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U skladu s odredbamaZakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ON 123103,
198/03, 105104,174104,02107,46107,45109,63111,94113,139113,101114,60115,131117 (u
daljnjem tekstu: Zakon) te na osnovi dlanka 47 Statuta Instituta za antropologiju (u daljnjem
tekstu: Statut), Znanstveno vije6e Instituta na2l6. sjednici, odrZanoj 17. prosinca 2021. godine
donijelo je

POSLOVNIK O RADU ZNANSTVENOG VIJEEA
INSTITUT A ZA ANTROPOLOGIJU

I. OPCE ODREDBE

ilanak 1.

Ovim Poslovnikom-ureduje se nadin rudaZnanstvenog vijeia Instituta (u daljnjem tekstu: ZV) i
druga pitanja iz djelokrugaradaZY-a, a u granicama ovla5tenja utvrclenih Zakonom i Statutom.
Pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodni znadaj, obuhvaiaju na jednak
nadin mu5ki i Zenski rod.

Clanak2.
U okviru provodenja znanstvene politike Instituta i drugih poslova za koje je mjerodavno ZV:

1. utvrduje i provodi znanstvenu politiku Instituta
2. raspravlja i odluduje o znanstvenim i strudnim pitanjima
3. provodi dio postupkaizbora u znanstvena zvanja u onom znanstvenom podrudju u kojem

Institut ima za to dopusnicu; takoder, provodi izbor u suradnidka i strudna zvanja
4. provodi dio postupkaizborana znanstvena, suradnidka i strudna radna mjesta sukladno

odredbama Zakona, Kolektivnog ugovora zaznanost i visoko obrazovanje, Pravilnika o

dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta, Statuta te Pravilnika o
raspisivanju i provedbi natjedaja zaradna mjesta Instituta, ali i ponovnog izbora
(reizbora) na znanstvena radna mjesta sukladno navedenoj zakonskoj regulativi

5. daje mi5ljenje o prijedlozimaznanstvenih projekata, ukljuduju6i iprijedloge za domaiu i
medunarodnu suradnju Instituta

6. daje mi5ljenje o prijedlozima odlazaka djelatnika Instituta na usavr5avanja u zemlji i
inozemstvu

7 . daje mi5ljenje o prijedlozima zaizradu kvalifikacijskih radova asistenata zaposlenih na
Institutu te vanjskih suradnika koji svoje kvalifikacijske radove namjeravaju izradivati u
okviru teku6ih ili zavrSenih znanstvenih projekata Instituta

8. daje mi5ljenje o radu asistenata, poslijedoktoranada i mentora na temelju godiSnjih i
dvogodi5njih izvje5taja, a u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju rada asistenata,
poslijedoktoranada i mentora te u skladu s Pravilnikom o mentorstvu Instituta.

9. imenuje mentore asistentima i poslijedoktorandima zaposlenim na Institutu
10. daje suglasnost zatraLenje znanstvenih, suradnidkih i strudnih radnih mjesta na temelju

ob r azlo Lenja p re d I a gate lj a

1 f . imenuje natjedajna povjerenstva u postupku rzbora na znanstveno, suradnidko ili strudno
radno mjesto; dlanovi natjedajnih povjerenstavazaizbor u znanstveno radno mjesto



mogu biti samo znanstvenici u znanstvenom zvanju koje je isto ili vi5e od onoga za koje

se provodi postupak izbora
12. imenuje strudna povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje, ponovnog rzbora

(reizbora) u znanstveno zvanje ili na znanstveno radno mjesto; dlanovi strudnih

povjerenstava mogu biti samo znanstvenici u znanstvenom zvanju koje je isto ili vi5e od

onoga zakoje se provodi postupak izbora. U sludaju povjerenstva zaizbor i reizbor u

znanstveno zvanje barem jedan dlan povjerenstva ne moZe biti zaposlenik znanstvene

organizacije u kojoj je zaposlen pristupnik
13. predlaZe ravnatelju i Upravnom vijedu Pravilnik o dodatnim uvjetima zaizbor na

znanstvena radna mjesta Instituta
14. sukladno dlanku 28 stavak 1 Statuta na mandat od dvije godine imenuje i razrjeSuje

predstavnikaZY-a u Upravnom vijedu Instituta primjenom procedure zaizbor i
imenovanje predsjednikaZY'aopisane u dlanku 8 ovog Poslovnika

15. predlaZe Upravnom vijeiu kandidate zanatjehjno povjerenstvo za izbor ravnatelja

Instituta
16. raspravlja o proradunu Instituta koji ravnatelj predlaZe Upravnom vijedu

17. daje Upravnom vije6u Instituta prethodno miSljenje u postupku donoSenja Statuta

18. obavlja druge poslove odredene Odlukom o osnivanju i Statutom.

