
 
 

 

Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 10 

 

UPRAVNO VIJEĆE  
 

Zagreb, 11. lipanj 2019. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 80. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 11. lipnja 2019. u Uredu  

ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 10.00 sati 

 

Prisutni:            Gordana Mustač, predsjednica  

Jasminka Hlupić, članica 

Ljerka Kotarski, članica  

Lidija Jagarinec, članica 

Delfa Radić Krišto, članica 

Ostali prisutni:  Vedran Čardžić, ravnatelj  

Ivan Jukić, zapisničar 

 

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 svibanj 2019. godine. 

2. Izvješće o radu ravnatelja za svibanj 2019. godine  

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

4. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada 

Imunološkog zavoda  

5. Razno 

 
Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo. 

 

 
 

Ad-1 

 

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 svibanj 2019.  

 

 

 

 



Ad-2 

 

 

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

Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo  

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja Imunološkog zavoda za svibanj 2019. godine. 

 

 Ad-3 

 

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

Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K  

 

Zadužuje se ravnatelj da o rješenju pitanja 4. kategorije plazme iz ugovora za isporuku plazme 

za frakcionaciju obavijesti Upravno vijeće i po potrebi Ministarstvo zdravstva.   

 

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 svibanj 2019. godine. 

  

Ad-4 

 

Na temelju članka. 26. i 27. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/2014 i 127/2017), 

članka 13. stavka 2. podstavka 1. i članka 38. Statuta Imunološkog zavoda, pročišćeni tekst od 

11. prosinca 2018. godine i članka 49. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada 

Imunološkog zavoda od 26. siječnja 2016. godine i kasnijih izmjena i dopuna, nakon 

savjetovanja s Radničkim vijećem Imunološkog zavoda od 28. svibnja 2019. i po prethodnoj 

suglasnosti osnivača Ministarstva zdravstva KLASA: 021-03/19-01/262, URBROJ: 534-02-1-

2/1-19-02 od 4. lipnja 2019., Upravno vijeće je donijelo 

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 

o unutarnjem ustroju i načinu rada imunološkog zavoda 

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda od 26. siječnja 2016., 

izmijenjenog Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu 

rada Imunološkog zavoda od 7. lipnja 2016. godine, Pravilnikom o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda od 15. svibnja 2017. 

godine i Pravilnikom o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog 

zavoda od 26. srpnja 2018. godine (dalje u tekstu: Pravilnik) u članku 39. u tabeli: 

 



- kod radnog mjesta: „3.3.1. Voditelj odjela za transfuzijsku medicinu“, u koloni: „Uvjeti 

radnog mjesta“ riječi: „,specijalizacija iz transfuzijske medicine“, se brišu. 

 

-  kod radnog mjesta: „3.3.2. Stručni specijalist“, u koloni: „Uvjeti radnog mjesta“ iza riječi: 

„studij“ dodaju se riječi: „ medicinskog ili“. 

 

-  kod radnog mjesta: „3.3.3. Stručni suradnik“, u koloni: „Uvjeti radnog mjesta“ iza riječi: 

„medicinski“ dodaju se riječi: „ili Farmaceutsko-biokemijski“, a riječi: „- tečaj iz 

transfuzijske medicine“, brišu se. 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnim pločama 

Imunološkog zavoda. 

  

 

 

Sjednica je završena u 12:00 sati. 

 

Zapisničar:        Predsjednica Upravnog vijeća: 

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

 

      

 


