INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM U POREČU
Poreč, 31.10.2014.
URBROJ: 0147-14-984
ZAPISNIK
2. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
2. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 31.10.2014. godine s početkom u 9,00 sati.
Od ukupno 18 članova Znanstvenog vijeća, sjednici prisustvuje 10 članova.
Prisutni: dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Pavlo Ružić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Đordano
Peršurić, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Sanja Radeka, dr.
sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha, i dr. sc. Marin Krapac.
Odsutni: dr. sc. Milan Oplanić (bolovanje), dr. sc. Smiljana Goreta Ban (opravdano
odsutna), dr. sc. Marijan Bubola (opravdano odsutan), dr. sc. Karolina Brkić Bubola
(rodiljni dopust), dr. sc. Igor Lukić (opravdano odsutan), dr. sc. Marinela Dropulić Ružić
(opravdano odsutna), dr. sc. Klara Trošt Lesić (opravdano odsutna) 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 1. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za provedbu izbora i donošenje odluke po
raspisanom natječaju za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u
sustavu znanosti i visokom obrazovanju, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme
3. Razno
Točka 1.
Zapisnik 1. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Dr. sc. Danijela Poljuha, član Povjerenstva za provedbu izbora, podnijela je izviješće o
provedenom natječaju 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 do povratka dr. sc. Karoline
Brkić Bubola s rodiljnog/roditeljskog dopusta. Odluku o raspisivanju natječaja donijelo je
Znanstveno vijeće na 1. sjednici održanoj 12.09.2014. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da
se na natječaj prijavilo 26 pristupnika od koji 7 pristupnika ispunjava uvjete natječaja.
Na prijedlog Povjerenstva jednoglasno je donesena sljedeća ODLUKA o izboru u stručno
zvanje i na radno mjesto:
„I.
IRENA MOFARDIN, mag.ing.techn.aliment., bira se u stručno zvanje i na radno
mjesto I. vrste «stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju», područje

biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, u Prehrambeno-biotehnološkom
laboratoriju Zavoda za poljoprivredu i prehranu.
II.
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do povratka dr. sc. Karoline Brkić
Bubola s rodiljnog/roditeljskog dopusta.
III.

Imenovana će raditi u punom radnom vremenu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Članak 3.
Pod točkom Razno Znanstveno vijeće je informirano o radu na izradi nacrta novog Statuta
Instituta, o radu na izradi monografije Instituta i o prijavi projekata.

Sjednica je završena u 9,30 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl. iur.

Zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća

dr. sc. Barbara Sladonja
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