INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
URBROJ: 0147-16-320
Poreč, 15. travnja 2016.
ZAPISNIK
18. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
18. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 15. travnja 2016. godine s početkom u 10,00
sati.
Od ukupno 15 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 12 članova.
Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Smiljana
Goreta Ban, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Danijela
Poljuha, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc.
Marin Krapac i dr. sc. Sara Godena
Odsutni: dr. sc. Sanja Radeka i dr. sc. Ana Težak Damijanić (opravdano odsutne) i dr. sc.
Zdravko Šergo (neopravdano odsutan).
Ostali prisutni: dr. sc. Darko Saftić, prisutan za vrijeme razmatranja točke 2. kao
koordinator izrade Izvješća, Oriana Legović, voditeljica računovodstva, izvjestitelj po točki
3. i 4. i Ljiljana Kajić, dipl. iur, voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova,
zapisničarka.
Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća.
Predsjednik je konstatirao da sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova
Znanstvenog vijeća (kvorum) i da su ispunjeni uvjeti za rad.
Jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Znanstvenog vijeća
Izvješće o radu Instituta u 2015. godini
Informacija o Završnom računu za 2015. godinu
Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o službenim putovanjima
Utvrđivanje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
nagrađivanju
6. Predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata
7. Razno
1.
2.
3.
4.
5.

Točka 1.
Zapisnik 17. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Godišnji izvještaj o radu Instituta za poljoprivredu i turizam u 2015. godini obrazložio je
dr. sc. Dean Ban, ravnatelj.
Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje.

Točka 3.
Oriana Legović, voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova izvijestila je o
Završnom računu za 2015. godinu. Konstatirano je da rekapitulacija poslovanja u 2015.
godini iznosi kako slijedi:
-

ukupni prihodi ..................................................10.995.399 kn
ukupni rashodi...................................................10.305.797 kn
višak prihoda..................... ............................... 689.602 kn
preneseni višak prihoda iz 2014. godine............ 854.512 kn
višak prihoda za prijenos u narednu godinu........1.544.114 kn

Znanstveno vijeće primilo je informaciju o Završnom računu za 2015. godinu na znanje.
Točka 4.
Pod točkom 4. Znanstveno vijeće jednoglasno je utvrdilo prijedlog Pravilnika o službenim
putovanjima i isto dostavlja Upravnom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Točka 5.
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju obrazložio je
ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban.
Uz primjedbe usvojene na sjednici, Znanstveno vijeće je većinom glasova prisutnih članova
utvrdilo prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju, kako
slijedi:
„Članak 1.
U Pravilniku o nagrađivanju koji je donesen 17. lipnja 2015., URBROJ: 0147-15-596 u
članku 1. umjesto riječi „kriteriji“ stavlja se riječ „elementi“.
Članak 2.
U članku 5. stavku 1. umjesto riječi „kriteriji“ stavlja se riječ „elementi“.
Dodaju se nove točke 2. i 3. koje glase:
„2. uspješnost u prijavi i vođenju znanstvenoistraživačkih projekata,
3. doprinos komercijalnom radu“.
Točka 4. se briše.
Dosadašnje točke 2. do 11. postaju točke 4. do 12.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Kriteriji za vrednovanje elemenata iz stavka 1. ovog članka propisati će se posebnom
odlukom ravnatelja o vrednovanju znanstvenog i stručnog doprinosa zaposlenika.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. i isti se mijenja i glasi:
„Prijedloge za povećanje plaća zaposlenicima mogu dati voditelji organizacijskih jedinica“.
Članak 3.
Članak 6. se briše.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta.“
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Naprijed navedeni prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
dostavlja se Upravnom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Točka 6.
Temeljem Javnog poziva Hrvatske zaklade za znanost za predlaganje kandidata za članove
panela za vrednovanje istraživačkih projekata, Znanstveno vijeće je donijelo sljedeću
Odluku:
„Za članove panela za vrednovanje istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost,
Znanstveno vijeće Instituta za poljoprivredu i turizam predlaže sljedeće zaposlenike:
-

dr. sc. Igora Lukića, znanstvenog suradnika - za područje biotehničkih znanosti,
polje biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam

-

dr. sc. Kristinu Brščić, višu znanstvenu suradnicu - za područje društvenih znanosti,
polje ekonomija.“

Sjednica je završena u 11,45 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl.iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić
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