INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Poreč, 26.07.2013.
URBROJ: 0147-13-554

ZAPISNIK
13. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
13. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je 26.07.2013.
godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Instituta.
Na početku sjednice predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić informirao je
članove da je znanstveni novak dr. sc. Marin Krapac dana 12.06.2013. godine izabran u
znanstveno zvanje znanstveni suradnik. Sukladno članku 27. Statuta Instituta, imenovani
postaje član Znanstvenog vijeća koje sada broji 15 članova.
Od ukupno 15 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je nazočno 10 članova.
Prisutni: dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Amorino Poropat, dr.sc. Đordano Peršurić, dr.sc.
Zdravko Šergo, dr.sc. Barbara Sladonja, dr.sc. Pavlo Ružić, dr.sc. Kristina Brščić, dr.sc.
Karolina Brkić Bubola, dr.sc. Marijan Bubola i dr.sc. Marin Krapac.
Odsutni: dr.sc. Dean Ban (bol.), dr.sc. Sanja Radeka (g.o.), dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić
(opr.), dr.sc. Igor Lukić (g.o.) i dr. sc. Marinela Dropulić Ružić (g.o.).
Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničar.
Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić otvorio je sjednicu i konstatirao da
postoji kvorum potreban za rad. Predložio je sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Znanstvenog vijeća
Informacija o održanim sjednicama Upravnog vijeća (10.-13. sjednica)
Pokretanje postupka izbora člana Upravnog vijeća kojeg bira Znanstveno vijeće
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za popunu znanstvenog radnog mjesta
znanstveni suradnik, 1 izvršitelj/ica i donošenje odluke o imenovanju stručnog
povjerenstva za izbor
5. Razno

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Točka 1.
Zapisnik 12. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Član Upravnog vijeća izabran od strane Znanstvenog vijeća dr. sc. Barbara Sladonja
informirala je članove Znanstvenog vijeća o sjednicama Upravnog vijeća koje su održane u
razdoblju veljača – srpanj 2013. godine (10.-13. sjednica).
Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje.
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Točka 3.
Dr. sc. Milan Oplanić podsjetio je članove Znanstvenog vijeća da članu Upravnog vijeća
kojeg je izabralo Znanstveno vijeće dr. sc. Barbari Sladonja ističe mandat 18.09.2013. te da je
prema članku 7. Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća, najmanje mjesec dana prije isteka
mandata, potrebno pokrenuti postupak izbora člana.
Sukladno naprijed navedenom, Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo UPUTU o
provođenju izbora člana Upravnog vijeća Instituta.
Točka 4.
Na osnovu suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da se stručno radno mjesto
stručni savjetnik preustroji u znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, većinom glasova
(za: 9, protiv: 1) donesena je sljedeća ODLUKA o raspisivanju natječaja:
„Raspisuje se natječaj za popunu upražnjenog znanstvenog radnog mjesta, na neodređeno
vrijeme:
1. znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili područje
biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, za rad na znanstvenom projektu
„Karakterizacija autohtonih sorti maslina u Istri“, 1 izvršitelj.
Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 –
Odluka USRH, 46/07, 63/11) i izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslik diplome o akademskom stupnju
doktora znanosti, preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik i kratak
sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, K. Huguesa
8, s naznakom «Za natječaj-znanstveni suradnik».
Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke
o izboru.“
Većinom glasova (za: 9, protiv: 1) donesena je slijedeća ODLUKA kojom je imenovano
Povjerenstvo za provođenje izbora:
„I
Imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
1. dr. sc. Barbara Sladonja, predsjednik
2. dr. sc. Pavlo Ružić, zamjenik predsjednika
3. dr. sc. Kristina Brščić, član.
II
Zadatak Povjerenstva je da po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj za izbor na
znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivreda ili područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija - 1 izvršitelj, pregleda
pristigle prijave, utvrdi da li su prijave pristigle pravovremeno, koji pristupnici ispunjavaju
uvjete natječaja, te uz obrazloženje, Znanstvenom vijeću predloži izbor pristupnika na radno
mjesto.
III
Izviješće iz prethodne točke dostaviti Znanstvenom vijeću na odlučivanje“.
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Točka 5.
Pod točkom Razno dr. sc. Milan Oplanić informirao je članove Znanstvenog vijeća o
slijedećem:
1. Budući da je dr. sc. Zdravko Šergo izabran u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik,
a prošlo je više od 4 godine kako je izabran na radno mjesto viši znanstveni suradnik,
Institut je MZOS-u dostavio zahtjev za davanje suglasnosti za prenamjenu
znanstvenog radnog mjesta viši znanstveni suradnik u znanstveno radno mjesto
znanstveni savjetnik i zahtjev za davanje suglasnosti za raspisivanje natječaja za
popunu tog radnog mjesta.
2. U Narodnim novinama br. 94/13 objavljene su Izmjene i dopune Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
3. Raspisan je Natječaj za VIP projekte, a rok za prijavu je 06.09.2013. Predsjednik
Znanstvenog vijeća traži od članova da se angažiraju na prijavi istih.
Sjednica je završena u 9,50 sati.
Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl. iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić
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