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ZAPISNIK 

21. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA 

 

 

21.  sjednica Znanstvenog vijeća održana je 14. srpnja 2016. godine s početkom  u 9,00  

sati. 

Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 14 članova. 

Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Sanja 

Radeka, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. 

sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Marin 

Krapac, dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Sara Godena i dr. sc. Ana Težak Damijanić. 

Odsutni: dr. sc. Barbara Sladonja (godišnji odmor) i dr. sc. Marijan Bubola (neopravdano 

odsutan). 

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

poslova, zapisničarka. 

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

Predsjednik je utvrdio da znanstveno vijeće sada broji 16 članova, jer je novi član 

Znanstvenog vijeća postao dr. sc. Igor Pasković, koji je u Institutu počeo raditi 27. lipnja 

2016. godine na radnom mjestu znanstveni suradnik.  

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 20. sjednice Znanstvenog vijeća 

2. Pokretanje postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog 

vijeća 

3. Razno 

 

Točka 1. 

 

Zapisnik 20. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena. 

 

Točka 2.  

 

Ljiljana Kajić, voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, informirala je 

članove Znanstvenog vijeća da mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog 

vijeća prestaje 28. srpnja 2016. te se pokreće postupak izbora predsjednika i zamjenika 

predsjednika Znanstvenog vijeća za mandatni period od 29. srpnja 2016. godine do 29. 

srpnja 2018. godine. Na temelju članka 30. Statuta Instituta i članka 8. Poslovnika o radu 

Znanstvenog vijeća, jednoglasno je donesen sljedeći ZAKLJUČAK 

„Zadužuju se predstojnici zavoda da do 19. srpnja 2016. godine održe sastanke zavoda na 

kojima će se izvršiti predlaganje kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika 



 2 

Znanstvenog vijeća Instituta sukladno Statutu Instituta i Poslovniku o radu Znanstvenog 

vijeća. „ 

 

 

 Sjednica je završena u 9,20 sati.   

 

 

 

    Zapisnik vodila                             Predsjednik Znanstvenog vijeća 

 

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

 


