URBROJ: 0147-17-23
Poreč, 13. prosinca 2017.
ZAPISNIK
16. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
16. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 13. prosinca 2017. godine s početkom u 9,00
sati.
Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 11 članova.
Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc.
Zdravko Šergo, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Sanja
Radeka, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Marin Krapac, dr. sc. Karolina Brkić Bubola i dr. sc.
Marko Černe.
Opravdano odsutni: dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Igor Pasković,
dr. sc. Marijan Bubola i dr. sc. Sara Godena.
Ostali prisutni: Oriana Legović, voditeljica računovodstva, izvjestiteljica po točkama 2. i 3.,
mr.sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvjestitelj po točkama 4. i
6. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničarka.
Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća. Prije
prelaska na usvajanje Dnevnog reda, predsjednik je konstatirao da je prisutan natpolovičan
broj članova Znanstvenog vijeća i da su ispunjeni uvjeti za rad.
Jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Znanstvenog vijeća
Razmatranje prijedloga Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu
Razmatranje prijedloga Financijskog plana za 2018., 2019. i 2020. godinu
Razmatranje prijedloga Plana nabave za 2018. godinu
Razmatranje prijedloga Strateškog programa znanstvenih istraživanja u Institutu za
poljoprivredu i turizam u području društvenih znanosti za razdoblje 2017.-2022.
6. Razmatranje prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za popunu radnih mjesta u Zavodu za
poljoprivredu i prehranu i to:
a) asistent
b) poslijedoktorand
i donošenje odluke o imenovanju natječajnog povjerenstva
1.
2.
3.
4.
5.

Točka 1.
Zapisnik 15. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu obrazložila je Oriana Legović.
Rebalansu se pristupilo iz razloga što su planirana, a nisu doznačena sredstva za Centar

izvrsnosti kao ni sredstva za pojedine druge projekte. Planirani prihod, a istovjetno tome i
rashod za 2017. godinu iznosio je 18.500.000 kuna, a rebalansom se planira ostvariti
14.195.000 kuna, što predstavlja razliku od 4.305.000 kuna.
Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Rebalansa financijskog plana za
2017. godinu i isti se dostavlja Upravnom vijeću na usvajanje.
Točka 3.
Prijedlog Financijskog plana za 2018., 2019. i 2020. godinu obrazložila je Oriana Legović.
Planom su predviđeni sljedeći prihodi, odnosno rashodi:
- 2018. godine: 19.080.000 kuna
- 2019. godine: 20.104.800 kuna
- 2020. godine: 21.196.302 kune.
Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu i
isti se dostavlja Upravnom vijeću na usvajanje.
Točka 4.
Prijedlog Plana nabave za 2018. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk. Pojedini
članovi Znanstvenog vijeća dali su određene sugestije za izmjene i dopune prijedloga Plana
nabave, što je Znanstveno vijeće jednoglasno prihvatilo te se Upravnom vijeću Instituta
predlaže da ukupan Plan nabave za 2018. godinu iznosi 10.853.017,00 kuna.
Točka 5.
U cilju pokretanja postupka inicijalne akreditacije Instituta za poljoprivredu i turizam u
području društvenih znanosti, Znanstveno vijeće razmatralo je prijedlog Strateškog
programa znanstvenih istraživanja u Institutu u području društvenih znanosti za razdoblje
2017.-2022. godine. Program je obrazložila dr. sc. Kristina Brščić, voditeljica Zavoda za
turizam. Znanstveno vijeće većinom glasova (za: 10, suzdržan: 1) prihvatilo je prijedlog
Programa te ga dostavlja Upravnom vijeću na usvajanje.
Točka 6.
Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave obrazložio je mr. sc.
Ninoslav Luk. Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Pravilnika s tim da se
članak 7. briše te da drugi stavak članka 11. glasi:
„Ako se radi o nerealno niskoj cijeni u ponudi, moguće je takvu ponudu odbiti.“.
Prijedlog Pravilnika se dostavlja Upravnom vijeću na donošenje.
Točka 7.
Temeljem ukazane potrebe za prijem osoba za rad na projektu, na prijedlog ravnatelja
Instituta donesena je sljedeća
„Odluka
o raspisivanju natječaja
za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta za rad na projektu
„Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.01.0005:
1. poslijedoktorand, područje biotehničkih ili prirodnih znanosti, 1 izvršitelj/ica,
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na određeno vrijeme do 31. ožujka 2019. godine
Uvjeti: Uz opće uvjete propisane člankom 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih ili prirodnih znanosti
- akademski stupanj doktora znanosti iz područja biotehničkih ili prirodnih znanosti
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Poželjno je iskustvo u metodama molekularne biologije.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o akademskom stupnju
doktora znanosti i sažetak znanstvene i stručne djelatnosti s popisom radova.
2. doktorand u suradničkom zvanju i na suradničkom radnom mjestu asistent,
1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju najviše do 4 godine i 6 mjeseci, s obvezom
upisa poslijediplomskog doktorskog studija
Uvjeti: Uz opće uvjete propisane člankom 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na
sveučilišni doktorski studij
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaze o ispunjavanju uvjeta
za upis na doktorski studij. U slučaju potrebe provest će se testiranje znanja i sposobnosti
kandidata.
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu, a javljaju se na radno
mjesto pod t. 2. trebaju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8,
52440 Poreč, s naznakom «Za natječaj » uz navođenje naziva radnog mjesta.“

Pored naprijed navedene Odluke, jednoglasno je donesena i Odluka o imenovanju
Povjerenstva za izbor, koja glasi:
„I.

Imenuje se Povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica, predsjednica
2. dr. sc. Dean Ban, znanstveni savjetnik, član
3. dr. sc. Igor Lukić, viši znanstveni suradnik, član.
Za zamjenika članova imenuje se dr. sc. Igor Pasković, znanstveni suradnik.

II.
Zadatak Povjerenstva je da po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj za izbor u
suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta poslijedoktorand i asistent, koji se raspisuje
temeljem Odluke Znanstvenog vijeća sa 16. sjednice održane 13. prosinca 2017. godine,
pregleda pristigle prijave, utvrdi da li su prijave pristigle pravovremeno, koji pristupnici
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ispunjavaju uvjete natječaja te, uz obrazloženje, Znanstvenom vijeću predloži koje kandidate
izabrati.
III.

Izviješće iz prethodne točke dostaviti Znanstvenom vijeću na odlučivanje.“

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 11,20 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl.iur. v.r.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić v.r.
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