INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Poreč, 29.10.2013.
URBROJ: 0147-13-753
ZAPISNIK
17. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

17. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je 29.10.2013.
godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Instituta.
Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je nazočno 10 članova.
Prisutni: dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Dean Ban, dr.sc. Pavlo Ružić, dr.sc Zdravko Šergo,
dr.sc. Kristina Brščić, dr.sc. Igor Lukić, dr.sc. Đordano Peršurić, dr.sc. Karolina Brkić
Bubola, dr.sc. Marijan Bubola i dr.sc. Danijela Poljuha.
Odsutni: dr.sc. Marin Krapac (stručno usavršavanje), dr.sc. Marinela Dropulić Ružić (rodiljni
dopust) dr.sc. Barbara Sladonja (opravdano odsutna), dr.sc. Sanja Radeka (opravdano
odsutna), dr.sc. Amorino Poropat (neopravdano odsutan) i dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić
(neopravdano odsutna).
Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl.iur., zapisničar.
Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Milan Oplanić otvorio je sjednicu, konstatirao da
postoji kvorum za rad i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 15. i 16. sjednice
2. Razmatranje zahtjeva Zorana Užile za izbor u stručno zvanje viši stručni suradnik
3. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Instituta za poljoprivredu i turizam u 2012.
godini
4. Informacija sa 15. sjednice Upravnog vijeća
5. Informacija o znanstvenim projektima
6. Informacija o pripremi plana nabave za 2014. godinu
7. Razno
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.
Zapisnici 15. i 16. sjednice Znanstvenog vijeća usvojeni su bez izmjena.
Točka 2.
Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić informirao je članove o zahtjevu
Zorana Užile, dipl. ing. agr., stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za
izbor u stručno zvanje viši stručni suradnik, temeljem Pravilnika o uvjetima i postupku izbora
u stručna zvanja i postupku izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta.
Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću ODLUKU o imenovanju Povjerenstva:

I.

Imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
1. dr. sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, predsjednik
2. dr. sc. Karolina Brkić Bubola, znanstveni suradnik, član
3. dr. sc. Danijela Poljuha, znanstveni suradnik, član.

II.
Zadatak Povjerenstva je da ocijeni da li zaposlenik Instituta za poljoprivredu i turizam
Zoran Užila, dipl. ing. agr., stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju,
ispunjava uvjete za izbor u zvanje viši stručni suradnik te da predloži da se isti izabere ili ne
izabere u navedeno zvanje.
III.

Izviješće iz prethodne točke dostaviti Znanstvenom vijeću.
Točka 3.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban prezentirao je Izvješće o radu Instituta u 2012. godini.
U okviru provedene rasprave članovi Znanstvenog vijeća dali su svoje sugestije i prijedloge
za manje izmjene i dopune Izvješća koje je ravnatelj primio na znanje.
Točka 4.
Član Upravnog vijeća Instituta dr. sc. Milan Oplanić izvijestio je o 15. sjednici Upravnog
vijeća koja je održana 25.09.2013.
Znanstveno vijeće je iznijetu informaciju primilo na znanje.
Točka 5.
Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban podsjetio je na obvezu voditelja znanstvenih projekata
ugovorenih 02.01.2007. i 01.03.2008., a koje financira MZOS, da do 15.01.2014. dostave
MZOS-u završna izvješća o radu na znanstvenim projektima. Istovremeno Znanstveno vijeće
informirano je o drugim projektima koji su prijavljeni ili su u fazi dogovora i priprema.
Točka 6.
Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban izvijestio je o obvezi izrade plana nabave koji se donosi
uz financijski plan za narednu godinu.
Točka 7.
Pod točkom Razno ravnatelj Instituta podsjetio je da u ponedjeljak 04.11.2013. dolazi Stručno
povjerenstvo u postupku reakreditacije Instituta. Imajući u vidu značaj tog posjeta, važno je
da Institut i svi njegovi zaposlenici budu pripremljeni za ovaj posjet.

Sjednica je završena u 10,00 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl. iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić

