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ZAPISNIK

Godišnja skupština Hrvatskog biofizičkog društva (HBD) održana je 27. siječnja 2017. na Institutu za fiziku,
Bijenička cesta 46, predavaonica III krila, s početkom u 11 sati.
Kako je broj prisutnih članova Društva bio manji od 1/3, početak rada Skupštine odgođen je u skladu sa
člankom 18. Statuta Društva.
Tijekom navedenog razdoblja dr. sc. Larisa Zoranić održala je predavanje pod naslovom : "Molecular
structuring in liquid mixtures“
Nakon predavanja utvrđeno je prisustvo 26 redovnih članova Hrvatskog biofizičkog društva, koji su svi
regulirali članstvo prema novom Zakonu o udrugama (OIB, adresa i drugi podaci). Kako je broj redovnih
članova 84, bilo je prisutno više od 1/5 članova, što je dovoljno za pravovaljani rad Skupštine u skladu sa
člankom 18. Statuta Društva.
U prilogu je popis sudionika Skupštine, popis članova, kao i Izjava Upravnog Odbora Društva o brojnosti
članstva.
Skupštinu je u 12 sati otvorio Predsjednik N. Pavin i predložio sljedeći dnevni red, koji je prihvaćen sa 23
glasa ZA i 3 suzdržana.
DNEVNI RED
1. Izvještaj predsjednika o aktivnostima Društva tijekom 2016.
2. Izbor počasnoga člana Društva:.dr. sc. Siniša Maričić
3. 13. Međunarodna škola biofizike 1‐10.9.2016. (izvještaj voditelja Škole)
4. Financijski izvještaj tajnika Društva
5. Izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti
5a Izglasavanje povjerenja tajniku Društva
6. Razrješenje dosadašnjeg UO, kao i predsjednika te izbor Radnog predsjedništva
7. Izbor novog predsjednika te članova UO
8. Razno
U sklopu poziva za Skupštinu su bila priložena izvješća i drugi dokumenti u svezi točaka 1.‐5., a koji su
prilog ovom Zapisniku.
Ad 1. Predsjednik dr. sc. Nenad Pavin je iznio pregled aktivnosti Društva u 2016.:
a) 6 seminara održanih ove godine u organizaciji Društva
b) nastavljeno je prikupljanje podataka o članstvu prema Zakonu o udrugama NN74/14
U sklopu međunarodne suradnje 4 člana Društva su sudjelovala u radu Regional Biophysics Congress
(RBC) 2016, sa plenarnim i dva pozvana predavanja te još jednim usmenim izlaganjem. Na zimskoj
radionici biofizike u San Daniele, Italija sudjelovalo je 7 članova društva. Sa krovnim organizacijama

o

EBSA i IUPAB smo surađivali razmjenjujući i prenoseći njihove obavijesti našem članstvu i razmatrajući
njihove prijedloge o nagrađivanju znanstvenika i o organizaciji skupova. Plaćena je i članarina EBSA za
2016. i 2017. godinu te IUPAB za 2015. i 2016. godinu.
c) uspješno je održana 13. Međunarodna škola biofizike, (1‐10.9.2016.). – odgovarajuće izvješće
voditelja Škole – tajnika Društva slijedi pod točkom 3.
Izvješće Predsjednika je prihvaćeno sa 25 glasova ZA uz jedan suzdržani glas.

