INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Poreč, 02.03.2015.
URBROJ: 0147-15-364
ZAPISNIK
8. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
8. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 02.03.2015. godine s početkom u 9,00 sati.
Od ukupno 20 članova Znanstvenog vijeća, sjednici prisustvuje 14 članova.
Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Pavlo Ružić, dr. sc. Barbara
Sladonja, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Anita Silvana Ilak
Peršurić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc.
Marinela Dropulić Ružić, dr. sc. Klara Trošt Lesić, dr. sc. Sara Godena i dr. sc. Darko
Saftić.
Odsutni: dr. sc. Zdravko Šergo (opravdano odsutan), dr. sc. dr. sc. Đordano Peršurić
(bolovanje), dr. sc. Sanja Radeka (bolovanje), dr. sc. Marin Krapac (posvojiteljski dopust),
dr. sc. Karolina Brkić Bubola (rodiljni dopust) i Danijela Janjanin, dipl.ing.agr. (bolovanje).
Ostali nazočni: Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova i
Ljiljana Kajić, dipl.iur., voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, zapisničar.
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
1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Informacija o Završnom računu za 2014. godinu
3. Razno
Točka 1.
Zapisnik 7. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova izvijestila je o
Završnom računu za 2014. godinu. Konstatirano je da rekapitulacija poslovanja u 2014.
godini iznosi kako slijedi:
- ukupni prihodi ..................................................8.959.563 kn
- ukupni rashodi...................................................8.156.213 kn
- višak prihoda..................... ............................... 803.350 kn
- preneseni višak prihoda iz prošle godine............ 51.162 kn
- višak prihoda za prijenos u narednu godinu........854.512 kn

Pod ovom točkom članovi Znanstvenog vijeća diskutirali su i o načinu prikazivanja
raspodjele sredstava komercijalnih projekata u završnom računu te je jednoglasno donesen
sljedeći ZAKLJUČAK:
Prikazivanje raspodjele komercijalnih prihoda po zavodima ubuduće vršiti po principu
učešća zaposlenika zavoda na komercijalnim projektima.
Znanstveno vijeće primilo je na znanje Završni račun za 2014. godinu.
Točka 3.
Pod točkom Razno ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je da je s radom počelo
Povjerenstva za restrukturiranje javnih znanstvenih instituta. Pored toga, ukazao je na
potrebu većeg angažiranja zaposlenika u izvršavanju radnih zadataka te je upozorio na
obvezu redovitog dolaženja na posao u utvrđenom radnom vremenu.
Sjednica je završena u 10,00 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl. iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić
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