
 

 

 

 

URBROJ: 0147-17-89 

Poreč, 1. veljače 2017. 

 

ZAPISNIK 

7. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

 

7.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 1. veljače 2017. godine s početkom  u 9,00  sati. 

Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 13 članova. 

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

Goreta Ban, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Anita Silvana Ilak 

Peršurić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Marin Krapac, dr. sc. Sara 

Godena, dr. sc. Igor Pasković i dr. sc. Marko Černe. 

Odsutni: dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Karolina Brkić Bubola i dr. sc. Danijela Poljuha 

(opravdano odsutne). 

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 i da su ispunjeni uvjeti za rad.  

Jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za izbor i donošenje odluke o izboru na 

znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik 

3. Informacija o 12. sjednici Upravnog vijeća 

4. Razno 

 

 

Točka 1. 

 

Zapisnik 6. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 2.  

 

Izvješće o provedenom natječaju za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni 

suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija ili biotehnologija, 

1 izvršitelj/ica, podnio je dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Povjerenstva za izbor. Na 

natječaj se javilo 5 pristupnika od kojih samo 2 pristupnika ispunjavaju uvjete natječaja  i 

to dr. sc. Igor Lukić i dr. sc. Danijela Poljuha. 

Na prijedlog Povjerenstva za izbor, Znanstveno vijeće je većinom glasova (za: 11, 

suzdržan: 1) donijelo sljedeću ODLUKU o izboru na radno mjesto: 
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„Dr. sc. IGOR LUKIĆ izabire se na znanstveno radno mjesto I. vrste «viši znanstveni 

suradnik», znanstveno  područje biotehničkih  znanosti, polje prehrambena tehnologija.“ 

 

Za vrijeme glasovanja dr. sc. Igor Lukić napustio je dvoranu. 

 

Točka 3. 

 

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

informirao je o 12. sjednici  Upravnog vijeća Instituta, održanoj 21. prosinca 2016. godine.  

Znanstveno vijeće primilo je informacije na znanje. 

 

Točka 4. 

 

Pod točkom 4. nije bilo rasprave. 

 

 

 

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 9,30 sati. 

 

 

 

 

    Zapisnik vodila                             Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

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

 


