
IZ RADA DRUŠTVA  
 
 

PLAN RADA HDFT-A ZA 2016.  

 
I. TEMELJNE ZADAĆE  

1. Održavanje sjednica Središnjeg odbora i njegovih tijela  
(Izvršnog odbora, Uređivačkog odbora, Stručnog odbora, Savjeta SO-a,  
Odbora za međunarodnu suradnju )  

nositelj zadaće:  predsjednica i tajnica društva  

vrijeme izvršenja: I. tromjesečje u tekućoj godini i po potrebi  

suradnici:  predsjednici ODBORA, Izvršni odbor, radna tijela  

sudionici:  osobe po odredbama Statuta društva i gosti po odluci  
predsjednice  

vrijeme trajanja: 1-2 sjednice u godini; 1-2 dana po svakoj sjednici  

2. Održavanje Izborne skupštine  

nositelj zadaće:  predsjednica i tajnica društva  

vrijeme izvršenja: studeni 2016.  

suradnici:  Središnji odbor, Izvršni odbor, Nadzorni odbor  

sudionici:  osobe po odredbama Statuta društva  

vrijeme trajanja: 1 dan  

3. Trajno stručno usavršavanje farmaceutskih tehničara  

nositelj zadaće:  predsjednica društva, Stručni odbor  

vrijeme izvršenja: 2-5 puta u godini prema mogućnostima predavača u svakoj  
podružnici  

suradnici:  predsjednici i tajnici podružnica, Izvršni odbor, Savjet SO-a  

sudionici:  članovi HDFT-a, farmaceutske tvrtke, HFD, HLJK  

4. Rješavanje statusnih pitanja farmaceutskih tehničara:  
Suradnja s državnim institucijama i stručnim organizacijama  
Razred farmaceutskih tehničara u Hrvatskoj ljekarničkoj komori  

nositelj zadaće:  predsjednica društva, Središnji odbor i njegova tijela  

vrijeme izvršenja: tijekom godine, kontinuirano  

suradnici: 

sudionici:  

tajnica društva, Savjet Središnjeg odbora  

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatska  
ljekarnička komora, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Srednje  
farmaceutske škole, Agencija strukovnog obrazovanja i  
obrazovanja odraslih  

5. Izdavanje stručnog časopisa Farmaceutski tehničar  

nositelj zadaće:  glavna i odgovorna urednica  

vrijeme izvršenja: prema rasporedu izlaženja, 3-4 puta godišnje  
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suradnici:  Uređivački odbor, Izvršni odbor i radna tijela  

sudionici:  osobe iz medicine i farmacije koje pišu stručne članke i  
farmaceutski tehničari iz svih podružnica  

6. Održavanje savjetovanja - stručnih skupova  
Pripreme za obilježavanje 60. obljetnice djelovanja HDFT-a  

nositelj zadaće:  predsjednica društva i Povjerenstvo za organizaciju  
Povjerenstvo po odluci skupštine za 60. obljetnicu  

vrijeme izvršenja: svake godine i po potrebi  

suradnici:  tajnica društva, Središnji odbor, Izvršni odbor i ostala tijela  

sudionici:  članovi po odredbama Statuta društva i gosti po odluci  
Središnjeg odbora  

vrijeme trajanja: 1-4 dana, ovisno o sadržaju i značenju  

prema posebnom planu sredstva osigurati iz viška prihoda  
VII. sabora + 10 % članarine prikupljene 2014.  

II. ZADAĆE OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ DRUŠTVA  

1. Održavanje sastanaka u podružnicama  

nositelj zadaće:  predsjednica i tajnica društva, predsjednici i tajnici  
podružnica  

vrijeme izvršenja: I. tromjesečje u tekućoj godini i po potrebi  

suradnici:  članovi Središnjeg odbora iz podružnica, Izvršni odbor  

sudionici:  članovi podružnica i gosti po odluci predsjednice društva  

2. Sudjelovanje na redovnim godišnjim sastancima odbora  
Europskog udruženja farmaceutskih tehničara (EAPT)  

nositelj zadaće:  Središnji odbor, Odbor za međunarodnu suradnju  

vrijeme izvršenja: svake godine prema Statutu članica EAPT-e  

suradnici:  tajnica društva,  

sudionici:  dvije osobe po odluci Središnjeg odbora  

vrijeme trajanja: 3-4 dana po svakoj sjednici  

3. Sudjelovanje na stručnim manifestacijama u organizaciji drugih  
- domaća i međunarodna suradnja  

nositelj zadaće:  Središnji odbor  

vrijeme izvršenja: prema primljenim pozivima i programima  

suradnici:  tajnica društva  

sudionici:  dvije osobe po odluci Središnjeg odbora uz konzultaciju  
predsjednice  

vrijeme trajanja: 2-4 dana  

4. Praćenje i primjena zakonskih i stručnih akata i materijalno-financijsko  
unapređenje HDFT-a  

nositelj zadaće:  predsjednica i tajnica društva, Stručni odbor  

vrijeme izvršenja: po odredbama FINE i MIZ, tijekom godine i po potrebi  
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suradnici:  blagajnica društva, Izvršni odbor i Savjet Središnjeg odbora  

sudionici:  osobe po odredbama Statuta društva  

III. OSTALO  

1. Unapređivanje rada Izvršnog odbora i Uređivačkog odbora  
(rad na adresi VLAŠKA 81a dvorište 1. kat)  

nositelj zadaće:  Središnji odbor, tajnica HDFT-a  

vrijeme izvršenja: kontinuirano tijekom godine  

suradnici:  predsjednica društva, blagajnica, Izvršni odbor  

sudionici:  članovi drugih tijela po potrebi  

2. Promidžba putem elektroničkog medija - održavanje web stranice  
društva-www.hdft.hr  

nositelj zadaće:  tajnica društva  

vrijeme izvršenja: kontinuirano i ažurno tijekom godine  

suradnici:  predsjednica društva, Stručni odbor i ostala tijela  

sudionici:  osobe po odluci Središnjeg odbora HDFT-a  

3. Predstavljanje HDFT-a učenicima završnih razreda farmaceutskih  
škola - poticanje mladih kolega na aktivno pristupanje svojoj  
strukovnoj udruzi  

nositelj zadaće:  predsjednica društva  

vrijeme izvršenja: tijekom školske godine  

suradnici:  Stručni odbor i predsjednici podružnica  

sudionici:  razrednici; član društva po odluci predsjednice  

4. Prikupljanje građe za povijest farmacije  
Projekt priručnika uz 60. obljetnicu HDFT-a  

nositelji zadaća: Božidar Tomašić, Jasmina Vajdić  

vrijeme izvršenja: prema godišnjem rasporedu  

suradnici:  tajnica društva, Izvršni odbor  

sudionici:  Stručni odbor  
 
 

Predsjednica HDFT-a  
Marija Žužak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33   


