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ZAPISNIK 

1. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

 

1.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 29. srpnja 2016. godine s početkom  u 9,00  sati. 

Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 9 članova. 

Prisutni: dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Smiljana 

Goreta Ban, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Marin 

Krapac i dr. sc. Marko Černe. 

Odsutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Marijan Bubola, dr. 

sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Sanja Radeka (godišnji 

odmor) i dr. sc. Sara Godena (opravdano odsutna). 

Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur, voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih 

poslova, zapisničarka. 

Sjednicu je otvorila i vodila dr. sc. Barbara Sladonja, zamjenica predsjednika Znanstvenog 

vijeća, koji je odsutan zbog korištenja godišnjeg odmora. Konstatirala je da postoji kvorum 

za rad, jer je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Znanstvenog vijeća. 

Na početku sjednice utvrđen je sastav  Znanstvenog vijeća. Temeljem Izvješća Izbornog 

povjerenstva od 30. lipnja 2016. godine, utvrđeno je  da je za predstavnika osoba izabranih 

na suradnička radna mjesta izabran dr. sc. Marko Černe, poslijedoktorand, za mandatni 

period od 26. srpnja 2016. do 26. srpnja 2018. godine. 

Utvrđeno je da Znanstveno vijeće čini 16 članova i to: 

 

1. dr. sc. Dean Ban, znanstveni savjetnik 

2. dr. sc. Karolina Brkić Bubola, znanstvena suradnica 

3. dr. sc. Kristina Brščić, viša znanstvena suradnica 

4. dr. sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik 

5. dr. sc. Marko Černe, poslijedoktorand, 

6. dr. sc. Sara Godena, znanstvena suradnica 

7. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica 

8. dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, viša znanstvena suradnica 

9. dr. sc. Marin Krapac, znanstveni suradnik 

10. dr. sc. Igor Lukić, znanstveni suradnik 

11. dr. sc. Milan Oplanić, znanstveni savjetnik, predsjednik Znanstvenog vijeća 

12. dr. sc. Igor Pasković, znanstveni suradnik 

13. dr. sc. Danijela Poljuha, znanstvena suradnica 

14. dr. sc. Sanja Radeka, viša znanstvena suradnica 

15. dr. sc. Barbara Sladonja, znanstvena savjetnica, zamjenica predsjednika 

Znanstvenog vijeća 

16. dr. sc. Zdravko Šergo, znanstveni savjetnik. 
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Jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Razmatranje izvješća Povjerenstva za izbor i donošenje odluke po raspisanom 

natječaju za izbor doktoranda na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica 

3. Razno 

 

 

Točka 1. 

Pod točkom 1. usvajan je Zapisnik 22. sjednice Znanstvenog vijeća. 

Dr. sc. Zdravko Šergo rekao je da 22. sjednici nije mogao prisustvovati jer je bio na 

bolovanju. Sukladno tome, jednoglasno je usvojeno da se u Zapisniku umjesto 

„neopravdano odsutan“ stavi „bolovanje“.  

 

Točka 2.  

Dr. sc. Barbara Sladonja, predsjednica Povjerenstva za izbor, podnijela je izvješće o 

provedenom natječaju za zapošljavanje doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto 

asistent, 1 izvršitelj/ica za vrijeme trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost „Projekt 

razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno 

vrijeme od 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti. 

Na prijedlog Povjerenstva, a po obavljenoj diskusiji, Znanstveno vijeće jednoglasno je 

donijelo sljedeću ODLUKU o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto 

 

„I. IVANA HORVAT, magistra inženjerka bioprocesnog inženjerstva iz Koprivnice, 

Tome Čikovića 32, izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za vrijeme 

trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 

izobrazba novih doktora znanosti.“ 

 

II. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od 4 godine, u punom 

radnom vremenu. 

 

III.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

 

 

Pošto se nitko više nije javio za riječ, sjednica je završena u 9,10 sati.   

 

 

 

 

    Zapisnik vodila                           Zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća 

 

  Ljiljana Kajić, dipl.iur.                                  dr. sc. Barbara Sladonja 

 


