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Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 2 

 

 
 

Zagreb, 4. travnja 2022. 

 

Z A P I S N I K 

(Izvadak) 

 

 

sa 120. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 31. ožujka 2022. godine u Uredu 

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

 

 

Prisutni:  Danica Kramarić, predsjednica  

   Jasminka Hlupić, članica 

Delfa Radić-Krišto, članica 

Ljerka Kotarski, članica 

Lidija Jagarinec, članica 

 

Ostali prisutni:  Vedran Čardžić, ravnatelj 

   Marela Bajić Čivgin, zapisničar 

  

 

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

koji regulira pitanja zaštite osobnih podataka i danu privolu za tonsko snimanje sjednica 

dogovoreno je tonsko snimanje sjednice. Tonski zapis čuva se do verifikacije ovog zapisnika 

nakon čega se briše. 

 

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

predložila je dnevni red koji je, na prijedlog Ravnatelja, dopunjen točkom 6. 

 

D n e v n i   r e d 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 119. sjednice 

2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda 

3. Financijsko izvješće za veljaču 2022. godine 

4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za veljaču 2022. godine 

5. Suglasnost na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe s Iskra Pio d.o.o. 

6. Suglasnost na zapošljavanje stručnog suradnika za zaštitu na radu u Odjelu za 

financijske, pravne, kadrovske i pomoćne poslove 

7. Razno 

 

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE 
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Ad – 1. 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik sa 119. sjednice.  

 

 

Ad – 2. 

 

Za informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda Predsjednica je dala riječ 

Ravnatelju. 

 

Ravnatelj je naveo da smo uspjeli dobiti da Vlada Republike Hrvatske na svojoj 109. sjednici 

održanoj 23. ožujka 2022., na prijedlog MIZ-a, donese novi Zaključak o prihvaćanju Okvira i 

smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Zavoda (Plan), bez promjene modela 551., s 

novim hodogramom jer je prethodni istekao, što je ocijenio važnim jer nam omogućava nastavak 

provedbe svih predradnji koje radimo za Brezje, kao i osnovu zašto ih radimo.  

 

Također je dao informacije kako smo na tragu rješenja vezanog uz pitanje zemljišta na kojem bi 

se pokrenula proizvodnja antitoksina za otrov europskih zmija (ZAT) i izgradila nova tvornica. 

 

Ad – 3. 

 

Financijsko izvješće za veljaču 2022. godine dostavljeno je Upravnom vijeću e-poštom i čini 

sastavni dio zapisnika.  

 

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

donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za veljaču 2022. godine.  

 

 

Ad – 4. 

 

Izvješće o radu Ravnatelja i Izvješće o radu Imunološkog zavoda za veljaču 2022. godine 

dostavljeni su Upravnom vijeću e-poštom i čine sastavni dio zapisnika.  

 

Nakon rasprave, 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 veljaču 2022. i prima na znanje 

izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za veljaču 2022. godine. 

 

 

Ad – 5. 

 

Odluka o odabiru Ur.broj: 96/2022 od 19. siječnja 2022., prijedlog ugovora o javnoj nabavi robe 

s Iskra Pio d.o.o., i odgovor Ministarstva zdravstva (KLASA: 510-08/21-01/185, URBROJ: 534-

07-2-1/6-22-04) dostavljeni su Upravnom vijeću e-poštom i čine sastavni dio zapisnika.  



3 
 

 

Nakon rasprave, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se uskraćuje suglasnost na 

sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe s Iskra Pio d.o.o. . 

 

 

Ad – 6. 

 

Predsjednica je dala riječ Ravnatelju da obrazloži svoj zahtjev za davanjem suglasnosti na 

zapošljavanje stručnog suradnika za zaštitu na radu u Odjelu za financijske, pravne, kadrovske i 

pomoćne poslove. 

 

Nakon rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, 

Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo  

 

O D L U K U 

 

1. Odobrava se Ravnatelju Imunološkog zavoda zahtjev za pokretanjem postupka za prijem 

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

 

5.1.7. Stručni suradnik za zaštitu na radu. 

 

2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu 

suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto iz točke 1. 

ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem. 

 

 

Ad – 7. 

 

Ravnatelj je kratko izvijestio Upravno vijeće o: 

- ispunjenju svih obveza po Planu provedbe naloga i preporuka Državne revizije zaključno s 

veljačom 2022. 

- 3. ožujka 2022. dostavio je prijavu o nestanku aluminijskih kutija V. policijskoj postaji Zagreb 

- poslao je u MIZ Plan prijava obnove za Imunološki za Fond solidarnosti, također u ožujku. 

 

Dovršeno u 14:00 sati. 

 

Zapisničar     Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Marela Bajić Čivgin, v.r.   Danica Kramarić, dr. med., v.r. 