Ad 2. Predsjednik dr. sc. N. Pavin predstavio je životopis našeg redovnog člana dr. sc. Siniše Maričića, kojeg
je skupina članova Društva predložila za izbor kao počasnoga člana Društva. Predstavio ga je kao začetnika
ovog znanstvenog područja u Hrvatskoj i šire, pa tako i prvog predsjednika Jugoslavenskog biofizičkog
društva, kojeg je HBD de facto sljednik.
Dr. sc. V. Svetličić je dodatno prikazala značaj uloge dr. sc. Maričića u početnom periodu razvoja ove
znanstvene discipline u Hrvatskoj i šire.
o Skupština je jednoglasno (sa 26 glasova ZA) prihvatila prijedlog i izabrala dr. sc. Sinišu Maričića za
počasnoga člana Društva.
Ad 3. Tajnik HBD dr. sc. T. Vuletić, ujedno i voditelj 13. Međunarodne škole biofizike izvijestio je o nedavno
održanoj Školi, održavši prezentaciju. Iznio je podatke o mjestima održavanja, broju sudionika, programu i
financijskom rezultatu (Škola je imala uravnotežene prihode i rashode), međunarodnoj suradnji i povratnim
informacijama sudionika Škole. Predstavio je i neveliki tim koji je radio na pripremi Škole, ali i veliki broj
volontera koji je pomogao tokom provedbe.
Nakon održane prezentacija T. Vuletića Skupštinu je napustio jedan član i preostalo je 25 sudionika.
o Izvješće tajnika je prihvaćeno sa 24 glasa ZA uz jedan suzdržani glas.
Ad 4. Tajnik je podnio financijski izvještaj za 2016. Društvo se financira od članarina i potpore MZO, dok u
rashode ulaze troškovi seminara, banke, potpore članovima za sudjelovanje na skupovima i članarine
međunarodnim organizacijama EBSA i IUPAB. Ove godine su te članarine plaćene u iznosu 14,250 kn za
dvije godine (EBSA 2016/17 + IUPAB 2015/16). Iznio je i kako je Škola bila financijski neutralna u odnosu na
poslovanje Društva te kako su financijski tokovi Škole preko računa Društva bili u iznosu ispod granice od
230,000 kn. Prelaženjem te granice HBD bi se našlo u situaciji gdje bi bilo obvezno voditi dvojno
knjigovodstvo.
o Izvješće tajnika je prihvaćeno sa 24 glasa ZA uz jedan glas protiv.
Ad 5. Predstavnica Nadzornog Odbora dr. sc. V. Mohaček Grošev iznijela je kako je NO konstatirao da je
Društvo i u prošloj godini funkcioniralo u skladu s odredbama Statuta te kako su financije Društva uredno
vođene. Dodatno se NO osvrnuo u svome izvješću na održanu Školu, koju ocjenjuje dobro organiziranom.
Zatim se dr. sc. V. Mohaček Grošev osvrnula i na dopis članice UO HBD, dr. sc. S. Josef Golubić u kojem se
kritički osvrće na angažman i stručnu kvalitetu 10‐ak članova Društva (organizatora i predavača) na Školi
počevši od 11. Međunarodne Škole Biofizike do nedavne 13. Međunarodne škole biofizike. NO se na sve
primjedbe prethodno očitovao pisanim putem te je predsjednica NO ukratko usmeno prošla kroz to
očitovanje.
o Izvješće Predstavnice NO je prihvaćeno sa 24 glasa ZA uz jedan suzdržani glas.
Predsjednica Suda časti HBD dr. sc. N. Ivošević DeNardis iznijela je izvješće o radu u 2016. koje glasi “Sud
časti HBD nije zaprimio niti jedan zahtjev za očitovanjem i razmatranjem vezano za djelokrug rada Suda
časti definiran statutom HBD (članak 30, stavak 1)“.
o Izvješće Predstavnice Suda časti je jednoglasno prihvaćeno sa 25 glasova ZA
Ad 5a. Izglasavanje povjerenja tajniku Društva.
o Izglasano je povjerenje tajniku sa 23 glasa ZA uz dva suzdržana glasa.

