INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM U POREČU
Poreč, 12.09.2014.
URBROJ: 0147-14-797

ZAPISNIK
1. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
1. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 12.09.2014. godine s početkom u 10,00 sati.
Od ukupno 17 članova Znanstvenog vijeća, sjednici prisustvuje 11 članova.
Prisutni: dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Pavlo Ružić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Đordano
Peršurić, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc.
Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Marijan Bubola i dr. sc. Marin Krapac.
Odsutni: dr. sc. Milan Oplanić (bolovanje), dr. sc. Smiljana Goreta Ban (roditeljski dopust),
dr. sc. Karolina Brkić Bubola (rodiljni dopust), dr. sc. Marinela Dropulić Ružić (roditeljski
dopust), dr. sc. Zdravko Šergo (opravdano odsutan) i Danijela Janjanin, dipl. ing.agr.
(bolovanje).
Ostali nazočni: Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničar.
Zbog odsustva predsjednika Znanstvenog vijeća dr. sc. Milana Oplanića, sjednicu je
otvorila i vodila dr. sc. Barbara Sladonja, zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća. Ista
je konstatirala da sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova Znanstvenog
vijeća (kvorum) i da su ispunjeni uvjeti za rad.
Na prijedlog zamjenice predsjednika Znanstvenog vijeća jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika konstitutivne sjednice Znanstvenog vijeća
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u zvanje i na radno mjesto
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, 1 izvršitelj/ica, na
određeno vrijeme i donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za izbor
3. Donošenje odluke o izboru dva člana Povjerenstva za izradu prijedloga Statuta
Instituta
4. Donošenje odluke o imenovanju koordinatora zajedničkog Ureda za znanost, studije
i cjeloživotno učenje
5. Informacija o prijavi projekata
6. Informacija o radu znanstvenika
7. Informacija o sjednicama Upravnog vijeća Instituta
8. Razno
Točka 1.
Zapisnik konstitutivne sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.
Na osnovu suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 12.08.2014.,
jednoglasno je donesena
„ODLUKA
o raspisivanju natječaja
za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto:
- stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, područje biotehničkih
znanosti, polje prehrambena tehnologija, za rad u Prehrambeno-biotehnološkom
laboratoriju Zavoda za poljoprivredu i prehranu, 1 izvršitelj/ica
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog/roditeljskog
dopusta), u punom radnom vremenu.
Uvjeti: VSS stečena prema ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, prehrambeno inženjerstvo.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslik domovnice ili osobne
iskaznice i preslik diplome o stručnoj spremi.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba
spola.
Rok za podnošenje prijava s dokumentacijom je 30 dana od dana objave natječaja u
Narodnim novinama.
Prijave se šalju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440
Poreč, s naznakom «Za natječaj».
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja
odluke o izboru.“
Jednoglasno je donesena i sljedeća
„ODLUKA
o imenovanju Povjerenstva za provedbu izbora
I.

Imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
1. dr. sc. Igor Lukić, predsjednik
2. dr. sc. Danijela Poljuha, član
3. dr. sc. Marin Krapac, član.

II.
Zadatak Povjerenstva je da po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj za izbor
u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom
obrazovanju, područje biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, 1
izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 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“.

Točka 3.
Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je Znanstveno vijeće da je Upravno vijeće
pokrenulo postupak izrade i donošenja novog Statuta Instituta te je u tom cilju imenovalo 3
člana Povjerenstva za izradu prijedloga Statuta Instituta s tim da Znanstveno vijeće imenuje
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još 2 člana. Postupajući u skladu s tim, Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću
Odluku:
„U Povjerenstvo za izradu Prijedloga Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam imenuju se
1. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, član
2. dr. sc. Danijela Poljuha, član.“
Točka 4.
Dr. sc. Dean Ban informirao je članove Znanstvenog vijeća da je u srpnju 2014. godine sa
Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli
zaključen Sporazum o zajedničkoj suradnji na ustroju Ureda za znanost, studije i
cjeloživotno učenje, temeljem kojeg je potrebno da svaki potpisnik Sporazuma imenuje po
jednog koordinatora navedenog Ureda. Sukladno tome, jednoglasno je donesena Odluka:
„Dr. sc. SMILJANA GORETA BAN, viši znanstveni suradnik, imenuje se koordinatorom
Ureda za znanost, studije i cjeloživotno učenje ispred Instituta za poljoprivredu i turizam,
prema Sporazumu o zajedničkoj suradnji na ustroju ovog Ureda.“
Točka 5.
Pod točkom 5. Znanstveno vijeće je primilo na znanje informaciju o prijavi projekata na
natječaj Zaklade za znanost.
Točka 6.
Predstojnici zavoda izvijestili su Znanstveno vijeće o radu znanstvenika, prvenstveno o
njihovom radu na projektima, broju objavljenih radova i radova koji su poslani na objavu i
drugo.
Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje.
Članak 7.
Budući da je član Upravnog vijeća izabran od strane Znanstvenog vijeće dr. sc. Milan
Oplanić odsutan zbog bolesti, dr. sc. Kristina Brščić, član Upravnog vijeća imenovana od
strane Radničkog vijeća, izvijestila je o konstitutivnoj i prvoj sjednici Upravnog vijeća
Instituta.
Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje.
Članak 8.
Pod točkom Razno iznesene su informacije o aktualnim događanjima u Institutu te o
realizaciji EU projekata „MITOMED“ i „Putovima Malvazije istarske“.
Znanstveno vijeće primilo je informacije na znanje.
Sjednica je završena u 11,30 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl. iur.

Zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća

dr. sc. Barbara Sladonja
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