URBROJ: 0147-18-221
Poreč, 13. ožujka 2018.
ZAPISNIK
19. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
19. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 13. ožujka 2018. godine s početkom u 9,00
sati.
Od ukupno 17 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 13 članova.
Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Barbara
Sladonja, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha
dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Sara Godena, dr. sc. Igor Pasković, dr. sc.
Ana Težak Damijanić i dr. sc. Marko Černe.
Opravdano odsutni: dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Smiljana
Goreta Ban i dr. sc. Marin Krapac.
Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničarka.
Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća.
Predsjednik je utvrdio da je prisutan natpolovičan broj članova Znanstvenog vijeća i da su
ispunjeni uvjeti za rad.
Jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Razmatranje Izvješća Natječajnog povjerenstva i donošenje odluka po raspisanom
natječaju za izbor na radna mjesta:
a) poslijedoktorand
b) asistent
3. Razmatranje Izvješća Natječajnog povjerenstva i donošenje odluke po raspisanom
natječaju za izbor na radno mjesto stručni suradnik na EU projektima.
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća s vrednovanjem rada asistentice Ivane Horvat,
mag. ing. bioproc.inž.
5. Razno
Točka 1.
Zapisnik 18. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Dr. sc. Dean Ban, član Povjerenstva za izbor, podnio je izviješće o provedenom natječaju
za izbor na suradnička radna mjesta i to:
a) poslijedoktorand
b) asistent
a) Nakon što je razmotrilo Izvješće Povjerenstvo za izbor, Znanstveno vijeće je utvrdilo
da ni jedan od 3 pristupnika na natječaj za radno mjesto poslijedoktorand ne ispunjavaju
uvjete natječaja jer nisu dostavili traženu dokumentaciju. Jednoglasno je ponovo donesena
sljedeća

„ODLUKA
o raspisivanju natječaja
za izbor u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto za rad na projektu
„Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.01.0005:
- poslijedoktorand, područje biotehničkih ili prirodnih znanosti, 1 izvršitelj/ica,
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 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
Uz prijavu treba priložiti: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o akademskom stupnju
doktora znanosti i sažetak znanstvene i stručne djelatnosti s popisom radova.
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu, trebaju uz prijavu
priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za
znanost i visoko obrazovanje.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim
propisima, dužni su o tome dostaviti odgovarajuće dokaze.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na
natječaj dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu, dostupne na
internetskoj adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843."
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.“
b) Prema Izvješću povjerenstva za izbor, Znanstveno vijeće je utvrdilo da se na radno
mjesto asistent javilo 6 pristupnika od kojih 4 pristupnika ispunjavaju uvjete natječaja.
Imajući u vidu dosadašnje radno iskustvo pristupnika Bernarda Prekalja, Povjerenstvo je
ocijenilo da imenovani najbolje odgovara zahtjevima radnog mjesta. Po obavljenoj raspravi
Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću ODLUKU o izboru u suradničko zvanje
i na suradničko radno mjesto:
„I.
BERNARD PREKALJ, magistar inženjer hortikulture, Poreč, Ive Andrića 74,
izabire se u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za
poljoprivredu i prehranu.
II.
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
Postupajući u skladu s člankom 6. Pravilnika o mentorstvu i vrednovanju rada asistenata,
poslijedoktoranada i mentora, Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo i sljedeću
ODLUKU o imenovanju mentora:
„Dr. sc. SMILJANA GORETA BAN, znanstvena savjetnica u Institutu za poljoprivredu i
turizam, imenuje se mentorom Bernardu Prekalju, mag.ing.agr., asistentu.“
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Točka 3.
Dr. sc. Ana Težak Damijanić, predsjednica Povjerenstva za izbor, podnijela je izviješće o
provedenom natječaju za izbor na stručno radno mjesto stručni suradnik na EU Interreg
projektima. Na natječaj se javilo 13 pristupnika od kojih 4 pristupnika ispunjavaju uvjete
natječaja. Povjerenstvo je utvrdilo da jedino pristupnica Marija Pičuljan ima iskustvo rada
na EU projektima koji se bave tematikom održivog turizma na Mediteranu. Po obavljenoj
raspravi Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću ODLUKU o izboru na stručno
radno mjesto:
„I.
MARIJA PIČULJAN, magistra poslovne ekonomije, iz Umaga, Istarska 14, izabire se
na radno mjesto stručna suradnica na EU Interreg projektima, u Zavodu za ekonomiku i razvoj
poljoprivrede.
II.
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
Točka 4
Postupajući u skladu s člankom 15. Pravilnika o mentorstvu i vrednovanju rada asistenata,
poslijedoktoranada i mentora, dr. sc. Igor Lukić, mentor Ivane Horvat, asistentice, dostavio
je i obrazložio izvješće o njenom radu u 2017. godini.
Po obavljenoj diskusiji jednoglasno je donesena sljedeća ODLUKA o ocjeni rada asistenta:
„Prihvaća se izviješće o radu asistentice IVANE HORVAT, mag. ing.bioproc.inž. u 2017.
godini.
Znanstveno vijeće utvrđuje da je imenovana tijekom 2017. godine redovno izvršavala svoje
obveze iz Ugovora o radu i zakona te ocjenjuje da je bila uspješna u znanstvenom radu i na
poslijediplomskom studiju.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o radu Ivane Horvat u 2017. godini.“
.
Po točki Razno nije bilo diskusije.
Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 9,45 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl.iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić
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