Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb

ZAPISNIK
Druge sjednice Znanstvenog odbora Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje
bilja, održane 29. rujna 2016. godine na Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč s početkom u 12 sati.
Nazočni članovi:
Dr. sc. Dario Novoselović, Poljoprivredni institut Osijek; predsjednik Znanstvenog odbora Centra
Doc. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet; tajnica Znanstvenog odbora Centra
Dr. sc. Dean Ban, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Doc. dr. sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Doc. dr. sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet
Dr. sc. Igor Lukić, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Prof. dr. sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Doc. dr. sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Dr. sc. Ivan Radosavljević, Sveučilište u Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet
Dr. sc. Frane Strikić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
Prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
Nenazočni članovi:
Dr. sc. Antun Jambrović, Poljoprivredni institut Osijek
Dr. sc. Tatjana Klepo, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
Dr. sc. Slavko Perica, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
Dr. sc. Aleksandra Sudarić, Poljoprivredni institut Osijek
Dr. sc. Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut Osijek
Osobe pozvane da nazoče sjednici
Nazočne:
Prof. dr. sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Dušan Turk, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija (pomoću Skype-a)
U ime djelatnika Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč nazočne je članove pozdravio ravnatelj Instituta, dr. sc. Dean
Ban zaželjevši im dobrodošlicu s nadom da će se osjećati ugodno u Poreču, te im zaželio plodan sastanak.
Dr. sc. Dario Novoselović, Voditelj Centra je pozdravio sve nazočne članove, otvorio sjedicu i predložio sljedeći
Dnevni red.
Prijedlog Dnevnog reda
1. Predstavljanje mrežnih stranica ZCI
2. Predstavljanje logotipa i akronima ZCI
3. Plan rada i financijski plan Radnih skupina
4. Pripreme za natječaj
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Točka 1.
Predsjednik Znanstvenog odbora Centra je pozvao dr. sc. Smiljanu Goreta Ban, voditeljicu Radne skupine RS09
Diseminacija da predstavi novopostavljene mrežne stranice Centra.
Dr. Smiljana Goreta Ban je predložila sljedeće:
1. Mrežne stranice Centra će se nalaziti na serveru Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč i bit će dostupne na adresi:
biodiv.iptpo.hr
2. Temeljem dopisa gđe. Monike Ivanović, voditeljice Odjela za pripremu, praćenje i provedbu politika, Sektor za
razvoj znanosti i tehnologije, Uprava za znanost i tehnologiju, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta R. Hrvatske,
navedene su mrežne stranice povezane s poddomenom zci.hr koja je u vlasništvu Ministarstva tako su dostupne i preko
portala Znanstvenih centara izvrsnosti (www.zci.hr)
3. Za razvitak i održavanje mrežnih stranica bit će zadužen Adriano Fabreti, ing. el.
4. Tekst prikazan na mrežnim stranicama će osiguravati dr. sc. Smiljana Goreta Ban i prof. dr. sc. Zlatko Šatović.
Prijedlozi izmjena, dopuna i ažuriranja teksta na mrežnim stranicama se trebaju uputiti dr. sc. Smiljani Goreta Ban.
5. Slikovni materijal koji bi prikazivao znanstveni rad Centra osiguravat će svi članovi.
Adriano Fabreti, ing. el. je zatim predstavio mrežne stranice prema predlošku teksta koji mu je stavio na raspolaganje
voditelj Centra, prof. dr. sc. Zlatko Šatović, nakon čega je uslijedila rasprava o njihovom izgledu i funkcionalnosti.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dr. sc. Smiljana Goreta Ban, prof. dr. sc. Zlatko Šatović i dr. sc. Dario
Novoselović članovi Znanstvenog odbora Centra su jednoglasno usvojili sljedeće:
1. Da se prihvaćaju prijedlozi dr. sc. Smiljane Goreta Ban
1. Da se informacije o Radnim skupinama RS09 Diseminacija i RS10 Uprava odijele od informacija o aktivnostima
ostalih Radnih skupina. Informacije u svezi RS09 Diseminacija će se nalaziti u posebnoj sekciji, a one o RS10 Uprava
će prijeći u sekciju 'O Centru'.
