URBROJ: 0147-17-613
Poreč, 28. srpnja 2017.
ZAPISNIK
13. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA
13. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 28. srpnja 2017. godine s početkom u 9,15
sati.
Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 9 članova.
Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Zdravko
Šergo, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Marin Krapac, dr. sc. Marko
Černe i dr. sc. Sara Godena.
Opravdano odsutni: dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Anita Silvana
Ilak Peršurić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Karolina Brkić Bubola i dr.
sc. Igor Pasković.
Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničarka.
Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća. Način
zakazivanja sjednice (slanje poziva i materijala dan ranije) obrazložio je hitnošću slanja
zahtjeva MZO-u za raspisivanje natječaja te predstojećim godišnjim odmorima.
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
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Davanje suglasnosti na Zahtjev za raspisivanje natječaja, razvojni koeficijenti i
donošenje odluke o imenovanju mentora za asistenta
3. Razno
Točka 1.
Zapisnik 12. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je članove Znanstvenog vijeća da će Institut
poslati zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja za izdavanje suglasnosti za raspisivanje
natječaja za jednog asistenta i 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. Klarom Trošt Lesić, poslijedoktorandicom.
Radni odnos imenovanoj prestaje 21. kolovoza 2017. Pored toga i dr. sc. Darku Saftiću,
poslijedoktorandu, prestaje Ugovor o radu na određeno vrijeme s danom 3. studenog 2017.
godine.
Znanstveno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost na slanje zahtjeva Ministarstvu znanosti i
obrazovanja za prijem jednog asistenta, područje društvenih znanosti, polje ekonomija ili

područje biotehničkih znanosti, polje agronomija i jednog znanstvenog suradnika, područje
društvenih znanosti, polje ekonomija.
Budući da asistent koji će biti primljen, mora imati mentora, jednoglasno je usvojena
sljedeća Odluka o imenovanju mentora:
„Dr. sc. KRISTINA BRŠČIĆ, viša znanstvena suradnica u Institutu za poljoprivredu i
turizam, imenuje se mentorom asistentu koji će raditi na projektu „Models of Integrated
Tourism in the MEDiterranean Plus“ (01.2.2017. – 31.1.2020.).“
Pod točkom 3. nije bilo rasprave.
Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 9,40 sati.

Zapisnik vodila
Ljiljana Kajić, dipl.iur. v.r.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Milan Oplanić v.r.
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