
 

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM  

 

Poreč, 10.12.2015. 

URBROJ: 0147-16-16 

 

ZAPISNIK 

15. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

 

15.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 10.12.2015. godine s početkom  u 9,00  sati. 

Od ukupno 15 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 12 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. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Kristina 

Brščić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. 

Danijela Poljuha i dr. sc. Ana Težak Damijanić.   

Odsutni: dr. sc. Sanja Radeka (bolovanje), dr. sc. Zdravko Šergo (opravdano odsutan) i dr. 

sc. Marin Krapac (opravdano odsutan) 

Ostali nazočni: Oriana Legović, voditeljica računovodstva, izvjestitelj po točki 3., mr. sc. 

Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvjestitelj po točki 4. i Suzana 

Gržević Baćac, administrativni referent, 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 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Utvrđivanje promjena u sastavu Znanstvenog vijeća 

2. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Znanstvenog vijeća 

3. Razmatranje prijedloga Financijskog plana za 2016. godinu 

4. Razmatranje prijedloga Plana nabave za 2016. godinu 

5. Razno 

 

Točka 1. 

 

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić utvrdio je da je stupanjem na snagu 

novog Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam s danom 07.12.2015. godine prestalo 

članstvo u Znanstvenom vijeću osobama na suradničkim radnim mjestima koji su izabrani 

u znanstveno zvanje i to: dr. sc. Marineli Dropulić Ružić, dr. sc. Klari Trošt Lesić, dr. sc. 

Sari Godena, dr. sc. Ani Težak Damijanić i dr. sc. Darku Saftiću.  

Dr. sc. Kristina Brščić, predsjednica Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za 

predstavnika osoba koje se nalaze na suradničkim radnim mjestima u Znanstveno vijeće, 

izvijestila je da je za predstavnika izabrana dr. sc. Ana Težak Damijanić, poslijedoktorand, 

s mandatom do 25.07.2016. godine. 

Predsjednik Znanstvenog vijeća utvrdio je da Znanstveno vijeće sada broji 15 članova. 
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Točka 2. 

 

Zapisnik 14. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 3. 

 

Prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditeljica 

računovodstva. Planom su u 2016. godini predviđeni prihodi i rashodi u iznosu od 

12.862.200,00 kuna. 

Znanstveno vijeće nije imalo primjedbi na prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu. 

 

Točka 4. 

 

Prijedlog Plana nabave za 2016. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni 

savjetnik za poslovne odnose. Pojedini članovi Znanstvenog vijeća dali su određene 

sugestije za izmjene i dopune prijedloga Plana nabave, što je Znanstveno vijeće prihvatilo 

te se Upravnom vijeću Instituta predlaže da ukupan Plan nabave za 2016. godinu iznosi 

4.817.290,00 kuna. 

 

 

 

Sjednica je završena u  10,25  sati. 

 

    

 

   Zapisnik vodila                              Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

Suzana Gržević Baćac                                         dr. sc. Milan Oplanić   


