
 

 

 

URBROJ: 0147-18-487 

Poreč, 4. lipnja 2018. 

 

ZAPISNIK 

21. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

21.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 4. lipnja 2018. godine s početkom  u 9,00  sati. 

Od ukupno 17 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 11 članova. 

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

Goreta Ban, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. 

Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Sara Godena, i dr. sc. Marko Černe. 

Opravdano odsutni: dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić,  dr. sc. Zdravko 

Šergo, dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Marin Krapac i dr. sc. Ana Težak Damijanić. 

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

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

Predsjednik je utvrdio da je prisutan natpolovičan broj članova Znanstvenog vijeća i da su 

ispunjeni uvjeti za rad.  

Većinom glasova (za: 9, suzdržan: 1) usvojen je sljedeći 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Davanje suglasnosti na Zahtjev za izdavanje suglasnosti za raspisivanje natječaja, 

razvojni koeficijenti 

3. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za izbor i donošenje odluke po raspisanom natječaju 

za prijem na radno mjesto poslijedoktorand 

4. Pokretanje postupka izbora u Znanstveno vijeće predstavnika osoba izabranih na 

suradnička radna mjesta i to: 

a) Donošenje Upute o provođenju izbora predstavnika osoba izabranih na 

suradnička radna mjesta u Znanstveno vijeće 

b) Donošenje Odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva 

5. Informacija o 20. sjednici Upravnog vijeća 

6. Razno 

 
 

Točka 1. 

Zapisnik 20. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 2.  

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je članove Znanstvenog vijeća da Institut 

namjerava poslati zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja za davanje suglasnosti za 

raspisivanje natječaja za jednog znanstvenog suradnika u okviru razvojnih koeficijenata. 

Potreba za istim se ukazala zbog realizacije postojećih projekata, prijave novih, kao i rada 

na ostalim poslovima, a nakon što je potpisan Sporazum o prestanku Ugovora o radu na 

određeno vrijeme sa dr. sc. Marinelom Dropulić Ružić, poslijedoktorandicom i izborom dr. 

sc. Ane Težak Damijanić, poslijedoktorandice, na radno mjesto znanstvena suradnica. 

Znanstveno vijeće većinom glasova (za: 10, suzdržan: 1) dalo je suglasnost na slanje 
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zahtjeva Ministarstvu znanosti i obrazovanja za prijem jednog znanstvenog suradnika, 

područje biotehničkih znanosti. 

 

Točka 3. 

Dr. sc. Smiljana Goreta Ban, predsjednica Povjerenstva za izbor, podnijela je izvješće o 

provedenom natječaju za prijem na radno mjesto poslijedoktorand, 1 izvršitelj/ica na 

određeno vrijeme. Povjerenstvo je utvrdilo da je pristiglo 7 prijava, od kojih su 2 

pristupnika dostavili svu traženu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete natječaja. 

Povjerenstvo je predložilo da se na radno mjesto primi dr. sc. Mario Franić, čije 

kvalifikacije bolje odgovaraju zahtjevima Projekta, posebno terensko i laboratorijsko 

iskustvo koje posjeduje u radu s biljkama, a koje je potrebno za rad na Projektu. 

Znanstveno vijeće prihvatilo je prijedlog Povjerenstva za izbor i jednoglasno donijelo 

sljedeću 

„O D L U K U 

o izboru na suradničko radno mjesto 

 

I. Dr. sc. MARIO FRANIĆ iz Rijeke, dr. Zdravka Kučića 14, izabire se na 

suradničko  radno mjesto «poslijedoktorand», znanstveno  područje interdisciplinarnih 

znanosti, izborna polja biologija i poljoprivreda, za rad na projektu „Bioraznolikost i 

molekularno oplemenjivanje bilja“ 

II. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do 31. ožujka 2019. godine, u punom 

radnom vremenu. 

III.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

 

Točka 4. 

Pokretanje postupka izbora predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta u 

Znanstveno vijeće obrazložila je Ljiljana Kajić, voditeljica Odjela općih, pravnih i 

kadrovskih poslova. Imenovana je informirala članove Znanstvenog vijeća da mandat 

sadašnjem predstavniku ističe 26. srpnja 2018. godine te je potrebno pokrenuti postupak 

izbora novog/ih predstavnika. Sukladno tome,  Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo 

sljedeću  

„U P U T U  

o provođenju izbora predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta  u 

Znanstveno vijeće 
 

I. 

Ovom  Uputom utvrđuje se postupak provođenja izbora predstavnika osoba izabranih na 

suradnička radna mjesta (dalje u tekstu: suradnici) u Znanstveno vijeće Instituta za 

poljoprivredu i turizam. 

II. 

(1) Sastanak suradnika na kojem se vrši kandidiranje i izbor predstavnika saziva i vodi 

predsjednik Izbornog povjerenstva. 

(2) Pravo učestvovanja u postupku izbora imaju svi suradnici. 

(3) Svaki suradnik može kandidirati sebe ili drugog suradnika. 

(4) Predloženi suradnik treba predsjedniku Izbornog povjerenstva predati pisano očitovanje 

o prihvaćanju kandidature. 

(5) Izbori su pravovaljani ako na izbore izađe najmanje natpolovičan broj suradnika.  

(6) Izbori se provode tajnim glasovanjem. 

(7) Predstavnik se bira na vrijeme od 2 godine. 
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(8) Izabrani su kandidati koji su dobili natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja osoba 

izabranih na suradnička radna mjesta. Ako su 2 ili više kandidata dobili isti broj glasova, za 

njih se glasovanje ponavlja. 

(9) Ako izabrani predstavnik u međuvremenu bude izabran na znanstveno radno mjesto i 

po tom osnovu postane član Znanstvenog vijeća ili mu prestane radni odnos u Institutu, 

izabrat će se novi predstavnik na vrijeme od 2 godine. 

III. 

U slučaju da ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, postupak izbora će se 

ponoviti isti dan za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Ako se ni tada ne 

izvrši izbor predstavnika, utvrdit će se novi datum održavanja izbora. 

IV. 

Ova Uputa stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do njenog stavljanja van snage.“ 

 

Pored toga jednoglasno je donesena sljedeća  
 

„O D L U K U 

o imenovanju Izbornog povjerenstva 

 

I. Imenuje se Izborno povjerenstvo u sastavu: 

1. dr. sc. Kristina Brščić, predsjednica 

2. dr. sc. Igor Lukić, član 

3. dr. sc. Milan Oplanić, član 

II. Zadatak Izbornog povjerenstva je da, sukladno aktima Instituta, provede postupak 

izbora člana/članova Znanstvenog vijeća, predstavnika osoba izabranih na suradnička radna 

mjesta, za mandat od 27. srpnja 2018. do 27. srpnja 2020. godine. 

III. Izviješće  iz prethodne točke dostaviti Znanstvenom vijeću odmah po obavljenom 

izboru.“ 

 

Točka 5. 

 

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

informirao je članove Znanstvenog vijeća o 20.  sjednici Upravnog vijeća. 

Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje. 

 

 

Po točki Razno nije bilo diskusije. 

 

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 9,55 sati. 

 

 

 

    Zapisnik vodila                         Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

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


