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INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 

 

- UPRAVNO VIJEĆE 

 

URBROJ: 0147-16-864 

Poreč, 23. studenog 2016. 

Z A P I S N I K 
 

11. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održane dana 23. 

studenog 2016. godine, s početkom u 11,00  sati u prostorijama Instituta. 

Nazočni članovi Upravnog vijeća: dr. sc. Lidija Bagarić, dr. sc. Milan Oplanić, doc. dr. sc. 

Mirna Mrkonjić Fuka, dr. sc. Sandi Orlić i dr. sc. Kristina Brščić. 

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Oriana Legović, izvjestiteljica po 

točki 3., mr. sc. Ninoslav Luk, izvjestitelj po točki 4. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., 

zapisničarka. 

Sjednicu je otvorila i vodila dr. sc. Lidija Bagarić, predsjednica Upravnog vijeća. 

Predsjednica je informirala prisutne da je s danom 13. studeni 2016. godine dosadašnjem 

članu Upravnog vijeća imenovanom od strane Radničkog vijeća dr. sc. Kristini Brščić 

istekao mandat te da je Radničko vijeće istu zaposlenicu imenovalo za člana Upravnog 

vijeća za novi mandatni period od 4 godine. Početak mandata je 14. studenog 2016. 

godine.   

Predsjednica Upravnog vijeća utvrdila je da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog 

vijeća.  

Jednoglasno je usvojen  sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvješće o radu Instituta u razdoblju svibanj-studeni 2016. 

3. Informacija o financijskom poslovanju u razdoblju siječanj-lipanj 

2016. 

4. Razmatranje i donošenje Drugih dopuna Plana nabave za 2016.  

5. Dogovor oko načina rješavanja imovinsko-pravnih pitanja (naselje 

Poreč-Jug) 

6. Razno 

 

 

Točka 1. 

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća usvojen je bez  izmjena. 

 

Točka 2. 

Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće ravnatelja Instituta dr. sc. Deana Bana o radu 

Instituta između dvije sjednice, odnosno u razdoblju svibanj-studeni 2016. godine. 

 

Točka 3. 

Oriana Legović, voditeljica računovodstva, informirala je članove Upravnog vijeća o 

financijskom poslovanju Instituta u razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine. Konstatirano je 

da plan prihoda i rashoda za 2016. godinu iznosi 12.862.000 kn, od čega su za prvih šest 

mjeseci ostvareni  prihodi od 5.089.475 kn, dok su rashodi iznosili 4.273.651 kn. 
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Upravno vijeće primilo je informaciju na znanje. 

 

 

Točka 4. 

Mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, obrazložio je prijedlog 

Drugih dopuna Plana nabave za 2016. godinu. Dopune Plana vrše se prvenstveno zbog 

planiranja nabave opreme i drugog za potrebe projekata koji su dobiveni u drugoj polovini 

2016. godini. 

Po provedenoj raspravi Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Druge dopune plana 

nabave za 2016. godinu. 

 

Točka 5. 

Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, informirao je članove Upravnog vijeća o 

problematici vezanoj za neovlašteno korištenje zemljišta Instituta u naselju Poreč-Jug od 

strane vlasnika zemljišta koja graniče sa zemljištem Instituta.  

Po provedenoj diskusiji jednoglasno je donesena  sljedeća ODLUKA: 

 

„I.  Daje se ovlaštenje ravnatelju Instituta za poljoprivredu i turizam za sklapanje ugovora 

u pravnom prometu u cilju rješavanja imovinsko-pravnih pitanja vezanih za k.č. 4645/1 u 

vlasništvu Instituta, a koju dijelom koriste vlasnici susjednih k.č.: 4645/2, 4645/3, 4645/4, 

4645/5 i 4645/6,  sve u K.O. Poreč,  naselje Poreč-Jug. 

 

II.  Imajući u vidu Skicu izmjere od 4. lipnja 2016. godine, izrađenu od strane Geoplan 

d.o.o., Poreč, daju se osnovni elementi za rješavanje pitanja iz prethodne točke, a koji 

treba da budu sadržani u ugovorima: 

 

- vlasniku k.č. 4645/5 ponuditi kupnju dijela zemljišta označenog kao D, površine 

115 m2, po cijeni od 200 Eura/m2, 

- vlasniku k.č. 4645/6 ponuditi kupnju dijela zemljišta označenog kao E, površine 

73 m2, po cijeni od 200 Eura/m2, 

- vlasniku k.č. 4645/2 ponuditi sklapanje ugovora o najmu zemljišta za dio zemljišta 

označenog kao A, površine 318 m2, po cijeni od  3 Eura/m2 godišnje, 

- vlasnicima k.č. 4645/3 i 4645/4 ponuditi kupnju dijela zemljišta koje su zauzeli 

gradnjom objekata, po cijeni od 200 Eura m2, a za ostali dio zemljišta koje koriste, 

označeno kao B i C, ponuditi im najam, po cijeni od 3 Eura/m2 

- troškove izrade parcelacijskih elaborata snose kupci. 

  

III. Prije potpisivanja ugovora iz ove Odluke, iste dostaviti Upravnom vijeću na 

suglasnost.“ 

 

 

 

Sjednica je završena u 13,00 sati. 

  

 

 

          Zapisničarka           Predsjednica Upravnog vijeća 

 

         Ljiljana Kajić v.r.           doc.dr.sc. Lidija Bagarić  v.r. 


