URBROJ: 0147-18-367
Poreč, 24. travnja 2018.
ZAPISNIK
20. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
20. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 24. travnja 2018. godine s početkom u 9,00
sati.
Od ukupno 17 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 14 članova.
Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Smiljana
Goreta Ban, 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. Marin Krapac, dr. sc. Ana Težak Damijanić i dr. sc. Marko Černe.
Opravdano odsutni: dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Karolina Brkić Bubola i dr. sc. Zdravko
Šergo.
Ostali prisutni: Oriana Legović, voditeljica računovodstva, izvjestiteljica po točki 2, Josipa
Perković, dipl. ing. agr., asistentica, izvjestiteljica po točki 6. i 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
Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Znanstvenog vijeća
Izvješće o završnom računu za 2017. godinu
Izvješće o radu Instituta u 2017. godini
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prijem 2 doktoranda na radno mjesto
asistent u Zavodu za poljoprivredu i prehranu i donošenje odluke o imenovanju
natječajnog povjerenstva
5. Izvješće o radu Josipe Perković, asistentice i donošenje odluke o imenovanju novog
mentora
6. Izvješće o radu mentora dr. sc. Deana Bana
7. Razno
8.
1.
2.
3.
4.

Točka 1.
Zapisnik 19. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Završni račun za 2017. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditeljica Odjela
računovodstvenih i financijskih poslova.
Konstatirano je da rekapitulacija poslovanja u 2017. godini iznosi kako slijedi:
- ukupni prihodi…………………………….……13.317.355 kn
- ukupni rashodi……………………………….…12.872.862 kn
- višak prihoda……………………………….….. 444.493 kn

- višak prihoda iz 2016……………………………3.943.924 kn
- višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje…..4.388.417. kn.
Znanstveno vijeće primilo je informaciju o Završnom računu za 2017. godinu na znanje.
Točka 3.
Godišnji izvještaj o radu Instituta u 2017. godini obrazložio je ravnatelj Instituta dr. sc.
Dean Ban.
Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje.
Točka 4.
Na prijedlog voditelja projekta i ravnatelja Instituta jednoglasno je donesena sljedeća
„O D L U K A
o raspisivanju natječaja
za zapošljavanje na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme do 4 godine, a u
svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti i to izborom:
1. doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, za rad na
projektu „Advanced solutions for assuring the overall authenticity and quality of olive oil –
OLEUM“ (GA br. 635690).
Obvezni uvjeti: završen sveučilišni studij koji omogućava upis na poslijediplomski
sveučilišni (doktorski) studij „Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena
tehnologija
i nutricionizam“ iz područja biotehničkih znanosti, studijski smjer
Prehrambena tehnologija, znanstveno polje prehrambena tehnologija na Prehrambenobiotehnološkom fakultetu u Zagrebu, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama
studija koji osigurava upis na navedeni doktorski studij, odlično znanje engleskog jezika u
govoru i pismu, odlično znanje rada na računalu.
Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za
istraživački rad u području biotehničkih znanosti, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom
radu i međunarodnim projektima, objavljeni radovi, sudjelovanja na znanstvenim
konferencijama u znanstvenom području biotehničkih znanosti, laboratorijsko iskustvo u
radu s instrumentalnim tehnikama analize (plinska kromatografija, tekućinska
kromatografija visoke djelotvornosti, UV-Vis spektrometrija) te kemijskim i senzorskim
analizama maslinovih ulja, vozačka dozvola B kategorije.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom odgovarajućem
sveučilišnom studiju, prijepis ocjena, dokaze o ispunjavanju uvjeta za upis na navedeni
doktorski studij te dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija (ukoliko je primjenljivo).
2. doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, za rad na
projektu „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ (MIS kod:
KK.01.1.1.01.0005) kojeg izvodi Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i
molekularno oplemenjivanje bilja – CroP-BioDiv.
Obvezni uvjeti: završen sveučilišni studij koji omogućava upis na poslijediplomski
sveučilišni (doktorski) studij „Poljoprivredne znanosti“ iz područja biotehničkih znanosti,
znanstveno polje poljoprivreda (agronomija) na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na
navedeni doktorski studij, odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu, odlično
znanje rada na računalu.
Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za
istraživački rad u području biotehničkih znanosti, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom
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radu i istraživačkim projektima, objavljeni
radovi, sudjelovanja na znanstvenim
konferencijama u znanstvenom području biotehničkih znanosti, laboratorijsko iskustvo u
radu s instrumentalnim tehnikama analize (plinska kromatografija, tekućinska
kromatografija visoke djelotvornosti, UV-Vis spektrometrija), vozačka dozvola B
kategorije.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom odgovarajućem
sveučilišnom studiju, prijepis ocjena, dokaze o ispunjavanju uvjeta za upis na navedeni
doktorski studij te dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija (ukoliko je primjenljivo).
Pristupnici na jedno od naprijed navedenih radnih mjesta, koji su visokoškolsku
kvalifikaciju stekli u inozemstvu, moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju
inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
U slučaju potrebe, za svako pojedino radno mjesto biti će organizirano testiranje kandidata.
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/zaposljavanje-843/843.
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-doktorand» (uz navođenje naziva projekta).
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni najkasnije u roku 15 dana od dana
donošenja odluke, objavom putem web stranice Instituta www.iptpo.hr.“
Jednoglasno je donesena i sljedeća
„ODLUKA
o imenovanju Povjerenstva za izbor
I.

