INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Poreč, 11.04.2013.
URBROJ: 0147-13-379

ZAPISNIK
10. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
10. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je 11.04.2013.
godine, s početkom u 9,00 sati u prostorijama Instituta.
Od ukupno 14 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je nazočno 11 članova.
Prisutni: dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Dean Ban, dr.sc. Đordano Peršurić, dr.sc. Amorino
Poropat, dr.sc. Barbara Sladonja, dr.sc. Sanja Radeka, dr.sc. Pavlo Ružić, dr.sc. Kristina
Brščić, dr.sc. Igor Lukić, dr.sc. Karolina Brkić Bubola i dr.sc. Marijan Bubola.
Odsutni: dr.sc. Zdravko Šergo (opravdano odsutan), dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić
(bolovanje) i Marinela Dropulić Ružić, dipl. oec. (bolovanje).
Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničar.
Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić otvorio je sjednicu i konstatirao da
postoji kvorum potreban za rad. Predložio je sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Informacija o reakreditaciji Instituta i imenovanje povjerenstava i to:
a) Povjerenstva za izradu Strategije razvoja Instituta za razdoblje 2013.- 2018.
b) Povjerenstva za popunu Obrasca za izradu samoanalize u postupku
reakreditacije znanstvenih organizacija
3. Imenovanje Povjerenstva za izradu kriterija raspodjele sredstava višegodišnjeg
institucijskog financiranja
4. Zahtjev Danijele Petrušić, asistenta, za promjenu mentora
5. Razmatranje ugovora i to:
a) Ugovora o stručno-tehničkoj suradnji na proizvodnji vina i pjenušca, zaključen
31.12.1993. sa Katana d.o.o. Poreč
b) Ugovora o suradnji, zaključen 11.12.2008. sa Đordanom Peršurićem,
Proizvodnja prirodnog pjenušavog vina
6. Razno
Predloženi Dnevni red usvojen je većinom glasova (za: 8, protiv: 1, suzdržan: 2).
Točka 1.
Zapisnik 9. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je većinom glasova (za: 9, protiv: 1,
suzdržan: 1) uz sljedeću izmjenu:
- u točki 1. riječi „bez primjedbi“ zamjenjuju se riječima „bez izmjena“.
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Točka 2.
V.d ravnatelja Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je članove Znanstvenog vijeća da je
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, temeljem Plana reakreditacije javnih znanstvenih
instituta za godinu 2013., pokrenula postupak reakreditacije za sve javne znanstvene institute
u RH. Budući da je naš Institut obuhvaćen Planom reakreditacije, predviđeno je da rad
Instituta predstavimo kroz samoanalizu koju treba dostaviti Agenciji do 01.09.2013. godine.
U cilju realizacije naprijed navedenog, donesene su sljedeće ODLUKE o imenovanju
povjerenstava:
„I.

Imenuje se Povjerenstvo za izradu Strategije, u sastavu:
1. dr. sc. Kristina Brščić, viši znanstveni suradnik, predsjednik
2. dr. sc. Pavlo Ružić, znanstveni savjetnik, član
3. dr. sc. Barbara Sladonja, viši znanstveni suradnik, član.

II.
Zadatak Povjerenstva je da izradi prijedlog Strategije razvoja Instituta za poljoprivredu
i turizam za razdoblje 2013.-2018. godine.
III.
Prijedlog iz prethodne točke dostaviti v.d. ravnatelju Instituta i Znanstvenom vijeću do
31.05.2013. godine.“
Naprijed navedena Odluka usvojena je većinom glasova (za: 9, suzdržan: 2).
„I.

Imenuje se Povjerenstvo za popunu Obrasca samoanalize, u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

dr. sc. Milan Oplanić, viši znanstveni suradnik, predsjednik
dr. sc. Pavlo Ružić, znanstveni savjetnik, član
dr. sc. Dean Ban, viši znanstveni suradnik, član
dr. sc. Kristina Brščić, viši znanstveni suradnik, član
dr. sc. Barbara Sladonja, viši znanstveni suradnik, član.

