
 

 

 

URBROJ: 0147-18-126 

Poreč, 12. siječnja 2018. 

 

ZAPISNIK 

17. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

17.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 12. siječnja 2018. 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. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. 

Zdravko Šergo, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela 

Poljuha dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. 

Sara Godena i dr. sc. Marko Černe. 

Opravdano odsutni: dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Sanja Radeka,  dr. sc. Igor Pasković i 

dr. sc. Marin Krapac. 

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 16. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Razmatranje Izvješća Natječajnog povjerenstva i donošenje odluka po raspisanom 

natječaju za izbor: 

a) na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za ekonomiku i 

razvoj poljoprivrede 

b) u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za 

turizam 

c) doktoranda u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent u 

Zavodu za poljoprivredu i prehranu i donošenje odluke o imenovanju 

mentora 

3. Informacija o sjednicama Upravnog vijeća 

4. Predlaganje jednog člana Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

5. Razno 
 

Točka 1. 

 

Zapisnik 16. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 2.  

 

Dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Povjerenstva za izbor, podnio je izviješće o provedenom 

natječaju za izbor: 

a) na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, 1 izvršitelj/ica u Zavodu za 

ekonomiku i razvoj poljoprivrede 
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b) u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za 

turizam  

c) u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent u Zavodu za 

poljoprivredu i prehranu 

Na prijedlog Povjerenstva i po obavljenoj diskusiji Znanstveno vijeće jednoglasno je 

donijelo sljedeće ODLUKE: 

a)  

„I. Dr. sc. ANA TEŽAK DAMIJANIĆ izabire se na znanstveno radno mjesto 

znanstvena suradnica, znanstveno  područje društvenih  znanosti, polje ekonomija. 

II.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

b) 

„I. TINA ŠUGAR, magistra inženjerka agrobiznisa i ruralnog razvitka, izabire se u 

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

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

c) 

„I. JANA KLANJAC, magistra inženjerka fitomedicine, izabire se u suradničko 

zvanje i na suradničko radno mjesto asistent, 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)“. 

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo i sljedeću Odluku: 

„I. Dr. sc. IGOR PASKOVIĆ, znanstveni suradnik u Institutu za poljoprivredu i 

turizam, imenuje se mentorom JANI KLANJAC, asistentici koja će raditi na projektu 

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)“. 

II.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

Točka 3. 

 

Član Upravnog vijeća izabran od strane Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić  

informirao je članove Znanstvenog vijeća o 16. , 17. i 18.  sjednici Upravnog vijeća. 

Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje. 

 

Točka 4. 

 

Temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Hrvatske 

zaklade za znanost, Znanstveno vijeće donijelo je sljedeću Odluku: 

„Dr. sc. SMILJANA GORETA BAN,  znanstvena savjetnica, predlaže se za člana 

Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost.“ 

 

 

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 9,35 sati. 

 

 

    Zapisnik vodila                         Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

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


