INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
URBROJ: 0147-16-385
Poreč, 15. svibnja 2016.
ZAPISNIK
19. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
19. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 16. svibnja 2016. godine s početkom u 9,00
sati.
Od ukupno 15 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 13 članova.
Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Smiljana
Goreta Ban, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Igor
Lukić, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Marin Krapac, dr. sc.
Sara Godena i dr. sc. Ana Težak Damijanić
Odsutni: dr. sc. Danijela Poljuha (opravdano odsutna) i dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić
(neopravdano odsutna).
Tijekom razmatranja točke 2. sjednicu je napustio dr. sc. Zdravko Šergo.
Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur, voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih
poslova, zapisničarka.
Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća.
Predsjednik je konstatirao da sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova
Znanstvenog vijeća (kvorum) i da su ispunjeni uvjeti za rad.
Jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za popunu sljedećih radnih mjesta:
a) znanstveni suradnika, 1 izvršitelj/ica
b) poslijedoktorand, 2 izvršitelja/ice
c) doktorand-stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, 1
izvršitelj/ica
3. Pokretanje postupka izbora predstavnika osoba izabranih na suradnička radna
mjesta u Znanstveno vijeće i to:
a) Donošenje Upute o provođenju izbora predstavnika osoba izabranih na
suradnička radna mjesta u Znanstveno vijeće
b) Donošenje Odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva
4. Informacija o 9. i 10. sjednici Upravnog vijeća
5. Razno
Točka 1.
Zapisnik 18. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Znanstveno vijeće
donijelo je sljedeću ODLUKU o raspisivanju natječaja:

„Raspisuje se natječaj za izbor na radna mjesta:
1. znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda,
1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 41. Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03,
105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 –
Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH) i uvjete propisane Pravilnikom o
dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (dostupan na mrežnim stranicama
Instituta http://www. iptpo.hr) te imati proveden izbor u znanstveno zvanje znanstveni
suradnik u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i
znanstvenom zvanju, sažetak znanstvene djelatnosti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz
Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.
2. poslijedoktorand, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili
biotehnologija, 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme od 4 godine
Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 43. Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i moraju imati završen doktorat znanosti iz
područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili biotehnologija Prednost će imati
kandidati koji imaju više iskustva u radu na znanstvenoistraživačkim projektima i veći broj
radova indeksiranih u WOS-u.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i
sažetak znanstvene i stručne djelatnosti s popisom radova.
3. doktorand - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju,
u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja mladih istraživača –
izobrazba novih doktora znanosti“, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, najdulje na 4
godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti. Rad će se odvijati na
projektu „Razjašnjavanje sortne tipičnosti vina i maslinovog ulja od hrvatskih domaćih
sorti“.
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; 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 polju prehrambene tehnologije, posebno u području teme projekta;
sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na
znanstvenim konferencijama u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom
polju prehrambena tehnologija, posebno u području teme projekta, laboratorijsko iskustvo u
radu s instrumentalnim tehnikama analize (plinska kromatografija, tekućinska
kromatografija visoke djelotvornosti, masena spektrometrija).
Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom odgovarajućem
sveučilišnom studiju, potvrdu o prosjeku ocjena i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za
upis na navedeni doktorski studij te dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija (ukoliko je
primjenljivo).
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Pristupnici 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.
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.“
Glasanje o prijedlogu za raspisivanje natječaja i tekstu natječaja koji je gore naveden bilo je
sljedeće:
- za radno mjesta pod 1. glasalo je 11 članova, dok je 1 član bio protiv
- za radno mjesto pod 2. glasalo je 11 članova, dok je 1 član bio suzdržan
- za radno mjesto pod 3. svi članovi Znanstvenog vijeća glasali su za.
Istovremeno, većinom glasova (za: 11, suzdržan: 1) donesena je sljedeća Odluka i
imenovanju Povjerenstva za izbor:
„I.

Imenuje se Povjerenstvo za izbor u sastavu:
1. dr. sc. Barbara Sladonja, znanstvena savjetnica, predsjednik
2. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica, član
3. dr. sc. Igor Lukić, znanstveni suradnik, član.