[. CTaNOVT ZNANSTVENOG VIJECA

ilanak 3.

dlanovi Znanstvenog vijeda Instituta, sukladno odredbama Zakona i Statuta Instituta, su:

svi zaposlenici Instituta u stalnom radnom odnosu izabrani u znanstveno zvanie

zaposlenici Instituta koji su voditelji znanstvenih projekata koji se provode na Institutu

predstavnik zaposlenika u suradnidkom zvanj u.

Osobe koje nisu dlanovi ZV-a mogu prisustvovati sjednicamaZY-a samo po pozivu ili
odobrenj u predsj ednik a ZY -a.

III PRAVA I DUZNOSTI dLANA ZNANSTVENOG VIJECA

ilanak 4.

ClanZY-aima pravo:
l. traLiti obja3njenja i informacije od predsjednika ZY-au pisanom obliku u vezi s

predmetima o kojima ie se raspravljati na sjednici ZV-a
2. sudjelovati u raspravi o predmetima koji su na dnevnom redu sjednice te predlagati

odluke i zakljudke koje donosi ZV
3. predloZiti predsjedniku ZY-au pisanom obliku pitanja i teme iz djelokrugaradaZY-a o

kojima 6e se raspravljati na sjednicama ZV-a
4. glasovati o prijedlozima koji su stavljeni na dnevni red sjednice
5. pokrenuti inicijativu o izmjeni ili dopuni Poslovnika o tadu ZY-a
6. predloZiti zajedno s jo5 detiri dlanaZY-apredsjedniku ZY-asazivanje sjedniceZY-auz

obrazloLenje



7. dati pisanu primjedbu na zapisnik sjednice ZY-a, najkasnije tri dana prije odrZavanja
sjednice

8. predloZiti sastav nadedajnih i strudnih povjerenstava pisanim putem nakon objavljivanja
dnevnog reda sjednice najkasnije do tri dana prije odrZavanja sjednice. O svakom
predloZenom dlanu zasebno se glasuje.

Svi prijedlozi i izvje5taji predaju se ZV-u u pisanom obliku.

elanak 5.

ClanZY-aduZan je:
l. prisustovati svakoj sjednici ZY-a, a o nemogudnosti dolaska na sjednicu pravodobno

izvijestiti predsj ednik a ZY -a
2. pripremiti se za aktivno sudjelovanje u radu sjednice
3. pridrZavati se reda i dnevnog reda sjednice

IV. OBVEZA DOSTAVE INFORMACIJA

ilanak 6.

ilanovi ZY-ai ostali zaposleni na znanstvenim, suradnidkim i strudnim radnim mjestima u
Institutu duZni su:

1. obavijestitiZV o moguioj domaioj i medunarodnoj znanstvenoj suradnji te o boravku
domadih ili stranih znanstvenika ili strudnjaka na Institutu

2. izvijestiti ZV o prijedlogu znanstvenih projekata te po potrebi prezentirati projekt ili
znanstvenu aktivnost

3. obavijestiti ZV o namjeri odlaska na usavr5avanje u zemlji i inozemstvu
3. izvijestiti ZV o sudjelovanjima na znanstvenim/strudnim skupovima i usavr5avanjima
4. obavijestiti ZV o planiranom voditeljstvu kvalifikacijskih radova uz priloZenu

dokumentaciju (sinopsis, CV i ostalo).
Svi prijedlozi i izvje5taji predaju se ZY-a u pisanom obliku.

V. PREDSJEDNIK ZV-A

Clanak 7.

Predsjednik ZY-amoLe biti samo zaposlenik Instituta iz redova znanstvenika kojeg izabiru
dlanovi ZY -a tajnim glasovanj em.

ilanak 8.

