
 

 

 

URBROJ: 0147-17-829 

Poreč, 20. studenog 2017. 

 

ZAPISNIK 

15. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

15.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 20. studenog 2017. godine s početkom  u 9,00  

sati. 

Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 12 članova. 

Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić,  dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Smiljana 

Goreta Ban, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Igor 

Lukić, dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Marijan Bubola, , dr. sc. Marko Černe i dr. sc. Sara 

Godena.  

Opravdano odsutni: dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Marin Krapac i dr. sc. Karolina Brkić 

Bubola 

Nisu pravdali izostanak: dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić. 

Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničarka. 

Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća. Prije 

prelaska na usvajanje Dnevnog reda, predsjednik je konstatirao da je prisutan natpolovičan 

broj 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 14. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za popunu sljedećih radnih mjesta: 

a) znanstveni suradnik u Zavodu za ekonomiku i razvoj poljoprivrede 

b) asistent u Zavodu za turizam 

c) asistent u Zavodu za poljoprivredu i prehranu 

i donošenje odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva. 

 
 

Točka 1. 

 

Zapisnik 14. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 2. 

 

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. listopada 2017.godine kao 

i dobivanja projekta Hrvatske zaklade za znanost, na prijedlog ravnatelja Instituta donesena 

je sljedeća Odluka o raspisivanju natječaja za izbor: 

 

1. na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za ekonomiku i 

razvoj poljoprivrede, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, 1 izvršitelj/ica, na 

neodređeno vrijeme 

Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 41. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za 
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izbor na znanstvena radna mjesta (dostupan na mrežnim stranicama Instituta http://www. 

iptpo.hr)  te imati proveden izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 

društvenih znanosti, polje ekonomija.  

Prednost će imati osobe čija je znanstvena djelatnost usmjerena na marketing u turizmu i 

imaju iskustvo u vođenju EU projekata ili koordiniranju istih. 

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

znanstvenom zvanju, sažetak znanstvene djelatnosti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz 

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

 

2. u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za turizam, 

područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ekonomika, 1 izvršitelj/ica, na 

određeno vrijeme u trajanju od 5 godina s obvezom upisa poslijediplomskog doktorskog 

studija  

Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 43. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, završen odgovarajući preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ispunjavati 

uvjete za upis na poslijediplomski doktorski studij, aktivno znanje engleskog jezika u 

govoru i pismu, dobro znanje rada u programima MS Office i SPSS. 

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i slično za izvrsnost u studiranju,  

sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, objavljeni  radovi, osobna izlaganja na 

znanstvenim konferencijama i dodatna usavršavanja. 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom odgovarajućem 

sveučilišnom studiju, potvrdu o prosjeku ocjena i/ili druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za 

upis na doktorski studij te dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija (ukoliko je 

primjenljivo).  

 

3. doktoranda u suradničkom zvanju i na suradničkom radnom mjestu  asistent u 

Zavodu za poljoprivredu i prehranu, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 

izvršitelj/ica, za rad na projektu i za vrijeme trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost,  

UIP-2017-05-8464 „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena 

mineralnih hranjiva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu 

masline(PhytoFarmOL)“, a najduže u trajanju od 4 godine s obvezom upisa 

poslijediplomskog doktorskog studija.  

Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 43. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomije ili srodnih područja 

znanosti, ispunjavati uvjete za upis na poslijediplomski doktorski studij, iskustvo rada u 

pedološkom laboratoriju i/ili laboratoriju za analizu biljnog materijala, izvrsno znanje iz 

ishrane bilja i/ili biljne fiziologije, iskustvo u provođenju poljskih pokusa ili pokusa u 

zaštićenim prostorima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, dobro 

poznavanje statističkih modela u poljoprivredi te posjedovanje vozačke dozvole B 

kategorije. Pristupnici moraju biti među 10% najboljih diplomiranih studenata na godini ili 

među 10 najboljih diplomiranih studenata na godini ako je broj studenata na tom smjeru 

manji od 100. 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom odgovarajućem 

sveučilišnom studiju, prijepis ocjena svih ispita tijekom studija te dokaze o ispunjavanju 

ostalih uvjeta (ukoliko je primjenljivo). U slučaju potrebe provest će se dodatno testiranje 

znanja i sposobnosti kandidata. 
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Svi pristupnici na ovaj natječaj, 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 » uz navođenje naziva radnog mjesta.“ 

 

Pored naprijed navedene Odluke, donesena je i Odluka o imenovanju Povjerenstva za 

izbor, koja glasi: 

 

„I. Imenuje se Povjerenstvo za izbor u sastavu: 

 

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

2. dr. sc. Kristina Brščić, viša znanstvena suradnica, član 

3. dr. sc. Igor Pasković, znanstveni suradnik, član. 

 

Za zamjenika članova imenuje se dr. sc. Igor Lukić, viši znanstveni suradnik. 

 

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

znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik i dva suradnička radna mjesta asistenta, koji je 

raspisan temeljem Odluke Znanstvenog vijeća sa 15. sjednice održane 20. studenog 2017. 

godine, pregleda pristigle prijave, utvrdi da li su prijave pristigle pravovremeno, koji pristupnici 

ispunjavaju uvjete natječaja te, uz obrazloženje, Znanstvenom vijeću predloži koje kandidate 

izabrati. 

 

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

 

  

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 9,20 sati. 

 

 

 

 

    Zapisnik vodila                         Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

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

 


