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Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 2 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

Zagreb, 03. lipnja 2019. 

 

IZVODI IZ Z A P I S N I KA 

  

39. sjednice Stručnog vijeća Imunološkog zavoda održane 28. svibnja 2019. godine s početkom 

u 13:00 sati. 

 

Prisutni:            Marija Šumski, predsjednica  

Dragica Hećimović, članica  

Ljerka Kotarski, članica  

Vesna Šporec Dragović, članica 

Opravdano odsutna: 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.  Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda   

2.  Razno 
 

Predloženi dnevni red je Stručno vijeće jednoglasno usvojilo. 

 

Predsjednica je otvorila sjednicu te zamolila članice da se zbog hitnosti zahtjeva I. Jukića od 

27. svibnja 2019.g. prvo odradi točka 2. dnevnog reda.  
 

Ad-2 
 

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda vezano uz izmjenu članka 39. Pravilnika o 

unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda (Pravilnik).  

Članice su prošle kroz predložene korekcije u opisima uvjeta radnih mjesta 3.3.1., 3.3.2. i 3.3.3. 

kako bi dale svoja mišljenja o valjanosti istih. Članice su prošle kroz aktivnosti koje se provode 

u Odjelu za transfuzijsku medicinu (OTM-u).  

Stručno vijeće je uočilo da je potrebno uskladiti opise poslova cijelog OTM-a. 

 

Na temelju članka 24. Statuta, te članka 2. Pravilnika o radu Stručnog vijeća Imunološkog 

zavoda, Stručno vijeće donosi jednoglasno 

 

MIŠLJENJE 

 

Stručno vijeće prihvaća prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada 

Imunološkog zavoda prema kojem se uvode izmjene u članak 39. za radna mjesta 3.3.1., 3.3.2. 

i 3.3.3. te predlaže da se kod radnog mjesta 3.3.2. u koloni „Uvjeti radnog mjesta“ riječi: 

“najmanje 1 godina radnog staža u struci“ mijenjaju s riječima:“ najmanje 3 godine radnog staža 

u struci“. 
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Ad-1 
 

Predsjednica je otvorila prvu točku dnevnog reda po pitanju izmjena Pravilnika dostavljenih 

članicama SV-a 24. svibnja 2019.g. 

Članice su iščitale prijedlog Pravilnika do članka 39. te komentirale pojedine članke. Uočeno 

je da su korekcije opisa poslova odrađene za pojedina radna mjesta ali da nisu svi opisi 

korigirani. 

Članice smatraju da Uprava mora procijeniti koliki će utjecaj na radnike i njihov raspored na 

radnim mjestima prema članku 46. imati istek od 4 godine od stupanja na snagu Pravilnika. 

Zbog nedostatka vremena, članice nisu nastavile iščitavanje prijedloga izmjena Pravilnika. 

 

ZAKLJUČAK 

  

Stručno vijeće će komentare i korekcije prijedloga izmjena Pravilnika o unutarnjem ustroju i 

načinu rada Imunološkog zavoda za pregledane članke 1. do 38. dostaviti Ravnatelju e-putem. 

 

 

Sjednica je završena u 15:10 sati. 

 

 

 

 

      Predsjednica Stručnog vijeća: 

      Marija Šumski, dipl. ing. biotehn. 

 

 


