ZNANSTVENO VIJEĆE
23.11. 2020.

ZAPISNIK
37. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
23. 11. 2020. s početkom u 10.40h
Prisutni: I. Beroš, S. Boranić-Živoder, H. Carić, M. Gjurašić, N. Ivandić, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, J.
Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, H. Mataković, J. Mikulić, R. Tomljenović (15/18)
Izostali: I. Ateljević, S. Čorak, I. Marković Vukadin (3/18)
Sjednica je održana online, putem Zoom aplikacije.
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Prihvaćanje zapisnika s 36. sjednice Znanstvenog vijeća,
Prihvaćanje dnevnog reda,
Informacija ravnatelja o novom Ugovoru o programskom financiranju Instituta,
Izvješće Povjerenstva o provedenom postupku javnog natječaja za izbor kandidata na
radno mjesto „Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju“ s početkom
rada od 01.12.2020. godine, uz probni rad od 6 mjeseci te glasanje o izvješću
Povjerenstva (odluka o izboru kandidata u zvanje višeg stručnog suradnika u sustavu
znanosti i visokog obrazovanja),
Informacija o imenovanju novih vanjskih članova Upravnog vijeća Instituta,
Informacija o novom natječaju Hrvatske zaklade za znanost „Zdravstveni, gospodarski i
obrazovni učinci pandemije COVID-19” (IP-CORONA-2020-12),
Izbor predsjednika/predsjednice znanstvenog vijeća i
Razno.

Zaključci po točkama:

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 36. sjednice Znanstvenog vijeća
Zapisnik 36. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a
Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3. Informacija ravnatelja o novom Ugovoru o programskom financiranju Instituta
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je prisutne kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja
dostavilo novi prijedlog Ugovora o programskom financiranju Instituta za 2020. godinu, prema kojem će
Institutu biti doznačeno ukupno 899.178,00 kn za financiranje znanstvene djelatnosti, znanstvene
djelatnosti temeljene na rezultatima te za financiranje specifičnih institucijskih ciljeva, prema dinamici isplate
koja je navedena u Ugovoru. Proširene su mogućnosti namjene financijskih sredstava za programsko
financiranje Instituta, stoga će se jedan dio sredstava utrošiti na saniranje štete od potresa.
Ad. 4. Izvješće Povjerenstva o provedenom postupku javnog natječaja za izbor kandidata na radno mjesto
„Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju“ s početkom rada od 01.12.2020. godine,
uz probni rad od 6 mjeseci te glasanje o izvješću Povjerenstva (odluka o izboru kandidata u zvanje višeg
stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja),
Doc. dr. sc. Hrvoje Mataković obavijestio je prisutne kako je, od ukupno 9 pristiglih prijava na natječaj,
obavljen online razgovor putem Zoom aplikacije sa 7 osoba (2 osobe se nisu odazvale razgovoru). Od
obavljenih 7 razgovora, 2 osobe su zadovoljile sve formalne uvjete te su pozvane u drugi krug razgovora.
Jedna se osoba nije odazvala razgovoru u drugom krugu te je povjerenstvo obavilo razgovor s
kandidatom Ivicom Ratkovićem, koji zadovoljava sve formalne i dodatne uvjete natječaja, stoga se
predlaže zapošljavanje kandidata na predviđeno radno mjesto, s početkom rada 1. prosinca 2020.
Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće Povjerenstva o provedenom postupku javnog natječaja za izbor
kandidata na radno mjesto „Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju“ s početkom
rada od 01.12.2020. godine, uz probni rad od 6 mjeseci, kao i Odluka o izboru kandidata u zvanje višeg
stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.
Ad. 5. Informacija o imenovanju novih vanjskih članova Upravnog vijeća Instituta
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić obavijestio je o 3 nova člana Upravnog vijeća Instituta:
Predsjednik Upravnog vijeća: Prof. dr. sc. Boris Crnković
Članovi: Prof. dr. sc. Alen Host i Mr. sc. Želimir Kramarić
Interni članovi Upravnog vijeća Instituta ostaju dr. sc. Neven Ivandić te Višnja Mezak, struč. spec. oec.

Ad. 6. Informacija o novom natječaju Hrvatske zaklade za znanost „Zdravstveni, gospodarski i obrazovni
učinci pandemije COVID-19” (IP-CORONA-2020-12)
Ravnatelj doc. dr. sc. Damir Krešić je obavijestio prisutne o roku za prijavu natječaja koji je do 21. prosinca
2020. godine do 13 sati. Ukupan proračun natječaja je cca 10.000.000,00 kn, odnosno, od 400.000 do
750.000 kn po projektu za teme koje obuhvaćaju ekonomske i pravne te obrazovne i odgojne apekte
pandemije. Pozvao je prisutne na razmatranje o prijavi na natječaj.

Ad. 7. Izbor predsjednika/predsjednice Znanstvenog vijeća
U dogovoru s ravnateljem Instituta, izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom. se ponovno kandidira za
predsjednika Znanstvnog vijeća, s obzirom na istek četverogodišnjeg mandata. S 13 glasova, ponovno je
odabran za predsjednika ZV i novi četverogodišnji mandat, uz pohvale za rad od strane ostalih članova
Znanstvenog vijeća.

Ad. 8. Razno
Nema dodatnih tema i komentara.

Sjednica je završila u 11.05 h.

Zapisničarka

Predsjednik ZV

Lidija Nujić

izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing. prom.

