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Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 2 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

Zagreb, 28. rujna 2021. 

 

Z A P I S N I K  

(Izvadak) 

 

 

sa 113. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane u Imunološkom zavodu, 

Rockefellerova 10 s početkom u 13:15. 

 

Prisutni:            Danica Kramarić, predsjednica  

Delfa Radić-Krišto, članica 

Jasminka Hlupić, članica 

Ljerka Kotarski, članica 

Lidija Jagarinec, članica 

 

Ostali prisutni:  Vedran Čardžić, ravnatelj 

   Ivan Jukić, zamjenik ravnatelja i zapisničar 

  

 

Nastavno na odluku sa 112. sjednice i Poslovnika o radu Upravnog vijeća te odredbama zakona 

koji regulira pitanja zaštite osobnih podataka svi prisutni su potpisali privolu za tonsko snimanje 

sjednica te je tonsko snimanje unaprijed najavljeno. Pravnik je obavijestio prisutne da će se tonski 

zapisi čuvati do verifikacije zapisnika sa 113. sjednice, nakon čega će se obrisati. Navedeno je da 

se neće snimati sve sjednice Upravnog vijeća. 

 

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 112. sjednice 

2. Financijsko izvješće za kolovoz 2021. godine 

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

4. IV i V Izmjene i dopune Plana nabave  

5. Izvješće o radu Imunološkog zavoda za razdoblje 01.01.- 30.06.2021. godine 

6. Prijedlog Plana prihoda za razdoblje 2022.- 2024. godine 

7. Prijedlog financijskog plana Imunološkog zavoda za razdoblje 2022. godine sa  

projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

8. Suglasnost ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o dobavi plazme sa 

društvom Octapharma AG. 

9. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. 

10. Razno 

     - prigovor na provedbu postupka internog natječaja 
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     - izvještaj o ispitivanju razine buke okoliša 

     - odluka o imenovanju službenice za informiranje 

     - status revitalizacije poslovanja Imunološkog zavoda 

 

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red. 

 

 

 

Ad – 1. 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 112. sjednice Upravnog vijeća. 

 

 

Ad – 2. 

 

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

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

 

 

Ad – 3. 

 

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 kolovoz 2021. godine i prima na 

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

 

 

Ad – 4. 

 

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je 

jednoglasno donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

 

Usvajaju se IV. i V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu. 

 

 

Ad – 5. 

 

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće o radu Imunološkog zavoda za razdoblje 01.01.- 30.06.2021. godine. 
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Ad – 6. 

 

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Plan prihoda Imunološkog zavoda za razdoblje 2022.- 2024. godine. 

 

   

Ad – 7. 

 

Temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Financijski plan Imunološkog zavoda za razdoblje 2022. godine sa  projekcijama za 

2023. i 2024. godinu. 

 

 

Ad – 8. 

 

Temeljem članka 13. i članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o dobavi plazme 

sa društvom Octapharma AG. 

 

2. Zadužuje se Ravnatelj Imunološkog zavoda da od Ministarstva zdravstva pribavi 

suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke 1. ove odluke čija je vrijednost 4.183.827,80 kuna 

(558.611,76 EUR po srednjem tečaju HNB na dan 27.09.2021. godine). 

 

 

Ad – 9. 

 

Temeljem članka 13. i članka 32. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Imunološkog zavoda za 2021. godinu. 

 

 

Ad – 10. 

 

10.1. 

Predsjednica je otvorila raspravu po dostavljenom Prigovoru URBROJ: 1295/2021 od 23. 

kolovoza 2021. godine na provedbu postupka internog natječaja URBROJ: 1190/2021 od 

04.08.2021. g. za reizborno radno mjesto 5.3.1. Voditelj Odjela za tehničke poslove. 
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Nakon duge rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće 

Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K  

 

Upravno vijeće, sukladno Statutu i zakonu, nije nadležno za rješavanje po Prigovoru.  

 

10.2. 

Ravnatelj je izvijestio da je izvještaj potvrdio da je buka koju je uzrokovao novi agregat kod 

Rockefellerove 10 u razini dopuštenih zakonskih normi. 

 

10.3.  

Ravnatelj je izjavio da je bivša službenica zatražila da je se oslobodi od ove dužnosti jer je u 

jednom trenutku bila preopterećena redovnim poslom i brojnim zahtjevima za pristup 

informacijama. 

  

10.4.  

Ravnatelj je ukratko naveo da se revitalizacija rješava kroz tri područja: 

1. pravni kroz članak 551. Zakona o trgovačkim društvima sukladno odluci Vlade RH 

2. ZAT projekt  

3. Revitalizaciju i izgradnju nove tvornice u Brezju – gdje se provodi niz pravno-arhitektonsko-

tehnoloških radnji sa ciljem da do prosinca 2022. godine sve bude spremno za natječaj za gradnju 

novih postrojenja. 

 

Dovršeno 28. rujna 2021. godine u 15:00 sati. 

 

 

 

Zapisničar 

 

Ivan Jukić, v.r. 

 Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Danica Kramarić, dr. med., v.r. 

 


