NAJAVA OBILJEŽAVANJA
10. GODIŠNJICE
KLUBA ANALITIČKIH LABORATORIJA

KAL
Dr. sc. Karmen Margeta,
viši znanstveni suradnik
16. prosinca 2013., Podravka-Koprivnica

OSNIVANJE KAL-a
¾ Sukladno članku 35. Statuta udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB i odluci
Upravnog odbora CROLAB-a sa 6. sjednice održane 3. ožujka 2004., inicijativna
skupina u sastavu: prof. Marija Kaštelan-Macan, prof. Štefica Cerjan Stefanović,
dr. Veronika Kubanović i Vladimir Mucko, pristupila je osnivanju CROLAB-ovog
Kluba analitičkih laboratorija (KAL) u kojem će se odvijati zajedničke specifične
aktivnosti vezane uz rad i unapređenje kvalitete
analitičkih i kemijskih
laboratorija u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini.
¾ Predsjedništvo KAL-a (2004-2007): prof. dr.sc. Štefica Cerjan Stefanović –
predsjednica, dr.sc. Veronika Kubanović, mr.sc. Vesna Popijač i Branka Špehar,
dipl. ing. – zamjenice

KLUBOVI
KAL

KIL

KUL

KIC

Klub analitičkih
laboratorija

Klub ispitnih
laboratorija

Klub umjernih
laboratorija

Klub inspekcijskih i
certifikacijskih tijela

SEH
Sekcija za
hranu

2006.

SET
Sekcija za
tlo

2010.

SEZ
Sekcija za
zrak

osnivanje u
planu - 2014.

OSNIVANJE SEKCIJE ZA HRANU - SEH
Sekcija za hranu –SEH osnovana je unutar
CROLAB Kluba analitičkih laboratorija na
inicijativu prof. dr. sc. Štefice Cerjan Stefanović
(FKIT). Inicijalni sastanak Sekcije za hranu
održan je 11. rujna 2006. godine na Brijunima, a
9. studenog 2006. u Križevcima održan je
osnivački sastanak Sekcije na hranu s ciljem
aktivnog sudjelovanja u zakonodavstvu i izradi
propisa u području hrane. Također je istaknuta
potreba suradnje sa nadležnim Ministarstvima,
Hrvatskom agencijom za hranu, Hrvatskom
gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom
komorom.
Predsjednica SEH-a (2006. – 2009.) – mr.sc. Ana
Dakić
Predsjedništvo SEH-a (2010.–danas) – mr.sc.
Vesna Popijač- predsjednica, Sanja Kalšan, dipl.
ing. i prof. dr.sc. Neven Antunac - zamjenici

Klub analitičkih laboratorija (KAL)

2006.- 2013.

5. godišnjica osnivanja KAL-a obilježena je 3. ožujka 2009.
na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu

OSNIVANJE SEKCIJE ZA TLO - SET

Klub analitičkih laboratorija (KAL)

Sekcija za tlo – SET osnovana je unutar
CROLAB Kluba analitičkih laboratorija na
inicijativu dr. sc. Karmen Margete
predsjednice KAL-a. Osnivački sastanak
Sekcije za hranu održan je 6. rujna 2010.
godine u Zagrebu.

Predsjedništvo SET-a (2010.–danas)
Doc. dr.sc. Željka Zgorelec‐ predsjednica
Ružicu Mertz, dipl. inž. i Vedranku Bobić,
dipl. inž. ‐ zamjenice.
2010. – 2013.

AKTIVNOSTI KAL-a i SEKCIJA UNUTAR KAL-a (SEH i SET)
- sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim konferencijama:
“Kompetentnost laboratorija”
- sudjelovanje na savjetovanjima “Analitika u okolišu – voda, hrana,
zdravlje” , (2005, 2006,2007)
- suradnja s članovima Kluba ispitnih laboratorija – KIL (CROLAB), 2009.
- sudjelovanje članova u izradi Poslovnika KAL-a, 2009.
- sudjelovanje članova u Anketi KAL-a, 2008/2009. i 2013.
- sudjelovanje članova u izradi INFO-KAL-a, 2010.
- sudjelovanje članova u elektroničkom glasovanju za izbor predsjednika i
zamjenika KAL-a i Sekcija unutar Kal-a , SEH i SET, 2011.
- sudjelovanje članova u obilježavanju 10. godišnjice CROLAB-a, 2013.
- suradnja s Odborom za izobrazbu, seminar “CROLAB i EU fondovi”, 2013.
- sudjelovanje u pripremi EU projekta IPA-III c: EUROINSPEKT
CROATIAKONTROLA i CROLAB (surdnik na projektu), 2013.
- sudjelovanje članova na sastancima SEH-a (Podravka,Koprivnica ), 2011. i
2012.
i druge aktivnosti u suradnji s tajništvom CROLAB-a (ažuriranje web stranice i
popisa članova KAL-a i Sekcija unutar KAL-a).

PREGLED AKTIVNOSTI
KLUBA ANALITIČKIH LABORATORIJA
KAL
2007.-2013.

Predsjedništvo KAL-a :
dr.sc. Karmen Margeta-predsjednica,
dr.sc. Veronika Kubanović i
dr.sc. Marija Trkmić, zamjenice

Obilježavanje 10. godišnjice osnivanja
Kluba analitičkih laboratorija
03. ožujka 2014.
HGK, Zagreb

SRETAN BOŽIĆ I USPJEŠNU
NOVU 2014. GODINU

