
INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM  

 

URBROJ: 0147-16-569 

Poreč, 22. kolovoza 2016. 

 

ZAPISNIK 

2. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

 

2.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 22. kolovoza 2016. godine s početkom  u 9,00  

sati. 

Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 13 članova. 

Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Smiljana 

Goreta Ban, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Igor Lukić, 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. 

Odsutni: dr. sc. Barbara Sladonja i dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić (bolovanje) i dr. sc. 

Sanja Radeka (neopravdano). 

Ostali prisutni: dr. sc. Ana Težak Damijanić, poslijedoktorandica, prisutna kao 

podnositeljica Izvješća po točki 3. i Ljiljana Kajić, dipl. iur, voditeljica Odjela općih, 

pravnih i kadrovskih poslova, zapisničarka. 

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

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

više od polovine ukupnog broja članova Znanstvenog vijeća (kvorum) i da su ispunjeni 

uvjeti za rad.  

Jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno 

mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, 1 izvršitelj/ica 

3. Razmatranje izvješća i donošenje ocjene o radu dr. sc. Ane Težak Damijanić, 

poslijedoktorandice 

4. Razno 

 

 

Točka 1. 

Zapisnik 1. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 2.  

Zbog potreba posla u Prehrambeno-biotehnološkom laboratoriju, Znanstveno vijeće 

jednoglasno je donijelo sljedeću 

„ODLUKU 

o raspisivanju natječaja 

 

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto: 

- stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, 1 izvršitelj/ica, za rad u 

Prehrambeno - biotehnološkom laboratoriju na poslovima analitičara te drugim poslovima 

laboratorija, u Zavodu za poljoprivredu i prehranu.  
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Ugovor o radu sklapa se  na određeno vrijeme, najduže do 3 mjeseca, u punom radnom 

vremenu. 

Uvjeti:  

- završen preddiplomski i diplomski studij agronomije, 

- radno iskustvo u akreditiranom laboratoriju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007, 

- radno iskustvo u kemijskoj analizi maslinovih ulja, 

- radno iskustvo s tehnikom plinske kromatografije, 

- poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office).  

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (vlastoručno potpisan), dokaz o 

stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrde) i dokaz o traženom radnom 

iskustvu. 

Kandidati prijavljeni na natječaj, koji ispunjavaju uvjete natječaja, mogu biti pozvani na 

testiranje radi provjere znanja i radnih sposobnosti. 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe 

oba spola. 

Rok za podnošenje prijava s dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja u 

Narodnim novinama. 

Prijave se šalju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 

Poreč, s naznakom «Prijava na natječaj». 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja 

odluke o izboru.“ 

 

Jednoglasno je donesena i sljedeća  

 

„ODLUKA 

o imenovanju Povjerenstva za izbor 

 

I. Imenuje se Povjerenstvo za izbor u sastavu: 

 

1. dr. sc. Karolina Brkić Bubola, znanstvena suradnica, predsjednica 

2. dr. sc. Igor Lukić, znanstveni suradnik, član 

3. dr. sc. Danijela Poljuha, znanstvena suradnica, član. 

 

II. Zadatak Povjerenstva je da po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj za izbor u 

stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, 1 

izvršitelj/ica, za rad u PBL-u, pregleda pristigle prijave, utvrdi da li su prijave pristigle 

pravovremeno, koji pristupnici ispunjavaju uvjete natječaja, po potrebi provede testiranje 

kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te, uz obrazloženje, Znanstvenom vijeću predloži 

kojeg kandidata izabrati. 

 

III. Izviješće  iz prethodne točke dostaviti Znanstvenom vijeću na odlučivanje.“ 

 

 

Točka 3. 

Sukladno članku 16. Pravilnika o mentorstvu i vrednovanju rada asistenata, 

poslijedoktoranada i mentora, Znanstveno vijeće razmotrilo je Izvješće o radu dr. sc. Ane 

Težak Damijanić, poslijedoktorandice. Imenovana je obrazložila svoj rad u proteklom 

razdoblju od kada je izabrana u zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandica.  

Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću ODLUKU: 
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„Prihvaća se Izvješće o radu u razdoblju srpanj 2014. – lipanj 2016. godine dr. sc. ANE 

TEŽAK DAMIJANIĆ, poslijedoktorandice te se daje pozitivna ocjena njenog rada u 

navedenom razdoblju.“ 

 

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 9,25 sati. 

 

 

 

    Zapisnik vodila                             Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

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

 


