INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
URBROJ: 0147-16-482
Poreč, 22. srpnja 2016.
ZAPISNIK
22. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
22. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 22. srpnja 2016. godine s početkom u 9,00
sati.
Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 10 članova.
Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Kristina
Brščić, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Danijela Poljuha, dr.
sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Marin Krapac i dr. sc. Ana Težak Damijanić.
Odsutni: dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Igor Pasković i dr. sc. Sara
Godena (opravdano odsutni), dr. sc. Sanja Radeka (neopravdano odsutna) i dr. sc. Zdravko
Šergo (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.
Prije prelaska na usvajanje Dnevnog reda, 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 21. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Razmatranje izvješća Povjerenstva za izbor i donošenje odluke po raspisanom
natječaju za izbor na radno mjesto stručni suradnik, 1 izvršitelj/ica
3. Informacija o kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za višegodišnje
institucijsko financiranje Instituta za 2016. godinu
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća
5. Razno
Točka 1.
Zapisnik 21. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Dr. sc. Barabara Sladonja, predsjednica Povjerenstva za izbor, podnijela je izvješće o
provedenom natječaju za prijem na radno mjesto „stručni suradnik“, 1 izvršitelj/ica, za rad
u Genetičkom laboratoriju na poslovima u okviru provedbe programa Nacionalne banke
biljnih gena te drugim poslovima laboratorija. Utvrđeno je da su se na natječaj javila 3
pristupnika od kojih samo pristupnica Ines Kralj ispunjava uvjete.
Na prijedlog Povjerenstva, a po obavljenoj diskusiji, Znanstveno vijeće jednoglasno je
donijelo sljedeću ODLUKU o izboru na stručno radno mjesto:
„I.
INES KRALJ, magistra molekularne biologije iz Osijeka, Vukovarska 304, izabire
se na radno mjesto «stručna suradnica», za rad u Genetičkom laboratoriju na poslovima u

okviru provedbe programa Nacionalne banke biljnih gena te drugim poslovima laboratorija
u Zavodu za poljoprivredu i prehranu
II.
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, u punom
radnom vremenu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

III.

Točka 3.
Dr. sc. Kristina Brščić, predsjednica Povjerenstva za izradu kriterija, informirala je
Znanstveno vijeće o prijedlogu Kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih za
institucijsko financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam u 2016. godini. Članovi
Znanstvenog vijeća primili su informaciju na znanje.
Točka 4.
Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić konstatirao je da je Znanstveno
vijeće na 21. sjednici pokrenulo postupak izbora predsjednika i zamjenika predsjednika
Znanstvenog vijeća za mandatni period od 29. srpnja 2016. godine do 29. srpnja 2018.
godine. Utvrdio je da su Zavod za poljoprivredu i prehranu, Zavod za ekonomiku i razvoj
poljoprivrede i Zavod za turizam dostavili popis svojih kandidata za predsjednika i
zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća.
Temeljem dostavljenih prijedloga jednoglasno je donesen ZAKLJUČAK:
Utvrđuje se konačan broj i popis kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika
Znanstvenog vijeća, kako slijedi:
-

za predsjednika Znanstvenog vijeća
1. dr. sc. Milan Oplanić, znanstveni savjetnik

-

za zamjenicu predsjednika Znanstvenog vijeća
1. dr. sc. Barbara Sladonja, znanstvena savjetnica.

Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću ODLUKU:
Imenuje se Izborno povjerenstvo u sastavu:
1. dr. sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, predsjednik
2. dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, viša znanstvena suradnica, član
3. dr. sc. Ana Težak Damijanić, poslijedoktorandica, član.
Zadatak Izbornog povjerenstva je da pripremi i provede postupak tajnog glasovanja za
predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća i Znanstvenom vijeću podnese
izvješće o rezultatima glasovanja.
Sjednica je prekinuta u 9,20 sati kako bi Izborno povjerenstvo pripremilo glasačke listiće i
provelo glasovanje.
Glasovanje za predsjednika i zamjenika predsjednika i utvrđivanje rezultata glasovanja:
Tajno glasovanje održano je u 9,30 sati u dvorani za sastanke, nakon čega je sjednica
nastavljena.
Dr. sc. Marijan Bubola, predsjednik Izbornog povjerenstva pročitao je Izvješće
Povjerenstva o rezultatima glasovanja, kojim je utvrđeno sljedeće:
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kandidat za predsjednika Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić dobio je 10
glasova
- kandidatkinja za zamjenicu predsjednika Znanstvenog vijeća dr. sc. Barbara
Sladonja dobila je 9 glasova.
Temeljem podnesenog izvješća Znanstveno vijeće je konstatiralo da je većinom glasova
ukupnog broja članova Znanstvenog vijeća za predsjednika izabran dr. sc. Milan Oplanić, a
za zamjenicu predsjednika dr. sc. Barbara Sladonja, na mandatni period od 2 (dvije)
godine, odnosno na vrijeme od 29. srpnja 2016. godine do 29. srpnja 2018. godine.
-

Točka 5.
Pod točkom Razno ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban obrazložio je članovima
Znanstvenog vijeća Odluku o dodjeli nagrada istraživačima za 2015. godinu.
Sjednica je završena u 9,45 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl.iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić
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