HRVATSKO DRUŠTVO OPTIČARA I OPTOMETRISTA
ZAGREB, GETALDIĆEVA 4.

ZAPISNIK
SA SJEDNICE UO I NO ODRŽANE 19.09.2015. U 09:30 h u GETALDIĆEVOJ 4.

Prisutni UO: R. Wachtler, M. Krivec, N. Šeremet, I. Grčić, E. Šatalić, D. Mavrin, S. Geršak, G.
Šarić i A. Katanica
Prisutni NO: M. Tenžera, L. Trampuž
Odsutni UO: V. Majdak, M. Lekić, T. Mikulin, A. Abrić, S. R. Štimac, I. R. Maričić, N. V.
Muždalo, J. Topić
Odsutni NO: V. Cvek
Sjednica počinje sa radom u 09:35 sati
Za zapisničara jer izabrana A. Katanica, a za ovjerovitelja L. Trampuž.
Predsjednik R. Wachtler predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izvještaj o radu u proteklom periodu.
2. Rasprava o prijedlogu Statuta
3. Odluka o Statutu
4. Odluka o imenovanju Likvidatora
5. razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
1. Predsjednik izvještava UO o aktivnostima koje su provođene od 15.11.2014. kad je izabran
ovaj UO. Upravni odbor je održao ukupno 6 sjednica od čega su tri održane elektronskim
putem. Rad Upravnog odbora na svim sjednicama je pratio Nadzorni odbor.
Naš predstavnik R.Wachtler sudjelovao je u 11. mjesecu 2014. godine u Briselu kao stručni
suradnik nacionalnog koordinatora iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava pri Europskoj
komisiji na opisivanju zanimanja optičar (Mutual Evalution ‐ Professions), kao i na proljetnoj
konferenciji ECOO u Budimpešti, u svibnju 2015. godine.

Na sastanku u veljaći 2015. u Hrvatskoj obrtničkoj komori sa gđom M. Lekić i gđom. M.
Franović sa naše strane su bile prisutne S. Geršak i A. Katanica, teme sastanka: majstorski
ispiti, njihovo značenje u struci i društvu kao i sastavi ispitnih komisija.
U travnju 2015. godine je držan sastanak u Hrvatskoj udruzi poslodavaca sa gđom. M. Filipić i
gđom S. Smoljak Katić , kojem su sa naše strane prisustvovali R. Wachtler i A. Katanica na
temu suradnje i članstva HDOO u HUP.
Na sastanku sa gosp. K. Kranjčecom u Halmedu, u travnju bili su M. Tenžera i A. Katanica, a
tema je bila različito tumačenje Zakona o medicinskim proizvodima struke i Farmaceutske
inspekcije kao i internetskoj prodaji medicinskih proizvoda.
Sastanku u Ministarstvu zdravlja sa ministrom S. Vargom i njegovim suradnicima 04.09.2015.
godine sudjelovali su sa naše strane R. Wachtler, M. Krivec, I. Krivec Posavec, Z. Beljan i A.
Stranjik, a tema je bila zanimanje optometrist i djelatnost optometrije.
O svemu ovome postoje zapisnici u sjedištu Društva.
Razmotreno je i financijsko izvješće koje je u prilogu zapisnika.
Izrađen je prijedlog novog Statuta kako bi se uskladili sa Zakonom o udrugama što je obaveza
do 30.09.2015.
2. Rasprava se povela oko članka 16 prijedloga Statuta – tko može sazvati Skupštinu ukoliko
je predsjednik ne sazove na vrijeme pa istekne mandat tijelima upravljanja Društva, kao i oko
članka 19 – koliko članova mora biti prisutno na Skupštini da bi mogla pravovaljano
odlučivati.
Jednoglasna odluka: ‐ U članak 16 se dodaje da Skupštinu može sazvati 5 članova Društva
pod istim uvjetima kako je saziva predsjednik ukoliko je predsjednik nije sazvao na vrijeme i
istekao je mandat tijelima upravljanje Društva.
Jednoglasna odluka: ‐ U članak 19 se dodaje da Skupština pravovaljano odlučuje ako
sjednici prisustvuje više od 20% članova Skupštine.
Odluke su odmah provedene u djelo te su ovi članci promijenjeni u prijedlogu Statuta.
Upravni odbor donosi odluku da se prijedlog Statuta (u privitku) proslijedi Skupštini na
donošenje odluke.
3. Novina u Zakonu o udrugama je Likvidator kojeg do sada nismo imali. Za likvidatora je
predložen Zoran Rodić (Borlina d.o.o.) koji vodi knjigovodstvo HDOO‐a.
Jednoglasna odluka: Upravni odbor predlaže Skupštini da Likvidator Hdoo bude Zoran Rodić.
4. Pod točkom razno raspravljalo se o Sportskim igrama koje bi se trebale održati u Poreču
02‐04.10.2015. A.Katanica izvještava UO da je odaziv optičara izuzetno slab jer se prijavilo
svega nekoliko optičara.
Jednoglasna odluka: Sportske igre se odgađaju i trebale bi se održati na proljeće 2016.g.

R. Wachtler izvještava da se u 10 mjesecu u Briselu održava jesenska konferencija ECOO‐a
(European Council Optometry and Optics). HDOO kao punopravni član vijeća ima pravo
sudjelovanja, a delegat HDOO‐a je R. Wachtler koji sudjeluje u radu vijeća ECOO‐a i ujedno je
član Professional Service Committee , vijeća koje razmatra djelatnost optometrije u
zemljama koje imaju svoje predstavnike u tijelima ECOO‐a (26 zemalja). Trebamo li biti
prisutni na jesenskoj konferenciji u Briselu obzirom na financijsku situaciju Društva, a trošak
ovog puta bi bio cca 6000,00 kn?
Jednoglasna odluka: R.Wachtler će kao naš delegat putovati u Brisel na ovaj sastanak.
Raspravljalo se o izuzetno malom broju članova Društva, svega 55 članova i načinu kako
povećati broj članova. To će svakako biti jedna točka dnevnog reda na idućoj sjednici UO,
koja je planirana za kraj 10. mjeseca kada će se i održati predavanja za HDOO Certifikat
kvalitete.
Sjednica je završila sa radom u 10:55 h.

Zapisnik vodila:

Ovjerovitelj zapisnika:

Ana Katanica

Lidija Trampuž

