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STRUČNO VIJEĆE                                                                                                                                                   

Zagreb, 29.ožujka 2022. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

59.sjednice Stručnog vijeća Imunološkog zavoda održane 22.03.2022. u dvorani za sastanke, 

Rockefellerova 5 s početkom u 12:30 sati. 

Poziv za sjednicu predsjednica Stručnog vijeća uručila je 14.03.2022.  svim članovima 

Stručnog vijeća (SV) e-poštom.  

Dančo Arsov,dr.med.,član  

Hrvoje Hadrović, struč.spec.ing.inf.tehn., član 

Ljerka Kotarski, dipl.ing.biol., član 

Mariana Krajnović Vržina, mag.pharm., član 

Mr.sc.Gorana Marić, dipl.ing.biol., član 

Tatjana.Moštak, dipl.oec., član 

Mr.sc.Nediljko Pavlović, dipl.ing.preh.tehn., član 

Željka Pelin, dipl.oec., član 

Tomislav Petrović, dipl.ing.preh.tehn.,član 

Hrvoje Šindler, dr.med.vet., član 

Dr.sc.Mirna Tominac Trcin, mag.ing.bioproc., član 

Mr.sc.Vesna Šporec Dragović, dipl.ing.kem., član 

Ana Vučenović Mijatović, dr.med.vet., univ.mag.chir., član 

Mr.sc.Dragica.Hećimović, dipl.ing.kem., predsjednica 

 

Opravdano odsutni: 

Dr.sc.Mirna Tominac Trcin, mag.ing.bioproc., član 

Ana Vučenović Mijatović, dr.med.vet., univ.mag.chir., član 

 

Predsjednica SV predložila je  

dnevni red: 

1. „Izmjene i dopune Statuta Imunološkog zavoda“ – prijedlog/radna verzija (na zahtjev 

g.I.Jukića); 

2. „Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda“ – prijedlog/radna 

verzija novog Pravilnika (na zahtjev g.I.Jukića);  

3. Razno 

 

Uz poziv za 59. sjednicu SV predsjednica je poslala materijale vezane na točke dnevnog reda: 

Prilog 1. Statut Imunološkog zavoda (pročišćeni tekst)- važeći Statut  

Prilog 2.  Izmjene i dopune Statuta Imunološkog zavoda – prijedlog/radna verzija 
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Prilog 3. Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda – prijedlog/ radna 

verzija u kojeg su uvrštene izmjene i dopune sa 56. i 58. sjednice Stručnog vijeća 

Prilog 4. Nacionalni plan opskrbe Republike Hrvatske lijekovima iz krvne plazme za 

razdoblje 2019-2022. – na zahtjev ravnatelja nakon slanja Poziva za 59.sjednicu SV-a. 

 

1. SV je  dobilo na usuglašavanje izmijenjenu i dopunjenu radnu verziju „Statuta 

Imunološkog zavoda“ u koju je izmjene i dopune unio pravnik Imunološkog zavod g. 

I.Jukić.  Primarno su vezane na usklađivanje unutarnjeg ustroja IMZ sa ustrojem 

navedenim u Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada IMZ. Ostale izmjene su na 

prijedlog pravnika g.Jukića kao dio struke. 

2. „Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda“ – prijedlog/radna 

verzija. U isti su unesene izmjene/dopune sa 56. i 58. sjednica SV-a i prijedlog izmjena i 

dopuna u svim dijelovima Pravilnika vezano uz odgovornu osobu za puštanje lijeka u 

promet u svrhu definiranja/omogućavanja samostalnog djelovanje odgovorne osobe za 

puštanje lijeka u promet  

 

Kao osnova za očitovanje SV-a na ovu radnu verziju Pravilnika bio je  prijedlog g.I.Jukića 

da s obzirom na predložene izmjene radimo novi Pravilnik, a u istom za sada ne radimo 

sveobuhvatno i potrebno uređivanje unutarnjeg ustrojstva . 

Članovi SV poslali su e-poštom dopune/izmjene i komentare na poslanu radnu verziju 

Pravilnika i dodatno su unijeli izmjene/dopune vezano uz radna mjesta, broj izvršitelja i 

uvjete radnih mjesta matičnih Odjela. Primarno se mislilo na Odjele  gdje je to neophodno 

za omogućavanje operativnog funkcioniranja istih budući će novi Pravilnik „živjeti“ i po 

njemu će se provoditi zapošljavanja za pokrenute aktivnosti revitalizacije IMZ-a, 

proizvodnja ZAT-a. 

3. Razno 

• „Nacionalni plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima iz krvne plazme za 

razdoblje 2023.-2026.g.“. Važeći Nacionalni plan ( za razdoblje 2019.-2022.g) 

ističe ove godine te je ravnatelj predložio da prisustvuje sjednici kako bi dao 

potrebne informacije/smjernice za rad na istom. 

• Krizno upravljanje kritičnim procesima u IMZ sa ciljem održavanja sustava 

poslovanja i kvalitete kao posljedica krize u svijetu – nestašica energenata  

Na 59. sjednici po točkama dnevnog reda SV je donijelo  

ZAKLJUČKE  

1. SV jednoglasno je usvojilo predložene izmjene i dopune u radnoj verziji Statuta 

Imunološkog zavoda.  

 

2. U  Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda“ (prijedlog novog 

Pravilnika): 

o Implementirani su zaključci sa 56. i 58. sjednice SV-a. 

o Unijete su izmjene i dopune u svim dijelovima Pravilnika vezano uz 

odgovornu osobu za puštanje lijeka u promet 
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o Unijeti su prijedlozi izmjena i dopuna vezani uz radna mjesta, broj izvršitelja, 

uvjete radnih mjesta kao i opise radnih mjesta pojedinih Odjela kako bi se 

omogućilo zapošljavanje i operativno funkcioniranje istih na postojećoj 

lokaciji u pokrenutim aktivnostima revitalizacije IMZ. 

o Potrebno je uvrstiti evidentirane  manje greške unosa (usklađivanja naziva 

pojedinih  Odjela; formatiranje teksta; ponavljanje podataka, manje tekstne 

izmjene i sl.). 

 

3. Razno 

• Nacionalni plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima iz krvne plazme za 

razdoblje 2023.-2026.g. Ova tema nije razmatrana budući se ravnatelj ispričao 

zbog poslovnih obaveza i nemogućnosti sudjelovanja na sjednici uz obrazloženje 

da će tema biti obrađena prvom sljedećom prilikom. 

• Krizno upravljanje kritičnim procesima u IMZ sa ciljem održavanja sustava 

poslovanja i kvalitete kao posljedica krize u svijetu (nestašica energenata/ 

povećanje cijena istih). 

o Potrebno je napraviti procjenu ugroženosti od strane pojedinih Odjela te 

izraditi Plan postupanja u slučaju kriznih situacija.   

o Služba za zajedničke poslove  treba s ugovornom ustanovom za održavanje 

agregata provjeriti kapacitete skladištenja  goriva za agregate te dobiti info 

o maksimalnom periodu rada agregata u kontinuitetu;   

o Napraviti plan nabave zaliha kritičnih energenta/ materijal temeljem 

mogućnosti pohrane na Imunološkom zavodu.  

 

 

 

 

Sjednica je završila  22.03.2022. u 14.30 sati. 

     Predsjednica Stručnog vijeća: 

                                                                                                                                                                                                                     

     Mr.sc.Dragica Hećimović 

 

 

 

 


