
 

 

 

 

URBROJ: 0147-17-503 

Poreč, 1. lipnja 2017. 

 

ZAPISNIK 

11. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

11.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 1. lipnja 2017. godine s početkom  u 11,00  

sati. 

Sjednici je prisustvovalo svih 16 članova Znanstvenog vijeća. 

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

Goreta Ban, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić,  

dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Karolina Brkić 

Bubola, dr. sc. Marijan Bubola,  dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Marin Krapac, dr. sc. Sara 

Godena i dr. sc. Marko Černe. 

Ostali prisutni: doc. dr. sc. Lidija Bagarić, predsjednica i članovi Upravnog vijeća doc. dr. 

sc. Mirna Mrkonjić Fuka i dr. sc. Sandi Orlić. Zapisnik je vodila Ljiljana Kajić, dipl. iur. 

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

Prije prelaska na usvajanje Dnevnog reda, predsjednik je konstatirao da sjednici prisustvuju 

svi članovi 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 10. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Izvješće Natječajnog odbora, izlaganje programa rada kandidata za ravnatelja 

Instituta i davanje mišljenja na izložene programe 

3. Razno 

 

Točka 1. 

 

Zapisnik 10. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 2.  

Dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Natječajnog odbora u postupku izbora ravnatelja/ice 

Instituta za poljoprivredu i turizam, izvijestio je da su se na raspisani natječaj za 

ravnatelja/icu javila 2 kandidata i to dr. sc. Barbara Sladonja i dr. sc. Dean Ban. Oba 

kandidata su dostavila svu traženu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete natječaja.  

Sukladno članku 25. stavak 4. Statuta Instituta, kandidati su članovima Znanstvenog vijeća 

i Upravnog vijeća izložili svoj Program rada Instituta za naredno četverogodišnje razdoblje, 

nakon čega su odgovarali na pitanja prisutnih. 

Po završetku diskusije, dvoranu su napustili predsjednica i članovi Upravnog vijeća i 

kandidati za ravnatelja te se prešlo na izjašnjavanje o predloženim programima rada. Za 

prijedlog da se pristupi tajnom glasovanju izjasnilo se 5 članova Znanstvenog vijeća te je 

glasovanje bilo javno. Za Program dr. sc. Barbare Sladonja glasovala su 2 člana 

Znanstvenog vijeća, a za Program dr. sc. Deana Bana glasovalo je 10 članova, dok su 2 

člana bila suzdržana.  
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Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić utvrdio je da je Znanstveno vijeće 

većinom glasova podržalo Program rada dr. sc. Deana Bana. 

 

Točka 3. 

Pod točkom 3. nije bilo rasprave. 

 

 

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 13,30 sati. 

 

 

 

 

    Zapisnik vodila                         Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

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

 


