Imunološki zavod
Zagreb, Rockefellerova 2
STRUČNO VIJEĆE
Zagreb, 25. siječnja 2019.
IZVODI IZ Z A P I S N I KA
34. sjednice Stručnog vijeća Imunološkog zavoda održane 23. siječnja 2019. godine s početkom
u 13:00 sati.
Marija Šumski, predsjednica
Dragica Hećimović, članica
Ljerka Kotarski, članica
Anka Dorić, članica
Ostali prisutni:
Opravdano odsutna: Vesna Šporec Dragović, članica
Prisutni:

Predsjednica Upravnog vijeća Marija Šumski, dipl. ing. biotehn. (u daljnjem tekstu:
Predsjednica) otvorila je sjednicu i predložila sljedeći
dnevni red
1. Prioriteti zapošljavanja u Imunološkom zavodu
2. Sistematizacija radnih mjesta u Imunološkom zavodu
3. Razno
Predloženi dnevni red je Stručno vijeće jednoglasno usvojilo.
Ad-1
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 su prioritetna radna mjesta za koja je potrebno zatražiti suglasnost za
zapošljavanje:
2.1.3.
Stručni suradnik u Odjelu za osiguranje kvalitete
2.2.2.
Stručni specijalist u Odjelu za registraciju i farmakovigilanciju
2.3.1.2.
Stručni specijalist u Odsjeku za kemijsku kontrolu
5.3.2.
Stručni specijalist u Odjelu za tehničke poslove
kao i radna mjesta koje je predložila Ravnateljica na 70. sjednici Upravnog vijeća, a za koje je
Stručno vijeće na 32. sjednici Stručnog vijeća dalo pozitivno mišljenje, kako je navedeno:
5.2.1. Voditelj Odjela za ekonomske i komercijalne poslove
3.4.7. Radnik specijalist
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Ad-2
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 je potrebno sazvati Stručni kolegij kada se pripremi konačni prijedlog
izmijenjenog Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda kako bi svaki
Voditelj u svom segmentu prošao kroz prijedlog te ga po potrebi korigirao. Također, potrebno
je omogućiti svim službama usklađivanje broja radnih mjesta u Pravilniku sa stvarnim
potrebama.

Sjednica je završena u 14:30 sati.
Predsjednica Stručnog vijeća:
Marija Šumski, dipl. ing. biotehn.
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