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Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 2 

 

UPRAVNO VIJEĆE 
 

Zagreb, 20. ožujka 2019. 

 

IZVODI IZ Z A P I S N I KA 

  

74. telefonske sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 20. ožujka 2019. 

godine s početkom u 09:30 sati 

 

Prisutni:            Gordana Mustač, predsjednica  

Delfa Radić Krišto, članica  

Ljerka Kotarski, članica  

Lidija Jagarinec, članica 

Ostali prisutni:  Vedran Čardžić, v.d. ravnatelja  

Marela Bajić Čivgin, zapisničarka 

Opravdano odsutna: Jasminka Hlupić, članica 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Gordana Mustač, dipl. iur. (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 

otvorila je sjednicu i predložila sljedeći  
 

d n e v n i   r e d 
 

1. Imenovanje ravnatelja Imunološkog zavoda 

2. Izmjena suglasnosti za pokretanje postupka za prijem u radni odnos na neodređeno 

vrijeme u Brezju sa 70. sjednice od 15. siječnja 2019. 
 

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo. 
 

Ad-1 
 

Predsjednica je otvorila prvu točku dnevnog reda te je predložila da se, temeljem članka 10. 

stavka 1. Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda („Narodne novine“, broj 91/15) i članka 

18. stavka 1. Statuta Imunološkog zavoda, uz pribavljenu suglasnost ministra zdravstva 

KLASA:112-01/19-01/02, URBROJ: 534-02-1-2/1-19-02 od 14. ožujka 2019., imenuje 

Vedran Čardžić, dr. med. za ravnatelja ustanove, te je prijedlog dala na glasovanje. 
 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo 
 

ODLUKU 

 

1. Imenuje se Vedran Čardžić, dr. med. za ravnatelja Imunološkog zavoda na mandat od 4 

(četiri) godine. 

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

3. Temeljem članka 13. stavka 2. podstavka 7. Statuta Imunološkog zavoda i ove Odluke, 

Upravno vijeće Imunološkog zavoda sklopit će s Vedranom Čardžićem, dr. med. ugovor o 

radu na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine s početkom rada 20. ožujka 2019. za 

obavljanje poslova ravnatelja Imunološkog zavoda. 
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Ad-2 
 

Predsjednica predlaže da Upravno vijeće da suglasnost da se izmjeni prethodna suglasnost 

dana na 70. sjednici održanoj 15. siječnja 2019., radi hitnog zapošljavanja i potrebe obavljanja 

poslove u Brezju. Upravno vijeće je jednoglasno donijelo 
 

ODLUKU 
 

1. Odobrava se ravnatelju pokretanje postupka za prijem u radni odnos na neodređeno 

vrijeme i raspisivanje natječaja za radno mjesto: 3.4.8. radnik u Odjelu za proizvodnju 

antiseruma i uzgoj pokusnih životinja, NSS, osnovna škola, 1 izvršitelj. 

 

2. Zadužuje se ravnatelj Imunološkog zavoda da pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu 

suglasnost (izmjenu već dobivene suglasnosti) za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog 

odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto iz točke 1. ove Odluke. 
 

 

Sjednica je završena u 09:35 sati. 

 

Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

Marela Bajić Čivgin, prof., v.r.    Gordana Mustač, dipl. iur., v.r. 

 

 

 

 

  

 


