
 

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM  

 

Poreč, 14.01.2016. 

URBROJ: 0147-16-121 

 

ZAPISNIK 

16. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

 

16.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 14.01.2016. godine s početkom  u 9,00  sati. 

Od ukupno 14 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 12 članova. 

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

Sladonja, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, 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 i 

dr. sc. Marin Krapac. 

Odsutni: dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić i dr. sc. Ana Težak Damijanić (opravdano 

odsutne). 

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

poslova, zapisničarka. 

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

početku sjednice predsjednik je utvrdio da je dosadašnjem članu Znanstvenog vijeća dr. sc. 

Pavlu Ružiću, znanstvenom savjetniku, prestao radni odnos dana 31.12.2015. godine zbog 

odlaska u mirovinu te Znanstveno vijeće sada broji 14 članova.  

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 15. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za izbor i donošenje odluka po raspisanom 

natječaju za izbor na znanstvena radna mjesta: 

       a) znanstveni savjetnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 2 

izvršitelja/ice 

       b) znanstveni savjetnik, područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, 1 

izvršitelj/ica 

      c) znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 

izvršitelj/ica 

3. Razmatranje izvješća i donošenje ocjene o radu poslijedoktoranada i to: 

a) dr. sc. Sare Godena 

b) dr. sc. Klare Trošt Lesić 

4. Razmatranje prijedloga za izbor dr. sc. Pavla Ružića u počasno zvanje „zaslužni 

znanstvenik“ 

5. Sporazum o suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

6. Razno 

 

Točka 1. 

 

Zapisnik 15. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 
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Točka 2. 

 

Dr. sc. Karolina Brkić Bubola, članica Povjerenstva za provedbu izbora, podnijela je 

izviješće o provedenom natječaju za popunu sljedećih znanstvenih radnih mjesta: 

       a) znanstveni savjetnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 2 

izvršitelja/ice 

       b) znanstveni savjetnik, područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, 1 

izvršitelj/ica 

      c) znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 

izvršitelj/ica 

Na prijedlog Povjerenstva i po obavljenoj diskusiji Znanstveno vijeće je donijelo sljedeće 

ODLUKE: 

a) 

„Dr. sc. DEAN BAN izabire se na znanstveno radno mjesto I. vrste «znanstveni 

savjetnik», znanstveno  područje biotehničkih  znanosti, polje poljoprivreda.“ 

 

„Dr. sc. MILAN OPLANIĆ izabire se na znanstveno radno mjesto I. vrste «znanstveni 

savjetnik», znanstveno  područje biotehničkih  znanosti, polje poljoprivreda.“ 

 

b)„Dr. sc. BARBARA SLADONJA izabire se na znanstveno radno mjesto I. vrste 

«znanstvena savjetnica», znanstveno  područje biotehničkih  znanosti, polje 

biotehnologija.“ 

 

c)„Dr. sc. SARA GODENA izabire se na znanstveno radno mjesto I. vrste «znanstvena 

suradnica», znanstveno  područje biotehničkih  znanosti, polje poljoprivreda.“ 

 

Odluke pod a) i b) donesene su jednoglasno dok je Odluka pod c) usvojena većinom 

glasova prisutnih (za: 9, suzdržani: 3). 

Za vrijeme razmatranja i glasovanja za njihov izbor na radno mjesto, dvoranu su napustili 

dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Milan Oplanić i dr. sc. Barbara Sladonja. 

 

Točka 3. 

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

poslijedoktoranada i mentora, Znanstveno vijeće razmotrilo je izvješća o radu 

poslijedoktorandica i to dr. sc. Sare Godena i dr. sc. Klare Trošt Lesić,. Imenovane su 

obrazložile svoj rad u proteklom razdoblju od kada su izabrane u zvanje i na radno mjesto 

poslijedoktorandica.  

Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeće ODLUKE: 

a) „Prihvaća se Izvješće o radu u razdoblju 01.01.2014. – 27.11.2015. godine dr. sc. SARE 

GODENA, poslijedoktorandice te se daje pozitivna ocjena njenog rada u navedenom 

razdoblju.“ 

b) „Prihvaća se Izvješće o radu u razdoblju 21.12.2012. – 08.12.2015. godine dr. sc. 

KLARE TROŠT LESIĆ, poslijedoktorandice te se daje pozitivna ocjena njenog rada u 

navedenom razdoblju.“ 

 

Točka 4. 

Postupajući u skladu s člankom 42. Statuta Instituta, šest znanstvenika Instituta potpisalo je 

i Znanstvenom vijeću dostavilo prijedlog da se umirovljeni znanstveni savjetnik dr. sc. 

Pavlo Ružić izabere u počasno zvanje zaslužni znanstvenik. 
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U postupku dodjele počasnog zvanja Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za izbor u počasno zvanje: 

 

„I. Imenuje se Povjerenstvo za izbor u počasno zvanje u sastavu: 

 

1. dr. sc. Zdravko Šego, znanstven savjetnik, predsjednik, Institut za poljoprivredu i 

turizam 

2. dr. sc. Kristina Brščić, viša znanstvena suradnica, članica, Institut za poljoprivredu i 

turizam 

3. izv. prof. dr. sc.  Jasmina Gržinić, članica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Ekonomski fakultet „dr. Mijo Mirković“, Pula.  

 

II. Zadatak Povjerenstva je da Znanstvenom vijeću Instituta za poljoprivredu i turizam 

predloži da li kandidatu dr. sc. Pavlu Ružiću, umirovljenom znanstvenom savjetniku 

Instituta za poljoprivredu i turizam, dodijeliti ili ne dodijeliti počasno zvanje  „zaslužni 

znanstvenik“, uz obrazloženje. 

 

III. Prijedlog iz prethodnog stavka dostaviti Znanstvenom vijeću najdalje do 

01.02.2016. godine.“ 

 

Točka 5.  

Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo potpisivanje Sporazuma o suradnji sa 

Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

Točka 6. 

a) Nakon što je dr. sc. Sara Godena, poslijedoktorandica, izabrana na znanstveno 

radno mjesto znanstvena suradnica, na prijedlog ravnatelja Instituta dr. sc. Deana Bana, 

Znanstveno vijeće Instituta jednoglasno je donijelo odluku o potrebi odobravanja novog 

razvojnog radnog mjesta poslijedoktorand, područje biotehničkih znanosti, polje 

poljoprivreda, prehrambena tehnologija ili biotehnologija. 

b) Dr. sc. Milan Oplanić, član Upravnog vijeća Instituta izabran od strane Znanstvenog 

vijeća, izvijestio je o 7. i 8. sjednici Upravnog vijeća. 

 

 

Sjednica je završena u  10,55  sati. 

 

    

 

    Zapisnik vodila                             Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

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


