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STRUČNO VIJEĆE                                                                                                                                                   

Zagreb, 05.listopada 2022. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

62. e-sjednice Stručnog vijeća Imunološkog zavoda održane 27.09.2022. s izjašnjavanjem 

putem e-pošte do 04.10.2022. u 15.30 sati. 

Poziv za sjednicu predsjednica Stručnog vijeća uručila je 27.09.2022.  svim članovim 

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.kem.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 

 

Predsjednica SV predložila je  

dnevni red: 

 

1. "Provedba edukacijske radionice u IMZ na temu usvajanja i porasta komunikacijskih  

interpersonalnih vještina“ -  na zahtjev g.I.Jukića (zamjenik ravnatelja) sa ciljem 

donošenja odluke (ravnatelj) o provedbi iste temeljem mišljenja članova SV-a.  

- u privitku e-maila poslan je i Prilog 1. Ponuda usluge treninga zaposlenika 

(21.09.2022.), DEKRA zapošljavanje d.o.o. 

2. Razno 

Ad.1 

Predsjednica SV zatražila je od članova SV-a da: 

• daju suglasnost/nesuglasnost/ suzdržan za održavanje edukacijske radionice kao i prijedlog/popis 

radnika (sa svog Odjela) koji bi sudjelovali istoj. Prijedlog g.Jukića je da to budu voditelji radnih 

skupina („projekt Nova tvornica“, „projekt ZAT“, projekt Brezje) i voditelji Odjela.  
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• Predsjednica SV-a predložila je da članovi SV-a  razmotre uključivanje i  drugih djelatnika sa 

svojih Odjela u radionicu prema navedenom u Odluci o osnivanju radne skupine za projekt Nove 

tvornice “…te za svako podpostrojenje uključiti po 2 djelatnika koji će raditi na projektu“.  

 

Stručno vijeće izjašnjavanjem putem e-pošte donijelo je  

ZAKLJUČAK 

1. Temeljem izjašnjavanja e-poštom svi članovi SV-a  dali su suglasnost za održavanje edukacije 

radionice prema prijedlogu pravnika. Četiri (4) člana su dala popis djelatnika sa „svojih“ 

odjela za prisustvovanje istoj. 

 

 

Ad.2 

V.Šporec Dragović: voditeljica Odjela za osiguranje kvalitete izjašnjavanjem e-poštom pod 

točkom 2.Razno navela je: 

a. Ovim putem obavještavam članove SV da smo dobili Zapisnik HALMED-a u kojem je jasno 

navedeno da ćemo biti uključeni u plan nadzora za 2023. 

b. Dopuna materijala sa 61. sjednice stručnog vijeća vezan na BCG VACCINE SSI i Tuberkulin 

PPD RT 23 SSI: Pregledom aktualnog stanja BCG VACCINE SSI i Tuberkulin PPD RT 23 SSI 

više nisu navedeni u bazi lijekova na stranicama HALMED-a (13.09.2022.). Temeljem navedenog 

BCG VACCINE SSI i Tuberkulin PPD RT 23 SSI više ne postoji opcija za prebacivanje sa 

društva na ustanovu.  

 

 

 

Sjednica je završila  04.10.2022. u 15.30 sati izjašnjavanjem putem e-pošte. 

 

     Predsjednica Stručnog vijeća: 

                                                                                                                 

     Mr.sc.Dragica Hećimović 
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