II.
Zadatak Povjerenstva je da po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj za izbor
na radna mjesta:
a. znanstveni suradnik, 1 izvršitelj/ica
b. poslijedoktorand, 2 izvršitelja/ice
c. doktorand-stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, 1
izvršitelj/ica
pregleda pristigle prijave, utvrdi da li su prijave pristigle pravovremeno, koji pristupnici
ispunjavaju uvjete natječaja te uz obrazloženje, Znanstvenom vijeću predloži izbor pristupnika
na radna mjesta.
III.

Izviješće iz prethodne točke dostaviti Znanstvenom vijeću na odlučivanje.“

Točka 3.
Pokretanje postupka izbora predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta u
Znanstveno vijeće obrazložila je Ljiljana Kajić, voditeljica Odjela općih, pravnih i
kadrovskih poslova. Imenovana je informirala članove Znanstvenog vijeća da mandat
sadašnjem predstavniku ističe 25. srpnja 2016. godine te je, sukladno članku 4. Poslovnika
o radu Znanstvenog vijeća, 3 mjeseca prije isteka njegovog mandata potrebno pokrenuti
postupak izbora novog predstavnika. Sukladno tome, Znanstveno vijeće jednoglasno je
donijelo sljedeću UPUTU o provođenju izbora predstavnika osoba izabranih na suradnička
radna mjesta u Znanstveno vijeće:
„I.
Ovom Uputom utvrđuje se postupak provođenja izbora predstavnika osoba izabranih na
suradnička radna mjesta (dalje u tekstu: suradnici) u Znanstveno vijeće Instituta za
poljoprivredu i turizam.
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II.
(1) Sastanak suradnika na kojem se vrši kandidiranje i izbor predstavnika saziva i vodi
predsjednik Izbornog povjerenstva, a isti održati najdalje do 1. srpnja 2016. godine.
(2) Pravo učestvovanja u postupku izbora imaju svi suradnici.
(3) Svaki suradnik može kandidirati sebe ili drugog suradnika.
(4) Predloženi suradnik treba predsjedniku Izbornog povjerenstva predati pisano očitovanje
o prihvaćanju kandidature.
(5) Izbori su pravovaljani ako na izbore izađe najmanje natpolovičan broj suradnika.
(6) Izbori se provode tajnim glasovanjem.
(7) Bira se samo jedan kandidat s mandatom od 26. srpnja 2016. do 26. srpnja 2018.
(8) Izabran je onaj kandidat koji je dobio natpolovičan broj glasova ukupnog broja
suradnika.
III.
Ukoliko ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, postupak izbora će se
ponoviti isti dan za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Ako se ni tada ne
izvrši izbor predstavnika, utvrdit će se novi datum održavanja izbora.
IV.
Ova Uputa stupa na snagu danom donošenja.“
Pored toga, jednoglasno je donesena i sljedeća ODLUKA o imenovanju Izbornog
povjerenstva:
„I.

Imenuje se Izborno povjerenstvo u sastavu:
1. dr. sc. Kristina Brščić, predsjednica
2. dr. sc. Barbara Sladonja, član
3. dr. sc. Milan Oplanić, član

II.
Zadatak Izbornog povjerenstva je da, sukladno aktima Instituta, provede postupak
izbora člana Znanstvenog vijeća, predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta,
za mandat od 26. srpnja 2016. do 26. srpnja 2018. godine.
III.
Izviješće iz prethodne točke dostaviti Znanstvenom vijeću odmah po obavljenom
izboru.“
Točka 4.
Dr. sc. Milan Oplanić, član Upravnog vijeća izabran od strane Znanstvenog vijeća, iznio je
informacije sa 9. sjednici Upravnog vijeća Instituta održane 3. svibnja 2016. godine i 10.
sjednice održane 12. svibnja 2016. godine.
Znanstveno vijeće primilo je informacije na znanje.
Točka 5.
Pod točkom Razno dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta izvijestio je članove Znanstvenog
vijeća o posjetu dr. sc. Davora Romića, ministra poljoprivrede Institutu dana 13. svibnja
2016. godine te o osnivanje Hrvatske poljoprivredne komore.
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Sjednica je završena u 10,00 sati.

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

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