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Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 2 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

Zagreb, 20. svibnja 2021. 

 

Z A P I S N I K 

(izvadak) 

 

 

sa 109. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 20. svibnja 2021. godine u Uredu 

ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 13:00 sati.. 

 

Prisutni:            Danica Kramarić, predsjednica  

Jasminka Hlupić, članica 

Delfa Radić Krišto, članica 

Lidija Jagarinec, članica 

 

Opravdano odsutni:    Ljerka Kotarski, članica 

 

Ostali prisutni:  Vedran Čardžić, ravnatelj 

   Ivan Jukić, zamjenik ravnatelja i zapisničar 

  

 

Predsjednica Upravnog vijeća Danica Kramarić, dr. med. (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 

predložila je sljedeći  

 

D n e v n i   r e d 

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 108. elektroničke sjednice 

2. Financijsko izvješće za travanj 2021. godine 

3. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za travanj 2021. godine 

4. Dopis „Opis stanja u Imunološkom zavodu“ od 17. svibnja 2021. godine 

5. Razno  

 

 

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red. 

 

 

 

Ad – 1. 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 108. elektroničke sjednice. 
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Ad – 2. 

 

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

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za travanj 2021. godine. 

 

 

Ad – 3. 

 

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

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja Imunološkog zavoda za travanj 2021. godine i prima na 

znanje Izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za travanj 2021. godine. 

 

Ad – 4. 

 

Predsjednica je uvodno obrazložila da je zaprimljen dopis pod naslovom: Opis stanja u 

Imunološkom zavodu, datiran 17. svibnja 2021. godine (dalje: Dopis) u kojem se traži hitno 

sazivanje sjednice Upravnog vijeća po čl. 3 stavku 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća. 

Predsjednica obrazlaže da iako sjednicu mogu sazivati samo predsjednica i članovi upravnog 

vijeća da je predložila uvrštenje ove točke s obzirom da se ionako planirala sjednica u istom tjednu. 

Ravnatelj je, uz prethodno poslano očitovanje na Dopis, dao iscrpno obrazloženje slučaja, a g. 

Jukić, u svojstvu ovlaštene osobe za zaštitu dostojanstva radnika, o samom provedenom postupku 

zaštite dostojanstva radnika.  

 

Upravno vijeće je prihvatilo ovo obrazloženje  

 

Ravnatelj je napomenuo da se pripremila poboljšana revizija postupka nabave izmjenom i 

dopunom postojećeg SOP-a kako bi bila još transparentnija i bilo uključeno više osoba u sam 

postupak nabave i provjere izvršenja ugovorenog, a upravno vijeće tome je dalo punu podršku u 

realizaciji. Ravnatelj je dodatno obrazložio radno-pravnu problematiku i napomenu da će i u ovom 

slučaju postupiti primjereno i u okviru zakonskih rješenja.     

 

Ad – 5. 

 

Na poziv Predsjednice Ravnatelj je dao slijedeće informacije općenite prirode: 

 

-  završena je inspekcija po prijavi susjeda zbog buke novopostavljenog agregata u Rck 10 i čeka 

se testno mjerenje buke na temelju kojega će se odrediti daljnji koraci o čemu su informirani i 

inspektori i susjedi; 

-  u ustanovi je u tijeku revizija od strane Državne revizije; 

- vodi se više paralelnih aktivnosti radi aktivacije projekta ZAT manjeg opsega s ciljem pokrivanja 

tržišta zmijskim antitoksinom do slijedećeg proljeća 

- na Vladu RH je upućen prijedlog odluke i materijali u vezi revitalizacije cijelog Imunološkog 

zavoda.  
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Dovršeno 20. svibnja 2021. u 14:20 sati. 

 

 

Zapisničar 

 

Ivan Jukić, v.r. 

 Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Danica Kramarić, dr. med., v.r. 

 