2. Da će svi članovi Centra poslati svoje fotografije koje će biti vidljive u sekciji 'Članovi' uz sve osnovne informacije.
Točka 2.
Predsjednik Znanstvenog odbora Centra je pozvao dr. sc. Smiljanu Goreta Ban, voditeljicu Radne skupine RS09
Diseminacija da predstavi logotipa i akronim Centra.
Adriano Fabreti, ing. el. je predstavio prijedlog logotipa Centra koji je izradio izradio Filip Varga, mag. biol. exp,
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. Nakon kraće rasprave o prijedlog logotipa je jednoglasno usvojen.
Dr. sc. Smiljana Goreta Ban je izvijestila članove o svim prispjelim prijedlozima akronima Centra, napomenula da
nema definitivan prijedlog i pozvala članove na raspravu.
U raspravi su sudjelovali gotovo svi prisutni članovi dajući svoje komentare i asocijacije u svezi pojedinih akronima.
Tijekom rasprave je dr. sc. Dario Novoselović predložio da akronim Centra bude 'CroP-BioDiv' i taj je prijedlog
naposljetku jednoglasno prihvaćen.
Točka 3.
Predsjednik Znanstvenog odbora Centra je pozvao prof. dr. sc. Zlatka Šatovića, voditelja Centra, da izvijesti članove o
prispjelim Planovima rada i financijskim planovima Radnih skupina.
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović je skrenuo pažnju članovima na zaključke Prve sjednice Znanstvenog odbora Centra održane
17. lipnja 2016. godine u Zagrebu koji se odnose na raspodjelu sredstava po Radnim skupinama kao i postupak
upravljanja financijama. Potaknuo je članove da vode računa o rokovima, te da troške financijska sredstva u sladu s
financijskim planovima.
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Točka 4.
Predsjednik Znanstvenog odbora Centra je pozvao prof. dr. sc. Zlatka Šatovića, voditelja Centra, da izvijesti članove o
pripremama za natječaj na temelju kojeg bi se iskoristila financijska sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj
(ERDF) u visini od 50,000,000.00 eura namijenjena isključivo Znanstvenim centrima izvrsnosti na temelju Točke 1a1.2
Vrhunska istraživanja ZCI Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović je napomenuo da još uvijek nema nikakvih vijesti o tome kad bi se trebao raspisati navedeni
natječaj niti kako će izgledati natječajna dokumentacija. Na portalu Znanstvenih centara izvrsnosti (www.zci.hr) nema
nikakvih vijesti. Jedina informacija koja mu je poznata objavljena je 09. rujna 2016. na portalu Europskih strukturnih i
investicijskih fondova (www.strukturnifondovi.hr/natjecaj-za-ulaganja-u-znanstvene-centre-izvrsnosti-pred-objavom), a
govori o tome da se objava natječaja planira tijekom rujna ove godine.
Bilo kako bilo, prof. dr. sc. Zlatko Šatović je zamolio voditelje Radnih skupina da i dalje razrađuju plan rada kao i
financijski plan svojih Radnih skupina u skladu s usvojenim Prijedlogom istraživanja imajući na umu da će natječaj vrlo
vjerojatno biti objavljen do kraja 2016. godine.
Točka 5.
Budući da nije bilo upita niti prijedloga za navedenu točku, predsjednik Znanstvenog odbora Centra je zaključio da
možemo prijeći na najavljeno predavanje prof. dr. sc. Ivana Pejića, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, te
zatim na razgovor (preko Skype-a) s prof. dr. sc. Dušanom Turkom, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija.
