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Vijesti i informacije

Godišnja skupština Hrvatskog društva za javno zdravstvo
Ana Puljak, Ivan Pristaš
Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
U ponedjeljak 08. prosinca 2008. godine u 13 h, u prostorijama Škole narodnog zdravlja Andrija
Štampar održana je Godišnja skupština Hrvatskog društva za javno zdravstvo sa slijedećim dnevnim
redom:
1. Izvješće Predsjednika, Tajnika i Rizničara društva
2. Izbor predsjednika, prvog dopredsjednika i sedam članova Upravnog odbora
3. Stručni sastanak društva s temom: Program specijalizacije «Javno zdravstvo»
Nakon izbora radnog povjerenstva koje je vodilo sastanak (Aleksandar Džakula, Marina.PolićVižintin i
Suzana Janković), izabrano je i izborno povjerenstvo (Urelija Rodin, Senka Samardžić i Ivan Pristaš)
te zapisničar (Ana Puljak).Na sastanku je sudjelovalo 36 članova.
Sukladno prvoj točki dnevnog reda, Predsjednik Zvonko Šošić podnio je izvješće o radu Društva u
prethodnom razdoblju te iznio problem članstva, odnosno članova koji ne plaćaju članarinu, radi čega
se ne može ostvariti članstvo Društva u EUPHi.Iznio je i problem odaziva na sastanke te zaključio
kako je Društvo u budućnosti mora biti aktivnije.
Tajnik Društva, Aleksandar Džakula također je naglasio problem članstva kao i potrebu ažuriranja
adresa u adresaru Društva, posebno onih koji su u mirovini.
Rizničar društva, dr. Danijela Lazarić Zec, iznijela je podatke o financijama za prethodno razdoblje,
također s naglaskom na potrebu redovitog plaćanja članarine.
Prof.Luka Kovačić, kao član znanstvenog odbora u EUPHe, iznio je izvješće o radu zanstvenog
odbora, odnosno o obvezama koje članovi odbora imaju te kriterijima za prihvaćanje radova na
konferencijama EUPHEe.
Selma Šogorić je iznijela je rezultate projekta „Zdrave županije“, predstavila projekt „Centra za
javnozdravstvenu izvrsnost“ te govorila o razlozima odbijanja kandidature za predsjednika društva
(neusklađenost kadrova u javnozdravstvenoj struci).
Urelija Rodin govorila je o prijedlogu normativa i sadržaja rada javnozdravstvenog tima koji je upućen
Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.
Sva Izvješća su prihvaćena s većinom glasova.
Nakon izvješća, iznešeni su prijedlozi za novog predsjednika, dopredsjednika te članove upravnog
odobra, za razdoblje od slijedeće četiri godine. Za predsjednika je predložen Slobodan Lang te za
dopredsjednika Giullia Malatestinić. Za članove upravnog odbora predloženi su Henrietta Benčević,
Danijela Štimac, Selma Šogorić, Ivana Boćina, Ognjen Brborović, Nikola Kraljik, Marijan Erceg, Ana
Puljak, Danijela Lazarić Zec, Luka Kovačić, Tibor Santo, Marija Strnad i Spomenka Tomek Roksandić.
Slobodan Lang u 10minutnom predstavljanju naglasio je tri osnovna pitanja važna za razvoj
javnozdravstvene struke: pitanje specijalizacije, pitanje statusa pslijediplomskog studija iz javnog
zdravstva te pitanje međunarodne relevantnosti.
Nakon provedenog glasanja, većinom glasova, za predsjednika je izabran Slobodan Lang (34 glasa),
za dopredsjednika Giullia Malatestinić (34 glasa) te za članove upravnog odbora: Henrietta Benčević
(29 glasova), Danijela Štimac (27 glasova), Selma Šogorić (26 glasova), Ivana Boćina (23 glasa),
Ognjen Brborović (23 glasa), Nikola Kraljik (23 glasa) te Zvonko Šošić koji je, kao dosadašnji
predsjednik, postao član po Statutu. Izborno povjerenstvo proglasilo je izbore uspješnima i njihove
rezultate valjanima. Na sastanku Upravnog odbora bit će izabrani drugi dopredsjednik i rizničar, a

Predsjednik je imenovao Ivana Pristaša tajnikom društva.
U stručnom dijelu sastanka, prof. Šošić iznio je prijedlog programa specijalizacije iz javnog zdravstva,
nakon čega je uslijedila stručna rasprava. Do kraja dvanaestog mjeseca, potrebno je završiti službeni
dokument specijalizacije iz javnog zdravstva, odnosno anex Pravilnika o specijalizacijama.

