
INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 

Poreč,11.09.2013. 

URBROJ:0147-13-653 

 

ZAPISNIK 

15. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

15. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je 11.09.2013. 
godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Instituta. 

Na početku sjednice predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić informirao je 
članove da je,  prijemom u radni odnos, dr. sc. Danijela Poljuha, znanstveni suradnik, 
sukladno članku 27. Statuta Instituta, postala član Znanstvenog vijeća koje sada broji 16 
članova. 

Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je nazočno 13 članova. 

Prisutni: dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Dean Ban, dr.sc. Barbara Sladonja, dr.sc. Pavlo Ružić, 
dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr.sc. Kristina Brščić, dr.sc. Sanja Radeka, dr.sc. Igor 
Lukić, dr.sc. Karolina Brkić Bubola, dr.sc. Marijan Bubola, dr.sc.Đordano Peršurić, dr.sc. 
Amorino Poropat i dr.sc. Danijela Poljuha. 

Odsutni: dr.sc Šergo Zdravko (opravdano), dr.sc. Marin Krapac (str.usavršavanje), dr.sc. 
Marinela Dropulić Ružić(rod.dop.). 

Ostali prisutni: Suzana G. Baćac, administrativni referent, zapisničar. 

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Milan Oplanić otvorio je sjednicu, konstatirao da 
postoji kvorum za rad i predložio slijedeći dnevni red: 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika 14.sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Informacija o sjednicama Upravnog vijeća Instituta 

3. Rasprava o nacrtu Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda i 
donacija javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u okviru javne rasprave 
po istom. 

4. Razno 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1. 

Zapisnik 14. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 



Točka 2. 

Dr.sc. Barbara Sladonja informirala je članove Znanstvenog vijeća da je 06. 09. 2013. godine 
elektronskim putem održana 14. sjednica Upravnog vijeća Instituta te da je na sjednici 
usvojen Obrazac za samoanalizu u postupku reakreditacije Instituta za poljoprivredu i 

turizam. 

Točka 3. 

Provedena je rasprava o nacrtu Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda i 
donacija javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u okviru javne rasprave po 
istom, nakon koje su formulirane sljedeće izmjene i dopune predloženog Pravilnika:  

1. U članku 3. stavak 3. dodati nove alineje koje glase: 

 „- isplatu autorskih honorara zaposlenika za poslove koji imaju obilježje autorskog dijela 

  - isplatu plaća zaposlenika koje se u cijelosti financiraju iz vlastitih prihoda.“ 

Prijedlog je usvojen jednoglasno. 

2. U članku 10. dodati novi stavak koji glasi: 

„Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe čl. 7. Pravilnika o osnovama 
financiranja znanstvenoistraživačkih instituta (NN 38/1997).“ 

Prijedlog je usvojen jednoglasno. 

Točka 4. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

Sjednica završena u 13,40 sati. 

 

   Zapisnik vodila           Predsjednik Znanstvenog vijeća 

Suzana Gržević Baćac        dr. sc. Milan Oplanić 

 


