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INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 

Poreč, 17.04.2014. 
URBROJ: 0147-14-332 

ZAPISNIK 

21. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

21. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je 17.04.2014. 
godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Instituta. 

Prisutni: dr.sc. Pavlo Ružić, dr.sc. Dean Ban, dr.sc Zdravko Šergo,  dr.sc. Barbara Sladonja, 
dr.sc. Igor Lukić, dr.sc. Đordano Peršurić, dr.sc. Sanja Radeka,  dr.sc. Danijela Poljuha,  dr.sc. 
Karolina Brkić Bubola,  dr.sc. Marijan Bubola i dr.sc. Marin Krapac. 

Odsutni: dr.sc. Milan Oplanić (bolovanje), dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić (bolovanje), 
dr.sc. Kristina Brščić (godišnji odmor), dr.sc. Smiljana Goreta Ban (rodiljni dopust) i dr.sc. 
Marinela Dropulić Ružić (rodiljni dopust).  

Ostali prisutni: Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova, 
prisutna kao izvjestitelj po točki 3. i Ljiljana Kajić, dipl.iur., voditelj Odjela općih, pravnih i 
kadrovskih poslova,  zapisničar. 

Zbog odsustva predsjednika Znanstvenog vijeća, sjednicu je otvorio i vodio zamjenik 
predsjednika dr. sc. Pavlo Ružić. Članovi su informirani da Znanstveno vijeće sada broji 16 
članova, budući da je, temeljem članka 27. Statuta Instituta,  dr. sc. Smiljana Goreta Ban, viši 
znanstveni suradnik, prijemom u radni odnos 01.04.2014. postala novi član Znanstvenog 
vijeća. Znanstveno vijeće je također informirano da su dana 14.02.2014. u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik izabrane: 

- dr. sc. Marinela Dropulić Ružić, viši asistent, član Znanstvenog vijeća - predstavnik 
osoba izabranih na suradnička radna mjesta i 

- dr. sc. Klara Trošt Lesić, viši asistent, koja koristi mirovanje radnog odnosa do treće 
godine života djeteta.  

Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je nazočno 11 članova. 

Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća dr.sc. Pavlo Ružić utvrdio je da postoji kvorum za 
rad i predložio slijedeći  

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Znanstvenog vijeća 
2. Razmatranje izvješća Povjerenstva i donošenje odluke po raspisanom natječaju za 

popunu znanstvenog radnog mjesta znanstveni savjetnik, područje društvenih 
znanosti, polje ekonomija, 1 izvršitelj 

3. Informacija o Završnom računu za 2013. godinu  
4. Davanje prethodnog mišljenja u postupku donošenja Statuta o izmjenama i dopunama 

Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam 
5. Informacija o Akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje u 

postupku reakreditacije Instituta za poljoprivredu i turizam 
6. Razno 

 



 2 

Predloženi Dnevni red usvojen je većinom glasova (za: 10, suzdržan:1) 

Točka 1. 

Zapisnik 20. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je s tim da se u točki 3., posljednjoj rečenici  
iza riječi „sa sjednice je“ dodaju  riječi „iz protesta“. 

Naprijed navedena primjedba usvojena je većinom glasova (za: 8, suzdržani: 3). 

Točka 2. 

Dr. sc. Pavlo Ružić, predsjednik Povjerenstva za provedbu izbora, podnio je izviješće o 
provedenom natječaju za popunu znanstvenog radnog mjesta znanstveni savjetnik, područje 
društvenih znanosti, polje ekonomija, 1 izvršitelj/ica. Odluku o raspisivanju natječaja donijelo 
je Znanstveno vijeće na 20. sjednici održanoj 06.03.2014. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da 
se na natječaj prijavio samo jedan pristupnik i to dr. sc. Zdravko Šergo, znanstveni savjetnik 
te da isti ispunjava sve uvjete natječaja.  

Na prijedlog Povjerenstva jednoglasno je donesena sljedeća ODLUKA o izboru na 
znanstveno radno mjesto: 

„Dr. sc. ZDRAVKO ŠERGO izabire se na znanstveno radno mjesto I. vrste «znanstveni 
savjetnik», znanstveno  područje društvenih  znanosti, polje ekonomija.“ 

Za vrijeme razmatranja izbora na navedeno radno mjesto dvoranu je napustio dr. sc. Zdravko 
Šergo. 

Točka 3. 

Informaciju o Završnom računu za 2013. godinu iznijela je Oriana Legović, voditelj Odjela 
računovodstvenih i financijskih poslova. Sveukupni prihodi Instituta u 2013. godini iznosili 
su 8.030.879 kuna, dok su sveukupni troškovi iznosili 8.252.969 kuna. Manjak prihoda u 
iznosu od 222.090 kuna pokriven je iz viška prihoda prethodnih godina.  

Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje. 

Točka 4. 

Voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova Ljiljana Kajić izvijestila je o 
predloženom Statutu o izmjenama i dopunama Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam. 
Izmjene Statuta Instituta predložene su sukladno očitovanju Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta od 24.03.2014. godine na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Instituta, koje je Upravno vijeće Instituta donijelo 02.12.2013. godine. 

Znanstveno vijeće nije imalo primjedbi na predloženi Statut o izmjenama i dopunama Statuta 
Instituta za poljoprivredu i turizam. 

Točka 5. 

Ravnatelj Instituta informirao je Znanstveno vijeće o Akreditacijskoj preporuci Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Instituta od 27.03.2014. dostavljenoj 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Također je informirao da je Institut u 
međuvremenu ispunio uvjet za akreditaciju u pogledu broja znanstvenika u radnom odnosu s 
punim radnim vremenom. 
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Točka 6. 

Pod točkom Razno iznesene su dvije informacije: 

a) Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban izvijestio je da MZOS planira izvršiti statusne 
promjene javnih instituta te da u tom cilju ministar doc.dr.sc.Željko Jovanović radi na 
formiranju povjerenstva koje će predložiti iste. 

b) Dr. sc. Đordano Peršurić izvijestio je da je odbijen Optužni prijedlog Državnog 
inspektorata od 02.03.2010. godine, podnesen protiv Instituta i njegove odgovorne 
osobe zbog sumnji na kršenje Zakona o radu. 

 

Sjednica je završena u  9,25 sati. 

 

         Zapisničar             Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća 

Ljiljana Kajić, dipl. iur.           dr. sc. Pavlo Ružić 


