INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
URBROJ: 0147-16-432
Poreč, 21. lipnja 2016.
ZAPISNIK
20. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
20. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 21. lipnja 2016. godine s početkom u 13,00
sati.
Od ukupno 15 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 10 članova.
Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Smiljana
Goreta Ban, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Igor Lukić, , dr. sc. Marijan
Bubola, dr. sc. Marin Krapac i dr. sc. Sara Godena.
Odsutni: dr. sc. Karolina Brkić Bubola (službeno odsutna), dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc.
Zdravko Šergo i dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić (godišnji odmor) i dr. sc. Ana Težak
Damijanić (bolovanje).
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 19. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za izbor i donošenje odluka po raspisanom
natječaju 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
3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prijem doktoranda u zvanje i na radno
mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica
4. Razno
Točka 1.
Zapisnik 19. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Dr. sc. Barbara Sladonja, predsjednica Povjerenstva za izbor, podnijela je izviješće o
provedenom natječaju za popunu sljedećih radnih 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

Na prijedlog Povjerenstva i po obavljenoj diskusiji Znanstveno vijeće jednoglasno je
donijelo sljedeće ODLUKE:
a)
Dr. sc. IGOR PASKOVIĆ, dipl. ing. agr., izabire se na radno mjesto «znanstveni
suradnik», znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda.
b)
I.
Dr. sc. MARKO ČERNE, dipl. ing. agr., izabire se u suradničko zvanje i na radno
mjesto «poslijedoktorand», znanstveno
područje biotehničkih
znanosti, polje
poljoprivreda.
II.
Dr. sc. IGOR PALČIĆ, dipl. ing. agr., izabire se u suradničko zvanje i na radno
mjesto «poslijedoktorand», znanstveno
područje biotehničkih
znanosti, polje
poljoprivreda.
c)
Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je članove Znanstvenog vijeća o dopisu
Hrvatske zaklade za znanost od 20. lipnja 2016., broj: I-1331-2016. Dopisom se od
ustanova traži obustava postupaka zapošljavanja doktoranada u zvanju stručni suradnik u
sustavu znanosti i visokom obrazovanju na projekt HZZ „Projekt razvoja karijera mladih
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ i žurno raspisivanje novog natječaja za
zapošljavanje doktoranada u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent na vrijeme od 4
godine. Postupajući po naprijed navedenom dopisu Znanstveno vijeće je jednoglasno
donijelo odluku da se obustavlja postupak prijema jednog doktoranda na radno mjesto
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, koji je objavljen 18. svibnja
2016. godine u „Narodnim novinama“ broj 46/16.
Točka 3.
Imajući u vidu navedeno u točki 2. stavak 3. ovog Zapisnika, Znanstveno vijeće je
jednoglasno donijelo sljedeću ODLUKU o raspisivanju natječaja
„Raspisuje se natječaj za zapošljavanje doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto
asistent, 1 izvršitelj/ica, za vrijeme trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost „Projekt
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ , na određeno
vrijeme od 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 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 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
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upis na navedeni doktorski studij te dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija (ukoliko je
primjenljivo).
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-doktorand » .
Pošto se po točki 4. nitko nije javio za riječ, sjednica je završena u 13,40 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl.iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić
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