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Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 10 

 

UPRAVNO VIJEĆE  
 

Zagreb, 10. travnja 2019. 

 

IZVODI IZ Z A P I S N I KA 

 

sa 75. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 10. travnja 2019. u Uredu  

ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 13.35 sati 

 

Prisutni:            Gordana Mustač, predsjednica  

Delfa Radić Krišto, članica  

Ljerka Kotarski, članica  

Lidija Jagarinec, članica 

Ostali prisutni:  Vedran Čardžić, ravnatelj  

Ivan Jukić, zapisničar 

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. Financijsko izvješće za ožujak 2019. godine. 

2. Izvješće o radu ravnatelja za ožujak 2019. godine  

3. Opisno izvješće o radu Imunološkog zavoda za ožujak 2019. godine  

4. Izmijenjeni plan edukacije za 2019. godinu 

5. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 

6. Razno 

 
Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo. 
 

Ad-1 

 

Predsjednica je otvorila raspravu o Financijskom izvješću ustanove za ožujak 2019. godine i 

dala riječ ravnatelju.  

 

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće 

Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo  

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za ožujak 2019. godine. 

 

Ad-2 

 

Predsjednica je dala riječ ravnatelju da izloži svoje Izvješću o radu za ožujak 2019.  
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Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće 

Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo  

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješću o radu ravnatelja Imunološkog zavoda za ožujak 2019. godine. 

 

 Ad-3 

 

Predsjednica je dala riječ ravnatelju da izloži Izvješće o radu Imunološkog zavoda za ožujak 

2019.  

 

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće 

Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo  

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješću o radu Imunološkog zavoda za ožujak 2019. godine. 

  

Ad-4 

 

Predsjednica je dala riječ ravnatelju da izloži izmjene Plana edukacija za 2019. godinu.  

 

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno 

vijeće je jednoglasno donijelo 
 

ZAKLJUČAK 

 

Upravno vijeće prima na znanje izmijenjeni Plan edukacije Imunološkog zavoda. 

 

Ad-5 

 

Predsjednica je dala riječ ravnatelju da izloži prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave za 

2019. godinu, prethodno usuglašen sa Stručnim vijećem.  

 

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće 

Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

 

Upravno vijeće je primilo na znanje I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu. 

 

Ad-6 

 

Predsjednica pod ovom točkom obavještava ostale članove Upravnog vijeća o novim 

pregovorima o Ugovoru o zakupu s Nadzornim odborom Društva i općenito o stanju Društva.  

 

Iako je na sastanku održanom 8. travnja 2019. između predstavnika Ustanove i Nadzornog 

odbora Društva postignut dogovor o sadržaju ugovora o zakupu i drugim aktivnostima, do 

dana održavanja sjednice Nadzorni odbor Društva nije dao prethodnu suglasnost na ugovor o 

zakupu ni očitovanje na predloženi Sporazum odnosno nije dostavio: 
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- pisanu prethodnu suglasnost Nadzornog odbora na tekst Ugovora o zakupu dogovoren 

08.04.2019. na sastanku u Imunološkom zavodu 

- očitovanje na prijedlog Sporazuma/Nagodbe 

- informaciju o imenovanju potpisnika Društva (Uprave/Direktora). 

 

Suglasnost za potpisivanje Ugovora o zakupu potrebna je radi reguliranja međusobnih prava i 

obveza između Ustanove i Društva. 

 

Nakon kraće rasprave, sukladno odredbi članka 13. stavka 3. i članka 32. stavka 2. Statuta 

Imunološkog zavoda Upravno Vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo  

 

O D L U K U 

 

1. Daje se suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o zakupu 

poslovnog prostora između ustanove Imunološki zavod (Zakupnik) i trgovačkog društva 

Imunološki zavod d.d. (Zakupodavac). 

 

2. Zadužuje se ravnatelj Imunološkog zavoda da od Ministarstva zdravstva i Ministarstva 

financija pribavi suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove odluke. 

 

Sjednica je završena u 14:40 sati. 

 

Zapisničar:        Predsjednica Upravnog vijeća: 

Ivan Jukić, stručni specijalist za pravne poslove  Gordana Mustač, dipl. iur. 

 

      

 

 

 

 

 

 


