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Temeljem članka 33. Statuta Instituta za fiziku i članka 24. Poslovnika o radu Znanstvenog 

vijeća Instituta za fiziku, Znanstveno vijeće na 6. elektroničkoj sjednici održanoj dana 22. 

travnja 2020. g. donijelo je sljedeću: 

 

ODLUKU O II.  IZMJENAMA I DOPUNAMA 

POSLOVNIKA O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA INSTITUTA 

1. Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća mijenja se i glasi prema tekstu koji čini prilog 

ove Odluke. 

2. Nalaže se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove da II. Izmjene i dopune 

Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća ovjerene od predsjednice Znanstvenog vijeća, 

objavi na Internet stranicama Instituta za fiziku, te na oglasnim pločama Instituta. 

3. Ove II. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća stupaju na snagu 

odmah. 

Obrazloženje 

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja od 

19. ožujka 2020. godine te preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, i Uputa za rad 

tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, 

Klasa: 011-02/20-01/76, Urbroj: 515-01/1-20-3 u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19 

na radnom mjestu, ravnatelj Instituta za fiziku je dana 19. ožujka 2020. g. donio Odluku o  

organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije bolesti 

COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV- 2, kojom je rad Instituta organiziran na način 

da većina djelatnika radi od kuće. Obzirom  Znanstveno vijeće predstavlja stručno vijeće 

Instituta koje, između ostalog, utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta, a dosadašnji 

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća nije jasno definirao rad vijeća elektroničkim putem, to je 

je odlučeno kao u izreci. 

 

Prilog: II Izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća Instituta 

 

 

Za Znanstveno vijeće, 

Predsjednica Znanstvenog vijeća 

Dr. sc. Ticijana Ban  
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Temeljem članka 33. Statuta Instituta za fiziku i članka 24. Poslovnika o radu Znanstvenog 

vijeća Instituta za fiziku, Znanstveno vijeće na 6. elektroničkoj sjednici održanoj dana 22. 

travnja 2020. g. donijelo je sljedeće: 

 

II Izmjene i dopune Poslovnika  

o radu Znanstvenog vijeća Instituta 

 

Uvodno se utvrđuje: 

 da je dana 25.svibnja 2009. g. Znanstveno vijeće na svojoj 3. sjednici donijelo 

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća Instituta za fiziku 

 da je dana 29.01.2010. g. Znanstveno vijeće na svojoj 2. sjednici donijelo Izmjene i 

dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća Instituta za fiziku 

 

Članak 1. 

U članku 5. Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća s pripadajućom izmjenom i dopunom ( 

dalje u tekstu: Poslovnik) iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

U izvanrednim okolnostima u kojima se sjednice ne mogu održati redovitim putem, 

Znanstveno vijeće može održati elektroničku sjednicu. 

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 

 

Članak 2. 

U članku 6. Poslovnika iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5,6, 7 koji glase: 

Kada se sjednice održavaju elektroničkim putem, glasovanje se će vršiti elektroničkim putem.  

Podaci  koji se nalaze u materijalima o kojima članovi Znanstvenog vijeća glasaju tajno, 

predstavljaju poslovnu tajnu, i ne smiju se otkrivati neovlaštenim osobama. 

Osim podataka iz stavka 6. ovog članka, poslovna tajna su i podaci koje je Znanstveno vijeće 

označilo kao tajni podatak. 

 Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 8. 
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Članak 3. 

Ostale odredbe Poslovnika ostaju neizmijenjene. 

 

Predsjednica Znanstvenog vijeća 

Instituta za fiziku 

Dr.sc. Ticijana Ban 

 

 

 

Zagreb, 23. travnja 2020. 

Klasa: 001-12/20-03/1/08 

Urbroj: 001-05-20-1 

 

 

Ove II Izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća Instituta objavljene su na 

oglasnoj ploči Instituta dana ____________________.  