Svaki dlan ZY -a moLe predloZiti kandidata za predsjednika ZY -a.

lzabranje onaj kandidat koji dobije natpolovidan broj glasova nazodnih dlanova ZY-a.
Ako je bilo predloZeno vi5e od dva kandidata i nijedan nije dobio potreban broj glasova, izborni
postupak se ponavlja s ona dva kandidata koji su u prvom kugu glasovanja dobili najveii broj
glasova.
Ako su u prvom krugu glasovanja ili u ponovljenom krugu glasovanja dva kandidata dobili
jednak broj glasova, prihvaia se onaj kandidat zakojega se odludi ravnatelj Instituta.



ilanak 9.

Mandat predsjednikaZY-atraje dvije godine. Ista osoba moZe biti ponovno birana i izabtana.

Clanak 10.

Predsjednik ZY-a:
1. sazivasjednicu
2. predlaZe dnevni red i predsjedava sjednicama ZV-a
3. predlaZe izmjene Poslovnika i drugih akataiz djelokruga tadaZY-a
4. pokrede inicijativu zarazmatranje pojedinih pitanja iz djelokrugatadaZY-a
5. u sludaju sprijedenosti dolaska na sjednicu ovla56uje nekoga od dlanova ZY-a davodi

sjednicu
6. dostavlja pisani odgovor na upit postavljen sukladno dlanku 4 todka I ovog Poslovnika.

VI. SAZIVANJE SJEDNICE, ZY-A

Clanak I 1.

ZV sastaje se po potrebi a najmanje jednom u dva mjeseca. PredsjednikZY-a duLanje sazvati

izvanrednu s;ednicu ZY-anazahtjev ravnatelja Instituta ili najmanje detiri dlana ZY-a.Zahtiev

se podnosi upisanom obliku, a sjednica se mora odrLati u roku od tri dana od podnoSenja

zahtjeva.

Clanak 12.

Pisani poziv za redovitu sjednicu ZY-a dostavlja se l0 dana prije odrZavanja sjednice. U

iznimnim sludajevima poz\v se dostavlja tri dana prije odrZavanja sjednice, a u posebno hitnom

sludaju izvanredna sjednica se moZe sazvati unutar 24 satauzzahtiev i pisano obrazloLenje

predsjednikaZY-a.
Mateiijale za sjednicu treba dostaviti zato zaduLenoj osobi do roka propisanog u pozivu.

Materijali s dnevnim redom za redovitu sjednicu Salju se svim dlanovimaZY-a najkasnije pet

dana prije odrZavanja sjednice, a zaizvanredne i posebno hitne sjednice 24 sata prije odrZavanja

sjednice.

ilanak 13.

Po potrebi moZe se odrZati sjednica elektronskim putem ukoliko ne postoji potreba tajnog

glasovanja ili tako odludi predsjednik ZY-a. U sludaju elektronske sjednice:

- komentari, sugestije i primjedbe dostavljaju se u elektronskom obliku
- sva pisana dokumentacija dostavlja se svim dlanovima ZY-ai stavlja se na izbor o prihvaianju

ili neprihvadanju
- sva dokumentacija mora se dostaviti tri dana prije odrZavanja elektronske sjednice

- elektronska sjednica traje jedan radni dan, d. od 8 do 16 sati.



VII. RAD NA SJEDNICI

ilanak 14.
Predsjednik ZY-aotvara sjednicu iutvrduje kvorum tj. potreban broj dlanovaZY-aza
pravovaljani rad sjednice. Za pravovaljani rad sjednice potrebna je natpolovidna vedina ukupnog
broja dlanovaZY-a, a za dono5enje odluka i zakljudaka potrebna je natpolovidna veiina
nazodnih dlanova ZY-a.

ilanak 15.
Nakon utvrdivanja dnevnog redaZY usvaja zapisnik prethodne sjednice.

VIII. TIJEK SJEDNICE

ilanak 16.
Predsjednik ZY-a za svaku todku dnevnog reda uvodno izlaLe i definira problem o kojem se
raspravlja i predlaZe zakljudak ili odluku.
Zatim se vodi rasprava i usugla5avaju stavovi dlanova ZY-a. Ako predsjednlkZY-aocijeni da je
za dono5enje zakljudka ili odluke potrebno pribaviti nove podatke idodatnaizvjeica, odgodit ie
predmetnu todku dnevnog reda za sljede6u sjednicu.

Clanak 17.

Zaruzmatranje i pripremanje prijedloga o pitanjima iz djelokrugaradaZY-a, ZY moi.e osnovati
povjerenstvo od najmanje tri dlana od kojih barem jedan mora biti zaposlenik lnstituta.
Odlukom ZY-a o osnivanju povjerenstva odreduje se sastav, zadaci i rok izvr5enja tih zadataka.
Povjerenstva podnose ZV-u prijedloge i miSljenja.

ilanak 18.