Prof. dr. sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet je održao predavanje pod nazivom 'Uloga ZCI u
razvoju znanosti u RH te usklađenost sa Strategijom pametne specijalizacije'. Dao je pregled postojećih dokumenata na
kojima se treba temeljiti rad Znanstvenih centara izvrsnosti kao i način ocjenjivanja njihovog rada. Pritom se osvrnuo
na ciljeve Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja vidljive iz Prijedloga
istraživanja, te dao niz korisnih sugestija za daljnje strateško profiliranje Centra imajući u vidu uspostavu niza
nacionalnih platforma za npr. (a) identifikaciju biljnih genetskih izvora, (b) rutinske i napredne statističke analize, te (c)
multilokacijska ispitivanja eksperimentalnih linija i hibrida. Također je objasnio svrhu i cilj Strategije pametne
specijalizacije (Strategy of Smart Specialisation; S3) koja je kao preduvjet za korištenje sredstava iz Europskog fonda
za regionalni razvoj (ERDF) usvojena od strane Vlade R. Hrvatske u ožujku 2016., te u rujnu prihvaćena od strane
Europske komisije. Istaknuo je da je područje rada Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno
oplemenjivanje bilja potpuno usklađeno sa Strategijom pametne specijalizacije koja predviđa 'Hranu i bioekonomiju'
kao jedno od prioritetnih područja S3. Istaknuo je da je u Podtematskom piroritetnom području PTPP 1. Održiva
proizvodnja i prerada hrane izričito navedeno da 'RH ima posebnu snagu u području oplemenjivanja bilja (primijenjena
genetika) i proizvodnji sjemena', te da 'intelektualno vlasništvo nad domaćim sjemenom, sadnim materijalom,
rasplodnim životinjama i mikrobnim vrstama ima stratešku važnost za poljoprivredu i prehrambeno-prerađivačku
industriju.' što se u potpnosti poklapa s ciljevima Centra. Predavanje je završio dvama savjetima članovima Centra: (1)
razumno planiranje realno ostvarivih ciljeva i troškova, te (2) vrlo odgovorno izvršavanje i izvještavanje prema
postavljenim prolaznim (milestones) i konačnim rezultatima (deliverables). Tijekom rasprave članovi Centra su izrazili
svoju potpunu suglasnost s tvrdnjama i viđenjima prof. dr. sc. Ivana Pejića.
Prof. dr. sc. Dušanom Turkom, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija je u razgovoru s članovima Centra iznio
svoja iskustva u radu Centra izvrsnosti za integrirane pristupe u kemiji i biologiji bjelančevina (Centre of Excellence for
Integrated Approaches in Chemistry and Biology of Proteins; CIPKeBiP). CIPKeBiP je jedan od osam centara
izvrsnosti u R. Sloveniji, osnovan 2009. godine. Institucija nositeljica Centra je Institut "Jožef Stefan", a suradničke su
institucije Sveučilište u Mariboru, Medicinski fakultet; Nacionalni laboratorij za zdravlje, okoliš i hranu; Sveučilište u
Ljubljani, Medicinski fakultet; Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet; Sveučilišni klinički centar Ljubljana,
TikhePharma d.o.o.; Lek farmacevtska druzba d.d., Ljubljana; JENKO - kemija, inovacije, konzultacije, zastopanja,
d.o.o.; ACIES BIO, biotehnoloske raziskave in razvoj, d.o.o., te Medis d.o.o. Ukupna vrijednost programa iznosi više
od devet milijuna eura. Razgovor s prof. dr. sc. Dušanom Turkom je vodila dr. sc. Smiljana Goreta Ban, te postavila
mnoštvo tehničkih i administrativnih pitanja. Prof. dr. sc. Dušan Turk je objasnio članovima Centra natječajni postupak
za znanstvene centre izvrsnosti u R. Sloveniji, te objasnio administrativnu strukturu, ciljeve i tijek znanstvenih
istraživanja koja se provode u okviru Centra.
Predsjednik Znanstvenog odbora Centra se zahvalio svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice.
Sljedeća, Treća sjednica Znanstvenog odbora će se održati u ožujku 2017. godine.
Sjednica je dovršena u 15:30 sati.

3

