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Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 2 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

Zagreb, 17. siječnja 2019. 

 

IZVODI IZ Z A P I S N I KA 

  

32. sjednice Stručnog vijeća Imunološkog zavoda održane 15. siječnja 2019. godine s početkom 

u 10:00 sati. 

 

Prisutni:            Marija Šumski, predsjednica  

Dragica Hećimović, članica  

Ljerka Kotarski, članica  

Vesna Šporec Dragović, članica 

Anka Dorić, članica 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Marija Šumski, dipl. ing. biotehn. (u daljnjem tekstu: 

Predsjednica) otvorila je sjednicu i predložila sljedeći  
 

d n e v n i   r e d 
 

1. Prioriteti zapošljavanja na Imunološkom zavodu 

2. Razno 
 

Predloženi dnevni red je Stručno vijeće jednoglasno usvojilo. 

 
 

Ad-1 
 

 

Predsjednica je otvorila prvu točku dnevnog reda i dala riječ Lj. Kotarski.  

Lj. Kotarski prezentirala je članicama potrebu za donošenjem mišljenja Stručnog vijeća o 

prioritetima pri zapošljavanju u Imunološkom zavodu budući da prijedlog za zapošljavanjem 4 

nova radnika, koji će Ravnateljica prezentirati na 70. sjednici Upravnog vijeća, nije u skladu s 

prioritetima koje je Stručno vijeće prepoznalo na 22. i 31. sjednici Stručnog vijeća, a o istima 

obavijestilo Ravnateljicu kroz zapisnike. 

Prioriteti zapošljavanja, koje će Ravnateljica prezentirati Upravnom vijeću su: 

5.3.1. Voditelj Odjela za tehničke poslove  

5.2.1. Voditelj Odjela za ekonomske i komercijalne poslove 

5.1.2. Stručni specijalist za pravne poslove 

3.4.7. Radnik specijalist 

 

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 24. Statuta, te članka 2. Pravilnika o radu Stručnog 

vijeća Imunološkog zavoda, Stručno vijeće donosi jednoglasno 

 

MIŠLJENJE 

 

prema kojem Stručno vijeće nije u mogućnosti dati mišljenje za radno mjesto  

5.3.1. Voditelj Odjela za tehničke poslove  

zbog prava radnika GDPR na žalbu. 
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Stručno vijeće je suglasno s predloženim prioritetom zapošljavanja na radnim mjestima: 

5.2.1. Voditelj Odjela za ekonomske i komercijalne poslove 

5.1.2. Stručni specijalist za pravne poslove 

3.4.7. Radnik specijalist 

 

Stručno vijeće ističe da su potrebe za kadrovima prepoznate na 31. sjednici Stručnog vijeća i 

dalje među prioritetima na koje se nikako ne smije zaboraviti. 

 
 

Ad-2 
 

Na 69. sjednici Upravnog vijeća pod točkom 4. dnevnog reda "Prijedlog nove organizacije 

Imunološkog zavoda uz popratnu analizu ugovora o radu"  naveden je zaključak kojim se nalaže 

Ravnateljici da pribavi mišljenje Radničkog i Stručnog vijeća na konačno definirani tekst 

Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda ili Pravilnika o izmjenama 

i dopunama toga pravilnika.  

 

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 24. Statuta, te članka 2. Pravilnika o radu Stručnog 

vijeća Imunološkog zavoda, Stručno vijeće donosi jednoglasno 

 

MIŠLJENJE 

 

prema kojem Stručno vijeće prema Statutu daje mišljenje i prijedloge u vezi organizacije rada 

te navedeni nalog Upravnog vijeća smatra opravdanim. Također, mišljenja je da bi svaki odjel 

trebao proći kroz opise poslova za svako radno mjesto u svojoj jedinici. 
 

 

 

Sjednica je završena u 11:25 sati. 

 

 

      Predsjednica Stručnog vijeća: 

      Marija Šumski, dipl. ing. biotehn. 

 

 

 