Nitko ne moZe govoriti na sjednici prije nego lto zatraLi i dobije rijed od predsjednikaZY-a,
odnosno osobe koja ga zamjenjuje sukladno dl. l0 t. 5 ovog Poslovnika. PredsjednikZY-a daje
rijed pojedinom dlanu ZY-apo redu prijave za raspravu.
Svaki dlan ZY-amoLe predloZiti predsjednikuZY-a izmjene i dopune dnevnog reda..
ilanovi ZY-aduLni su u pisanom obliku dostavitipredsjednikuZY-asvoje primjedbe i sugestije
na todke dnevnog reda, najkasnije tri dana prije odrLavanja sjednice. Primjedbe 6e biti dane svim
dlanovima ZY - a na prihvaianj e i li neprihvaianj e.

ilanovi ZY-amoraju se striktno drLati todaka dnevnog reda. Govornik moZe govoriti samo o
temi o kojoj se raspravlja iz utvrdenog dnevnog reda.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik ZY-a ga je duLan opomenuti na
pridrLavanje dnevnog reda. Ako se govornik i poslije druge opomene ne drZi teme iz dnevnog
reda, predsjednik ZY-a (,e mu oduzeti rijed.
Predsjednik ZY-a odrLava red na sjednici.
Zbog povrede reda na sjednici ZV-a predsjednik ZY-a moLe izredi sljedede mjere: opomene,
oduzimanje rijedi ili iskljudenje sa sjednice ZY-a.
Ukoliko postoji potreba zaiznoienjem neke teme van predloZenog dnevnog reda ona mora biti
najavljena i odobrena od predsjednikaZY-a.



elanak 19.

Nakon zakljudene rasprave predsjednik ZV-a formulira prijedlog odluke ili zakljudkaZY-ao

kojem se dlanovi ZY-aizjainjavaju javnim ilitajnim glasovanjem saZA, PROTIV ili
SUZDRZAN.
Javno izja5njavanje provodi se dizanjem ruke, a tajno na glasadkom listiiu zaokruZivanjem

unaprijei otisnutih opcija ZA, PROTIV ili SUZDRZAN kojije ovjeren pedatom Instituta.

Pravo glasa imaju samo dlanoviZY-a.
Glasovanje je javno, ako drugadije nije propisano ili ako ZY iznimno ne odludi drugadije.

Glasovanje jeiajno kod provodenja izbora u znanstvena, suradnidka i strudna zstanja,izbotana

znanstvena, suradnidka i strudna radna mjesta te kod izboru predsjednikaZY-a.

e lanak 20.

Osobu zadgLenu za prikupljanje dokumentacije i vodenje zapisnika odreduje ravnatelj.

elanak2l.
Predsjednik ZY -a diktira u zapisnik saZetak rasprave te odluke ili zakljudke koji se donose nakon

zakljudene rasprave.
Na izriditi zahijev bilo kojeg dlanaZY-apredsjednik je duZan u zapisnik unijeti izdvojeno

mi5ljenje o svakom pitanju o kojem se raspravljalo u okviru dnevnog reda sjednice.

ClanZY-akojizatraLi da se u zapisnik unese izdvojeno mi5ljenje duLanje u roku od jednog

dana dostaviti pisani tekst svog mi5ljenja koji se prilaZe zapisniku i dini njegov sastavni dio.

Primjedbe na zapisnik prethodne sjednice ZY-amoraju se uputiti pisanim putem najmanje tri
dana prije odrLavanjaidude sjednice, a o eventualnoj raspraviodludit ie predsjednikZY-a.

Clanak22.
Zapisnik sjednice ZY-aovjeravaju predsjednik ZY-ai zapisnidar te se o njemu glasuje i prihvada

na sljededoj sjednici ZY-ai objavljuje na mreZnim stranicama Instituta najkasnije u roku od 8

dana od odrZane sjednice.
Sve sjedniceZY-asnimaju se diktafonom a pristup snimljenom materijalu ima svaki ElanZY-a

uz pisanu molbu predsjednikuZY-a.

IX. ZAVRSNA ODREDBA

Clanak23.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana kada ga usvoji ZV

U Zagrebu,20.12.2021

Predsjednik vije6a

dr. sc J