Imenuje se Povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. dr. sc. Karolina Brkić Bubola, znanstvena suradnica, predsjednica
2. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica, član
3. dr. sc. Dean Ban, znanstveni savjetnik, član.
II.
Zadatak Povjerenstva je da po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj za izbor dva
doktoranda u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent, na projekt HRZZ „Projekt
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, koji se raspisuje
temeljem Odluke Znanstvenog vijeća sa 20. sjednice održane 24. travnja 2018. godine, pregleda
pristigle prijave, utvrdi da li su prijave pristigle pravovremeno, koji pristupnici ispunjavaju
uvjete natječaja te, uz obrazloženje, Znanstvenom vijeću predloži koje kandidate izabrati.
III.
Izviješće iz prethodne točke dostaviti Znanstvenom vijeću na odlučivanje.“
Točka 5.
Postupajući u skladu s člankom 15. Pravilnika o mentorstvu i vrednovanju rada asistenata,
poslijedoktoranada i mentora, dr. sc. Dean Ban, mentor Josipe Perković, asistentice,
dostavio je i obrazložio izvješće o njenom radu u 2017. godini. Znanstveno vijeće ocijenilo
je da je imenovana tijekom 2017. redovno izvršavala svoje obveze iz Ugovora o radu i
Zakona te da je bila uspješna u znanstvenom radu i na poslijediplomskom studiju.
Po obavljenoj diskusiji jednoglasno je donesena sljedeća
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„ODLUKA
o ocjeni rada asistenta
I.
Prihvaća se izviješće o radu u 2017. godini Josipe Perković, dipl. ing. agr.,
asistentice i daje se pozitivna ocjena njenog rada.
II.
Sastavni dio ove Odluke je izvješće o radu Josipe Perković u 2017. (Obrazac 1.)
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
Dosadašnji mentor dr. sc. Dean Ban izvijestio je Znanstveno vijeće da zbog mnogobrojnih
obveza u obavljanju funkcije ravnatelja Instituta više nije u mogućnosti biti mentor te je
predložio izbor novog mentora. Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću
„O D L U K U
o imenovanju mentora
I.
Dr. sc. SMILJANA GORETA BAN, znanstvena savjetnica, imenuje se mentoricom
Josipi Perković, dipl. ing. agr., asistentici.
II.
Danom donošenja ove Odluke prestaje mentorstvo dr. sc. Deana Bana.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
Točka 6.
Postupajući u skladu s člankom 18. Pravilnika o mentorstvu i vrednovanju rada asistenata,
poslijedoktoranada i mentora, dr. sc. Dean Ban, mentor Josipe Perković, asistentice, podnio
je izvješće o radu u sklopu mentorstva u protekloj godini. Imenovana asistentica je rad
svoga mentora ocijenila pozitivno.
Po obavljenoj raspravi jednoglasno je donesena sljedeća
„ODLUKA
o ocjeni rada mentora
I.
Prihvaća se izviješće dr sc. Deana Bana o radu u 2016. i 2017. godini u sklopu
mentorstva Josipi Perković, asistentici te Znanstveno vijeće daje pozitivnu ocjenu njegovog
rada.
II.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o radu koje je podnio mentor dr. sc. Dean Ban
(Obrazac 3) kao i ocjena koju je za njegov rad dala Josipa Perković, asistentica (Obrazac
4).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Po točki Razno nije bilo diskusije.
Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 10,20 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl.iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić
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