
 

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM  

 

Poreč, 01.12.2015. 

URBROJ: 0147-15-1117 

 

ZAPISNIK 

14. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

 

14.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 01.12.2015. godine s početkom  u 9,00  sati. 

Od ukupno 19 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 13 članova. 

Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Pavlo Ružić, dr. sc. Zdravko Šergo, 

dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Igor Lukić, dr. 

sc. Marijan Bubola, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Danijela Poljuha,  dr. sc. 

Marinela Dropulić Ružić i dr. sc. Darko Saftić.  

Odsutni: dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Sara 

Godena, dr. sc. Klara Trošt Lesić, dr. sc. Ana Težak Damijanić i dr. sc. Marin Krapac 

(opravdano odsutni). 

Ostali nazočni: Ljiljana Kajić, dipl. iur., voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih 

poslova, zapisničar. 

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

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 13. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Pokretanje postupka izbora predstavnika osoba izabranih na suradnička radna 

mjesta u Znanstveno vijeće 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  

3. Razno 

 

 

Točka 1. 

Zapisnik 13. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 2. 

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 je 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na Statut Instituta koji je 

Upravno vijeće Instituta donijelo 05.03.2015. godine. Stupanjem na snagu novog Statuta  

prestaje članstvo u Znanstvenom vijeću osobama izabranim na suradnička radna mjesta 

koje su izabrana u znanstveno zvanje, a osobe na suradničkim radnim mjestima (6 osoba) 

biraju svog predstavnika u Znanstveno vijeće.  
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Sukladno članku 4. Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća, isto je jednoglasno donijelo 

sljedeću Uputu 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, a isti održati najdalje do 09.12.2015. godine. 

(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 natpolovična većina suradnika.  

(6) Izbori se provode tajnim glasovanjem. 

(7) Bira se samo jedan kandidat s mandatom do 25.07.2016. 

(8) Izabran je onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja 

suradnika. 

III. 

Ukoliko 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.“ 

 

Jednoglasno je donesena i sljedeća Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva: 

 

„I. Imenuje se Izborno povjerenstvo u sastavu: 

 

1. dr. sc. Kristina Brščić, predsjednik 

2. dr. sc. Barbara Sladonja, član 

3. dr. sc. Pavlo Ružić, član 

4. dr. sc. Sanja Radeka, zamjenski član. 

 

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

izbora člana Znanstvenog vijeća, predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta, 

za mandat do 25.07.2016. godine. 

 

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

izboru.“ 

 

Sjednica je završena u  9,20  sati. 

 

    

   Zapisnik vodila                              Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

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


