Na temelju članka 38. Statuta Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (u daljnjem tekstu Institut), a u
skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,
46/07), Znanstveno vijeće Instituta na 136. sjednici održanoj dana 02.10.2008. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNA POSLOVNIKA
ZNANSTVENOG VIJEĆA INSTITUTA
Članak 1.
Članak 21. Poslovnika Znanstvenog vijeća mijenja se i glasi:
Nakon zaključene rasprave, predsjednik ZV-a formulira prijedlog odluke ili zaključka i daje ga na
glasovanje članovima.
ZV donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
ZV odlučuje natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova o sljedećim odlukama i prijedlozima:
odluka o izboru predsjednika ZV-a,
odluka o imenovanju i razrješenju člana Upravnog vijeća Instituta,
odluka o izboru stručnog povjerenstava za ocjenu o ispunjavanju uvjeta pristupnika na natječaj za
znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta u sustavu znanosti i visokom obrazovanju,
odluka o izboru pristupnika na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta na temelju prijedloga
stručnog povjerenstva,
odluka o izboru pristupnika u suradničko i stručno zvanje u sustavu znanosti i visokom obrazovanju,
odluka o prihvaćanju akata koje donosi ZV,
odluka o nabavi kapitalne, srednje i sitne znanstvene opreme u okviru natječaja Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa,
prijedlog ravnatelju i Upravnom vijeću Instituta za nabavu znanstvene opreme,
prijedlog proračuna Instituta Upravnom vijeću Instituta,
prijedlog kandidata za natječajni odbor Upravnom vijeću Instituta prilikom izbora ravnatelja Instituta.
Članovi ZV-a izjašnjavaju se javnim ili tajnim glasovanjem.
Glasovanje je javno, ako drugačije nije propisano ili ako najmanje 10 članova ne zatraži tajno glasovanje.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ZA prijedlog ili PROTIV prijedloga ili SUZDRŽAN od
glasovanja.
Tajno glasovanje provodi se osobno, glasačkim listićem na kojem je otisnut okrugli štambilj Instituta br. 1.
U slučaju tajnog glasovanja, ZV imenuje povjerenstvo za brojanje glasačkih listića.
Glasovanje je tajno prilikom:
provoñenja izbora na znanstvena radna mjesta,
provoñenja izbora na stručna radna mjesta u sustavu znanosti i visokom obrazovanju,
izbora predsjednika ZV-a,
davanja mišljenja Upravnom vijeću o pristupnicima na natječaj za izbor ravnatelja Instituta,
imenovanja i razrješenja člana Upravnog vijeća Instituta,
predlaganja kandidata za nagradu koja se dodjeljuje izvan Instituta.

Članak 2.
Iza čl. 21. dodaje se novi čl. 21a. koji glasi:
Način glasovanja i izgled glasačkog listića u slučaju kada se tajno glasuje o jednom kandidatu ili prijedlogu.
Glasački listić sadrži:
- ime i prezime kandidata ili prijedlog
- opciju ZA, PROTIV, SUZDRŽAN
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi volja glasača odnosno
opcija za koju se je glasovalo.
Nevažeći glasački listić jest:
- glasački listić na kojem je zaokruženo više od jedne opcije,
- neispunjen glasački listić,
- glasački listić ispunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja glasača.

Način glasovanja i izgled glasačkog listića u slučaju kada se tajno glasuje izmeñu više kandidata ili
prijedloga.
Glasački listić sadrži:
- redni broj, ime i prezime kandidata ili prijedlog
Glasovanje se provodi tako da se zaokruži najviše onoliko rednih brojeva ispred imena i prezimena
kandidata koliko ih se bira na radno mjesto odnosno predlaže za nagradu koja se dodjeljuje izvan Instituta.
Glasovanje za imenovanje člana Upravnog vijeća Instituta i davanja mišljenja Upravnom vijeću o
pristupnicima na natječaj za izbor ravnatelja Instituta provodi se tako da se na glasačkom listiću zaokruži jedan
redni broj ispred imena i prezimena kandidata.
Glasovanje za razrješenje člana Upravnog vijeća Instituta provodi se tako da se na glasačkom listiću
zaokruži opcija ZA ili PROTIV ili SUZDRŽAN od razrješenja.
Ukoliko su za člana Upravnog vijeća Instituta bila predložena više od dva kandidata i nijedan nije dobio
potreban broj glasova, glasovanje se ponavlja za ona dva kandidata koja su u prvom krugu glasovanja dobila
najveći broj glasova.
Ako se nakon drugog kruga glasovanja na zakazanoj sjednici ne donese odluka jer nijedan kandidat za
člana Upravnog vijeća Instituta nije dobio dovoljan broj glasova, postupak se ponavlja ispočetka na idućoj
sjednici uključujući ponovno predlaganje kandidata. Iduća sjednica zakazuje se najranije za sedam dana.
Nevažeći glasački listić kada se glasuje izmeñu više kandidata ili prijedloga jest:
- neispunjen glasački listić,
- glasački listić ispunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja glasača.

Članak 3.
Završna odredba
Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu i primjenjuje se kada ga usvoje članovi ZV-a javnim
glasovanjem na sjednici ZV-a, osmog dana po objavi na oglasnoj ploči Instituta.

PREDSJEDNIK ZNANSTVENOG VIJEĆA:

dr. sc. Vlasta Drevenkar, dipl. ing. kem.

Utvrñuje se da su izmjene i dopune Poslovnika ZV Instituta objavljene na oglasnoj ploči Instituta dana
02.10.2008., te da su iste stupile na snagu dana 10.10.2008.

