2) 
Upravina ocjena ISO sustava  
Anastazija Sorić Uranić, interni auditor, izvijestila je o provedenom internom auditu i 
njegovim nalazima, te pročitala prijedlog ocjene.Upravina ocjena sustava jednoglasno je 
usvojena.   
 
Ad3) Donošenje Plana i programa trajnog usavršavanja za medicinske 
sestre/medicinske tehničare u 2015. godini  
Na prijedlog Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje, Plan i program 
trajnog usavršavanja za 2015. godinu jednoglasno je usvojen. 
 



Ad4) 
Prijedlog kandidata za predsjednike i članove Sudova Komore 
Predloženi su kandidati za  predsjednika i članove Sudova Komore. Verica Alerić iznijela 
je primjedbu zbog toga što među predloženim kandidatima nema niti jednog iz Osijeka. 
Prijedlog je usvojen uz dva suzdržana glasa te se upućuje Skupštini radi donošenja 
odluke. 
 
Ad5) Donošenje je Pravilnika o priznanjima 
Obzirom na ukazanu potrebu donošenja Pravilnika o priznanjima te na inicijativu iz 
Podružnica HKMS-a prijedlog teksta Pravilnika je izrađen te se je o istome raspravljalo 
na sjednici. 
Pravilnik je jednoglasno usvojen, a na sljedećoj sjednici Vijeća predložit će se članovi 
Povjerenstva. 
 
 
Ad6) Razno.  
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
Sjednica je završila s radom u 12 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar:                                                                 Predsjednica Vijeća Komore: 
 
Anastazija Sorić Uranić, poslovna tajnica  Marija Orlić Šumić, magistra sestrinstva, MNS 
 


