
Na temelju članka 35. Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam, na prijedlog 

Znanstvenog vijeća Instituta, Upravno vijeće Instituta  je na sjednici održanoj 

17.06. 2015. godine donijelo 

 

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI INSTITUTA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti (dalje u tekstu: Pravilnik) pobliže se 

određuju uvjeti i način obavljanja izdavačke djelatnosti Instituta za poljoprivredu i 

turizam (dalje u tekstu: Institut). 

 

Članak 2. 

Izdavačka djelatnost Instituta obuhvaća izdavanje publikacija i to: udžbenika, 

knjiga, monografija, prijevoda knjiga, zbornika radova sa znanstvenih i stručnih 

skupova, izvješća s konferencija, kongresa, simpozija u organizaciji Instituta, 

periodičnih publikacija kao tiskanih djela, mrežnih publikacija, elektroničkih 

medija kao i drugih oblika izdanja (dalje u tekstu: publikacije). 

 

Članak 3. 

Izdavačka djelatnost Instituta odvija se samostalno ili u suizdavaštvu.  

Odnosi sa suizdavačima uređuju se posebnim ugovorima. 

 

II. TIJELA NADLEŽNA ZA PROVEDBU IZDAVAČKE DJELATNOSTI 

 

1. Znanstveno vijeće 

Članak 4. 

Znanstveno vijeće obavlja sljedeće poslove: 

a)  donosi godišnji plan izdavačke djelatnosti Instituta i to najkasnije do 31. 

prosinca tekuće godine za narednu godinu,  

b)   imenuje članove Povjerenstva za izdavačku djelatnost,  

c)   razmatra i prihvaća izvješća Povjerenstva. 

  

2. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost 

 

Članak 5. 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost ima 5 članova od kojih 1 član može biti 

osoba koja nije zaposlenik Instituta. 

Članove Povjerenstva imenuje Znanstveno vijeće Instituta na vrijeme od 4 godine. 

Članovi Povjerenstva biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. 

 

 

 

Članak 6. 

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 



a) temeljem zaprimljenih prijedloga, priprema i predlaže godišnji plan izdavačke 

djelatnosti, 

b) podnosi izvješće o realizaciji godišnjeg plana izdavačke djelatnosti, 

c) predlaže imenovanje i razrješenje urednika, članova uredništva te članova 

savjeta časopisa, 

d) predlaže sklapanje ugovora o suizdavaštvu,  

e) predlaže izdavanje publikacija koje se ne financiraju sredstvima Instituta, 

uporabu znaka Instituta, ISBN/ISSN/ISMN broja i CIP  

f) osigurava ISBN brojeve i CIP za publikacije koje izdaje Institut i kojima je 

odobrena upotreba znaka. 

 

3. Ravnatelj  

Članak 7. 

Ravnatelj Instituta obavlja sljedeće poslove: 

a) odlučuje o izdavanju publikacija u skladu s godišnjim planom izdavačke 

djelatnosti 

b) imenuje i razrješava urednike, članove uredništva te članove savjeta časopisa 

c) brine se za osiguranje financijskih sredstava, 

d) sklapa ugovore o autorskom djelu i ugovore o suizdavaštvu. 

 

4. Autori 

Članak 8. 

Autori su dužni Povjerenstvu dostaviti: 

a) naslov i sažetak publikacije s obrazloženjem za uvrštenje iste u godišnji plan 

izdavačke djelatnosti i 

b)  tekst publikacije koja je uvrštena u godišnji plan izdavačke djelatnosti. 

Autori su dužni, uz ravnatelja, brinuti o osiguranju financijskih sredstava. 

 

 

III. OBVEZNI PRIMJERCI 

 

Članak 9. 

Publikacije koje Institut izdaje obavezno se dostavljaju: 

1.  Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu – 9 primjeraka  

2.  Sveučilišnoj knjižnici u Puli za Zavičajnu zbirku Histrica – 2 primjerka  

3.  Gradskoj knjižnici u Poreču – 1 primjerak, 

4.  autoru/ima – 10 primjeraka. 

Distribuciju publikacija obavlja Povjerenstvo. 

 

IV. AUTORSKA PRAVA 

 

Članak 10. 

Institut sklapa s autorima knjiga i članaka u časopisima koje izdaje Institut ugovor 

o autorskom djelu kojim se pobliže uređuju njihova međusobna prava i obveze. 

Autor knjiga i članaka koje izdaje Institut ne smije ustupiti autorsko djelo drugom 

nakladniku u obliku koji bi otežao redovitu prodaju postojećeg izdanja. Ako autor 



želi tiskati isto djelo i kod drugog nakladnika, dužan je zatražiti suglasnost 

Instituta. 

 

V. FINANCIRANJE 

 

Članak 11. 

Izdavačka djelatnost Instituta se financira iz sredstava Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta, vlastitih sredstava Instituta i drugih izvora. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 12. 

Znanstveno vijeće Instituta dužno je imenovati Povjerenstvo za izdavačku 

djelatnost u skladu s odredbama ovog Pravilnika najkasnije u roku od dva mjeseca 

od stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

Povjerenstvo je dužno u roku mjesec dana od dana imenovanja predložiti 

Znanstvenom vijeću plan izdavačke djelatnosti za tekuću godinu. 

 

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči 

Instituta. 

 

 

Poreč, 17.06.2015. 

UBROJ: 0147-15-593 

 

              Zamjenik predsjednice Upravnog vijeća 

 

            dr. sc. Milan Oplanić v.r. 

 

 

 

Utvrđujem da je tekst Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Instituta objavljen na 

oglasnoj ploči Instituta dana 17.06.2015. 

 

            Ravnatelj 

 

        dr. sc. Dean Ban  v.r. 


