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Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 10 

 

UPRAVNO VIJEĆE  
 

Zagreb, 9. kolovoza 2019. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 82. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 9. kolovoza 2019. u Uredu  

ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 13.00 sati 

 

Prisutni:          Gordana Mustač, predsjednica  

Delfa Radić Krišto, članica (telefonski) 

Ljerka Kotarski, članica  

Lidija Jagarinec, članica  

Ostali prisutni:  Ivan Jukić, u.z. ravnatelja po ovlaštenju i zapisničar 

Opravdano odsutni: Jasminka Hlupić, članica  

   Vedran Čardžić, ravnatelj 

 

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 srpanj 2019. godine. 

2.           Izvješće o radu ravnatelja za srpanj 2019. godine  

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

4.           Razno  

 
Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo. 

 

Ad-1 

 

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

dala riječ Ivanu Jukiću, dipl. iur., koji mijenja ravnatelja po punomoći do povratka s godišnjeg 

odmora. Predsjednica je dala riječ članicama koje nisu imale posebnih pitanja, pa je 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 srpanj 2019.  

 

Ad-2 

 

Predsjednica je dala riječ Ivanu Jukiću da izloži Izvješće o radu ravnatelja za srpanj 2019.  

 

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

Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo  
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O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja Imunološkog zavoda za srpanj 2019.  

 

 Ad-3 

 

Predsjednica je dala riječ Ivanu Jukiću da izloži Izvješće o radu Imunološkog zavoda za 

srpanj 2019., koji je ukratko izložio sumarno izvješće organizacijskih jedinica Imunološkog 

zavoda, koje je napravljeno prema novim smjernicama Stručnog vijeća.  

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 srpanj 2019.  

 

Ad-4 

 

 

Na temelju članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno 

donijelo  
 

ODLUKU 

 

1. Odobrava se ravnatelju Imunološkog zavoda zahtjev za pokretanjem postupka za prijem u 

radni odnos na neodređeno vrijeme i raspisivanje natječaja za radno mjesto:  

 

 2.2.1. Voditelj Odjela za registraciju i farmakovigilanciju  

 

2. Zadužuje se ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost 

za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta iz točke 1. ove Odluke, 

uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem. 

 

Na prijedlog Predsjednice, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće 

Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

 

Zadužuje se ravnatelj da formira operativni tim radnika g. Šindler, g. Kirša i g. Matus, za 

otklanjanje nedostataka na lokaciji Brezje tako da se osigura siguran rad u Brezju  i 

zaštitarska služba.  

 

Sjednica je završena u 13:50 sati. 

 

 

Zapisničar:        Predsjednica Upravnog vijeća: 

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