Ad. 6. Predsjednik dr. sc. N. Pavin je konstatirao kako od zadnje sjednice UO HBD, održane u prosincu, UO
HBDa nije mogao konsenzusom donijeti niti jednu odluku što je dovelo do ostavke Predsjednika, (ujedno i
člana UO) te još 3 člana UO, dakle 4 od 5 članova UO. Predsjednik dr. sc. N. Pavin kao i članovi UO dr. sc. S.
Tomić i dr. sc. T. Vuletić su dali ostavke u pismenom obliku prije Skupštine, dok je članica UO dr. sc. V.
Svetličić podnijela usmenu ostavku tijekom Skupštine. Zatim je Predsjednik dr. sc. N. Pavin predložio
razrješenje cjelokupnog UO od strane Skupštine.
Skupštinu je napustio jedan član te su preostala 24 sudionika.
Diskutiralo se je li dovoljna osnova za razrješenje cijeloga UO čl.19. Statuta u kojem se navodi „Skupština
može razriješiti Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednika Društva i prije isteka vremena na koje su
izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava
cijeli Upravni odbor ili cijeli Nadzorni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko
razrješava pojedine članove odbora, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su
sastav birani.”
U raspravi su sudjelovali dr. sc. N. Pavin, dr. sc. T. Vuletić, dr. sc. V. Svetličić, dr. sc. B. Lučić, S. Marion i dr.
sc. B. Bertoša. Većina sudionika u raspravi je primijetila kako temeljem. čl. 34 Statuta koji navodi:
„Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva.“, a posljedično iznesenim problemima u radu UO,
Skupština može punopravno odlučiti je li postoji dovoljna osnova za razrješenje svih članova UO.
Skupštinu je napustio jedan član te su preostala 23 sudionika.
Predsjednik je od Skupštine zatražio izjašnjavanje o povjerenju UO. Na pitanje:
Smatra li Skupština postojeći UO nefunkcionalnim?
o Skupština je jednoglasno, glasovima 23 prisutna člana, zaključila kako je postojeći UO nefunkcionalan.
Predsjednik je tada konstatirao kako su se stekli uvjeti iz čl. 19., tj. kako Skupština može razriješiti cijeli UO
Društva koji, zbog nefunkcionalnosti, nije u mogućnosti izvršavati obveze koje su mu povjerene.
Zatim je Predsjednik od Skupštine zatražio odlučivanje o pitanju:
Odlučuje li Skupština razriješiti Predsjednika i postojeći UO HBD?
o Skupština je jednoglasno, glasovima 23 prisutna člana, odlučila razriješiti postojeći UO HBD.
Ad. 7. Razriješeni Predsjednik dr. sc. N. Pavin zatražio je od Skupštine izbor Radnog predsjedništva radi
daljnjeg vođenje Skupštine i izbora Predsjednika (na mandat od dvije godine) i članova Upravnog odbora
(na mandat od 4 godine), te predložio prisutne članove Nadzornog odbora dr. sc. V. Mohaček Grošev i dr.
sc. B. Bertošu za članove Radnog predsjedništva.
o Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog i odredila Radno Predsjedništvo dr. sc. V. Mohaček Grošev
i dr. sc. B. Bertoša.
Radno predsjedništvo je zatražilo prijedlog kandidata za novog Predsjednika Društva. Predložen je jedan
kandidat: dr. sc. Mario Cindrić.
o Skupština je jednoglasno, glasovima 23 prisutna člana, izabrala dr. sc. M. Cindrića za novoga
Predsjednika HBD na mandat od dvije godine. Kvorum od 1/3 prisutnih članova je ostvaren pri glasovanju.
Radno predsjedništvo je zatražilo prijedlog kandidata za preostala 4 člana novoga UO Društva. Predloženi su
kandidati, uz čija su imena naznačeni redni brojevi: 2. dr. sc. Larisa Zoranić, 3. dr. sc. Antonio Šiber, 4. dr. sc.
Nadica Maltar Strmečki, 5. dr. sc. Tomislav Vuletić i 6. dr. sc. Višnja Stepanić. Odlučeno je kako će se održati
tajno glasovanje.
Tajnik Društva pripremio je 23 glasačka listića (od početno zabilježenih 26 članova tri člana su u
međuvremenu napustila Skupštinu) obilježena pečatom Društva. Kvorum od 1/3 prisutnih članova je
ostvaren pri glasovanju.

Svaki član je glasovao na način da je na listić ubilježio 4 redna broja od 5 gore navedenih te time iskazao
svoj odabir kandidata za UO. Kandidati su dobili glasove kako slijedi:
2. dr. sc. Larisa Zoranić 21 glas, 3. dr. sc. Antonio Šiber 20 glasova, 4. dr. sc. Nadica Maltar Strmečki 23 glasa,
5. dr. sc. Tomislav Vuletić 19 glasova i 6. dr. sc. Višnja Stepanić 9 glasova.
Nije bilo nevažećih listića.
o Radno predsjedništvo je konstatiralo kako su za članove UO HBD na mandat od četiri godine, uz
Predsjednika dr. sc. M. Cindrića izabrani dr. sc. Larisa Zoranić, dr. sc. Antonio Šiber, dr. sc. Nadica Maltar
Strmečki i dr. sc. Tomislav Vuletić.
Ad. 8. Novoizabrani Predsjednik Društva zahvalio se na povjerenju i pohvalio dosadašnji rad Društva. Iznio
je plan rada i financijski plan HBD za 2017. godinu.

Skupština je zaključena u 14:30 sati.

27. siječanj 2017.
dr. sc. Tomislav Vuletić, tajnik HBD, Zapisničar

dr. sc. Nenad Pavin, Predsjednik u ostavci

dr. sc. Mario Cindrić, novoizabrani Predsjednik