II.
Zadatak Povjerenstva je da popuni Obrazac za izradu samoanalize u postupku
reakreditacije znanstvenih organizacija.“
Naprijed navedena Odluka usvojena je jednoglasno.
Točka 3.
V. d. ravnatelja Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je članove Znanstvenog vijeća da je
MZOS utvrdilo iznos višegodišnjeg institucijskog financiranja koji za Institut iznosi 7.215,29
kn godišnje po znanstveniku. U cilju raspodjele tih sredstava većinom glasova (za: 8,
suzdržan: 2) donesena je sljedeća ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za izradu kriterija:
„I.

Imenuje se Povjerenstvo za izradu kriterija, u sastavu:
1. dr. sc. Pavlo Ružić, znanstveni savjetnik, predsjednik
2. dr. sc. Igor Lukić, znanstveni suradnik, član
3. dr. sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, član.
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II.
Zadatak Povjerenstva je da v.d. ravnatelju Instituta predloži kriterije prema kojima će
se vršiti raspodjelu sredstava namijenjenih za višegodišnje institucijsko financiranje.
III.

Prijedlog iz prethodne točke dostaviti v.d. ravnatelju Instituta do 30.04.2013. godine.“

Za vrijeme glasovanja po ovoj točki, iz dvorane je privremeno bila odsutna dr. sc. Karolina
Brkić Bubola.
Točka 4.
Znanstvena novakinja Danijela Petrušić, asistent, dostavila je Znanstvenom vijeću Zahtjev za
imenovanje dr. sc. Marijana Bubole za njenog mentora umjesto dosadašnje mentorice dr. sc.
Sanje Radeka, uz obrazloženje da se dr. sc. Bubola bavi istraživanjima u području
vinogradarstva kao što se bavi i ona, dok dr. sc. Radeka vrši istraživanja u području vinarstva.
Znanstveno vijeće ocijenilo je zahtjev opravdanim te je većinom glasova (za: 10, suzdržan: 1)
donijelo sljedeću ODLUKU o imenovanju mentora:
„Dr. sc. Marijan Bubola, dipl. ing. agr., znanstveni suradnik u Institutu za poljoprivredu i
turizam, imenuje se mentorom znanstvene novakinje Danijele Petrušić, dipl. ing. agr.,
Točka 5.
Pod točkom 5. razmatrani su ugovori koje Institut ima sa svojim zaposlenicima za provođenje
pokusa na njihovim imanjima. Dr. sc. Dean Ban informirao je da postoje dva takva važeća
ugovora zaključena sa dr. sc. Đordanom Peršurićem i to:
a) Ugovor o stručno-tehničkoj suradnji na proizvodnji vina i pjenušca, zaključen 31.12.1993.
sa Katana d.o.o. Poreč i
b) Ugovor o suradnji, zaključen 11.12.2008. sa Đordanom Peršurićem, Proizvodnja prirodnog
pjenušavog vina.
Nakon provedene diskusije, pri čemu je Znanstveno vijeće imalo u vidu mišljenje članova
Upravnog vijeća kao i sliku o Institutu koja se stvara u javnosti, Znanstveno vijeće dalo je,
većinom glasova (za: 9, suzdržan: 2), slijedeće MIŠLJENJE:
Znanstveno vijeće smatra da ubuduće ne bi trebalo sklapati ugovore sa zaposlenicima Instituta
za provođenje pokusa na njihovim imanjima, osim u izuzetno opravdanim slučajevima kada je
potrebno ravnatelju Instituta dostaviti pisani zahtjev s obrazloženjem.
Istovremeno, Znanstveno vijeće predlaže v.d. ravnatelju Instituta da raskine naprijed
navedene ugovore.
Sjednica je završena u 11,55 sati.
Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl. iur. v.r.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr.sc. Milan Oplanić v.r.
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