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Imunološki zavod 

Zagreb, Rockefellerova 2 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

 

Zagreb, 14. prosinac 2022. 

 

 

 

Na temelju članka 3. stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda  

 

sazivam 

 

133. sjednicu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda koja će se održati dana 21. prosinca 2022. 

godine u Uredu ravnatelja, Rockefellerova 10, s početkom u 14:00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

 

D n e v n i   r e d 

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 132. sjednice 

2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda 

3. Financijsko izvješće za studeni 2022. godine 

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

5. Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2023. godinu 

6. Plan edukacija Imunološkog zavoda za 2023. godinu 

7. Plan nabave Imunološkog zavoda za 2023. godinu 

8. VI. i VII. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

9. Plan unutarnjeg nadzora Imunološkog zavoda za 2023. godinu 

10. Suglasnost za zapošljavanje na radnim mjestima 2.3.3.2. Stručni specijalist u Odjelu 

za kontrolu kvalitete, Odsjeku za virusnu kontrolu, 1 izvršitelj, 2.3.2.3. Stručni 

suradnik u Odsjeku za bakterijsku kontrolu, 1 izvršitelj i 5.1.4. Referent koordinator 

za financijske poslove u Odjelu za financijske, pravne, kadrovske i pomoćne 

poslove , 1 izvršitelj 

11. Razno 

    

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

Danica Kramarić, dr. med., v.r. 
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Prijedlozi odluka: 

 

Ad 1  

 

Verificira se zapisnik sa 132. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad 2  

 

Primaju se na znanje informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda. 

 

Ad 3 

 

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

 

Ad 4 

 

Usvaja se Izvješće o radu Ravnatelja Imunološkog zavoda za studeni 2022. i prima na znanje 

izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za studeni 2022. godine. 

 

Ad 5 

Usvaja se Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2023. godinu 

Ad 6 

Prima se na znanje Plan edukacija Imunološkog zavoda za 2023. godinu 

Ad 7  

1. Usvaja se Plan nabave za 2023. godinu te se daje suglasnost Ravnatelju na sklapanje 

potrebnih ugovora za njegovu realizaciju. 

 

2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi suglasnost od Ministarstva zdravstva kada 

vrijednost pojedinačnog ugovora iz točke 1. ove Odluke prelazi iznos propisan 

Statutom. 

Ad 8 

1. Usvajaju se VI. i VII. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu te se daje 

suglasnost Ravnatelju na sklapanje potrebnih ugovora za njegovu realizaciju. 

 

2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi suglasnost od Ministarstva zdravstva kada 

vrijednost pojedinačnog ugovora iz točke 1. ove Odluke prelazi iznos propisan 

Statutom. 

Ad 9 

Usvaja se Plan unutarnjeg nadzora Imunološkog zavoda za 2023. godinu. 

Ad 10  

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

prijem u radne odnose na neodređeno vrijeme i raspisivanje natječaja za radna mjesta 

  

• 2.3.2.3. Stručni suradnik, 1 izvršitelj (VSS) 
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• 2.3.3.2. Stručni specijalist, 1 izvršitelj (VSS) 

• 5.1.4. Referent koordinator za financijske poslove, 1 izvršitelj (SSS) 

 

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

suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnih odnosa za radna mjesta iz točke 

1. ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem. 


