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Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 2 

 

STRUČNO VIJEĆE  

 

Zagreb, 03. veljače 2020. 

 

 

IZVODI IZ ZAPISNIKA 

 

44. sjednice Stručnog vijeća Imunološkog zavoda održane 03. veljače 2020. godine  s početkom u 

13:00 sati. 

 

Prisutni:   Ljerka Kotarski, predsjednica 

 Vesna Šporec Dragović, članica 

Dragica Hećimović, članica 

 Gorana Marić, članica 

 Dražen Kirša, član 

 

Predsjednica Stručnog vijeća Ljerka Kotarski, dipl.ing.biologije (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 

otvorila je sjednicu i predložila sljedeći dopunjeni 

dnevni red: 

1. Pravilnik o zaštiti i obradi javnog arhivskog i javnog dokumentarnog gradiva Imunološkog 

zavoda 

2. Plan edukacija za 2020. godinu 

3. Razno  

 

Predsjednica je sukladno Poslovniku o radu Stručnog vijeća predložila dopunu dnevnog reda 44. 

sjednice.  
 

Predloženi dnevni red Stručno vijeće je jednoglasno usvojilo. 
 

 

 

Ad. 1) Pravilnik o zaštiti i obradi javnog arhivskog i javnog dokumentarnog gradiva  

Imunološkog zavoda 

Predsjednica je otvorila prvu točku dnevnog reda te je iznijela članovima Stručnog vijeća osnovne 

informacije o prijedlogu Pravilnika o zaštiti i obradi javnog arhivskog i javnog dokumentarnog 

gradiva  Imunološkog zavoda, kojeg je Upravno vijeće poslalo Stručnom vijeću na dopune i 

usuglašavanje, uz zahtjev da se nakon unošenja dopuna usuglašena verzija Pravilnika pošalje na 

sjednicu Upravnog vijeća u svrhu njegovog odobravanja. 

Stručno vijeće je detaljno razmotrilo prijedlog Pravilnika te je donijet zaključak da je u prijedlog 

ovog Pravilnika potrebno unijeti izmjene i dopune vezane uz GMP dokumentaciju u sustavu 

osiguranja kvalitete Imunološkog zavoda te za dokumentaciju vezanu uz registracije proizvoda, 

kako bi isti bio primjenjiv za ukupno gradivo Imunološkog zavoda.  
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Ad. 2) Plan edukacija za 2020. godinu 

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda vezanu uz Plan edukacija Imunološkog zavoda 

za 2020. godinu te je navela da je Stručnom vijeću upućen prijedlog ovog Plana pripremljen 

sukladno planiranim financijskim sredstvima.  

Nakon kraće diskusije Stručno vijeće je jednoglasno donijelo  

ZAKLJUČAK 

kojim se prihvaća prijedlog  Plana edukacija za 2020. godinu uz  prijedlog da se uz rebalans 

proračuna predvide dodatna financijska sredstva za ciljane edukacije u zadnjem kvartalu 2020. 

godine. 

 

Ad. 3) Razno 

Predsjednica je otvorila treću  točku dnevnog reda tijekom koje se raspravljalo o kadrovskoj 

problematici. 

Nakon kraće diskusije Stručno vijeće je donijelo  

ZAKLJUČAK 

kojim se predlaže Ravnatelju da se provede zapošljavanje 1 VSS radnika/radnice u Odsjek za 

virusnu kontrolu na određeno vrijeme kao zamjena za VSS radnicu koja je duže vrijeme odsutna. 

Stručno vijeće također upućuje zamolbu Ravnatelju da se provede zapošljavanje 1 VSS 

radnika/radnice na neodređeno vrijeme u Odsjek za bakterijsku kontrolu.  

 

Sjednica je završena u 15:00 sati.    

 

    

Predsjednica Stručnog vijeća: 

 Ljerka Kotarski, dipl.ing. biologije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


