
 

 

 

 

URBROJ: 0147-16-849 

Poreč, 12. prosinca 2016. 

 

ZAPISNIK 

5. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

 

5.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 12. prosinca 2016. godine s početkom  u 13,00  

sati. 

Sjednici je prisustvovalo svih 16  članova Znanstvenog vijeća. 

Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Barbara 

Sladonja, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Danijela Poljuha dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. 

Anita Silvana Ilak Peršurić, 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, dr. sc. Igor 

Pasković i dr. sc. Marko Černe. 

Tijekom razmatranja točke 3. sjednicu je, uz opravdanje, napustila dr. sc. Anita Ilak 

Peršurić. 

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 

svi članovi Znanstvenog vijeća i da su ispunjeni uvjeti za rad.  

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban obrazložio je razloge sazivanja sjednice po hitnom 

postupku: popunjene obrasce o  znanstvenoj djelatnosti Instituta u 2015. godini potrebno je 

najdalje do 15. studenog 2016.  dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja te iste treba 

detaljno razmotriti i prekontrolirati unesene podatke. 

Jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Razmatranje podataka za MZO o znanstvenoj djelatnosti Instituta u 2015. godini 

3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor na radno mjesto viši znanstveni 

suradnik 

4. Informacija o 11. sjednici Upravnog vijeća 

5. Razno 

 

Točka 1. 

 

Zapisnik 4. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 2.  

 

Uz obrazloženje dr. sc. Barbare Sladonje, koja je zadužena za popunu obrazaca 

dostavljenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, članovi Znanstvenog vijeća 
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razmotrili su unesene podatke o znanstvenoj djelatnosti Instituta za poljoprivredu i turizam 

u 2015. godini. Zaključeno je da se uočeni propusti odmah isprave kako bi se popunjeni 

obrasci na vrijeme dostavili Ministarstvu. 

 

Točka 3. 

 

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 2. studenog 2016. 

godine, jednoglasno je donesena  

„ODLUKA 

o raspisivanju natječaja 

za izbor na radno mjesto 

- viši znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje 

prehrambena tehnologija ili biotehnologija, 1 izvršitelj/ica 

Radni odnos se zasniva  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Uvjeti: Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom 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 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 viši znanstveni suradnik u području biotehničkih znanosti, polje 

prehrambena tehnologija ili biotehnologija. 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i 

znanstvenom zvanju, dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 41. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, dokaze ili podatke o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. 

Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu i sažetak 

znanstvene djelatnosti. 

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.“ 

 

Pored toga Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo  

 

„ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za izbor 

 

I. Imenuje se Povjerenstvo za izbor u sastavu: 

 

1. dr. sc. Milan Oplanić, znanstveni savjetnik, predsjednik 

2. dr. sc. Barbara Sladonja, znanstvena savjetnica, član 

3. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica, član. 

 

II. Zadatak Povjerenstva je da po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj za izbor na 

znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje 

prehrambena tehnologija ili biotehnologija, 1 izvršitelj/ica,  pregleda pristigle prijave, utvrdi da 

li su prijave pristigle pravovremeno, koji pristupnici ispunjavaju uvjete natječaja te, uz 

obrazloženje, Znanstvenom vijeću predloži kojeg kandidata izabrati. 
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III. Pri ocjeni i predlaganju kandidata Povjerenstvo treba imati u vidu prvenstveno izvrsnost 

znanstvenog rada i to: 

 

1. broj originalnih a1 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Web of Science 

(WoS) 

2. ukupni faktor odjeka a1 radova iz WoS-a prema Journal Citation Report-u 

3. ukupna citiranost a1 radova u WoS-u 

4. glavno ili dopisno autorstvo a1 radova iz WoS-a 

5. h-indeks pristupnika prema WoS-u 

6. vođenje znanstvenih projekata (FP7, Obzor 2020, HRZZ, UKF) 

7. mentorstvo doktoranada. 

IV. Izviješće  iz prethodne točke dostaviti Znanstvenom vijeću na odlučivanje.“ 

 

Za kriterije iz točke III. naprijed navedene Odluke glasalo je 8 članova Znanstvenog vijeća. 

 

 

Točka 4. 

 

Dr. sc. Milan Oplanić, član Upravnog vijeća izabran od strane Znanstvenog vijeća, 

informirao je o 11. sjednici  Upravnog vijeća Instituta, koja je održana 23. studenog 2016. 

godine.  

Znanstveno vijeće primilo je informacije na znanje. 

 

Točka 5. 

 

Pod točkom 5. nije bilo rasprave. 

 

 

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 15,05 sati. 

 

 

 

 

    Zapisnik vodila                             Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

  Ljiljana Kajić, dipl.iur. v.r.                                        dr. sc. Milan Oplanić  v.r. 

 


