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INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 

 

- UPRAVNO VIJEĆE 

 

URBROJ: 0147-16-81 

Poreč, 21. prosinca 2016. 

 

Z A P I S N I K 
 

12. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održane dana 21. 

prosinca 2016. godine, s početkom u 12,00  sati u prostorijama Instituta. 

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

Mirna Mrkonjić Fuka i dr. sc. Kristina Brščić. 

Odsutan: dr. sc. Sandi Orlić. 

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

točki 2., mr. sc. Ninoslav Luk, izvjestitelj po točki 3. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., 

zapisničarka. 

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

Predsjednica je utvrdila da sjednici prisustvuje većina članova Upravnog vijeća te postoje 

uvjeti za rad. 

Jednoglasno je usvojen  sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Upravnog vijeća 

2. Razmatranje prijedloga Financijskog plana za 2017. godinu 

3. Razmatranje prijedloga Plana nabave za 2017. godinu 

4. Razno 

 

Točka 1. 

 

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća usvojen je bez  izmjena. 

 

Točka 2. 

 

Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditeljica 

Odjela računovodstvenih i financijskih poslova.  

Financijskim planom za 2017. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 

18.500.000,00 kn. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo predloženi Financijski plan za 2017. godinu. 

 

Točka 3. 

 

Prijedlog Plana nabave za 2017. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni 

savjetnik za poslovene odnose. 

Za nabavu je u 2017. godini planiran iznos od 8.365.443,80 kn.  

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Plan nabave za 2017. godinu. 
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Točka 4. 

 

Pod ovom točkom ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je članove Upravnog 

vijeća o trenutnoj situaciji oko rješavanja imovinskopravnih odnosa u naselju Poreč-Jug 

vezano za zemljište Instituta. 

Dogovoreno ja da Institut pošalje upit Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja o 

prosječnoj cijeni m2 građevinskog zemljišta u naselju „Poreč jug“, kako bi se mogla 

ponuditi realna cijena za prodaju dijela k.č. 4645/1 u vlasništvu Instituta. 

 

 

 

Sjednica je završena u 14,00 sati. 

 

 

  

          Zapisničarka           Predsjednica Upravnog vijeća 

 

      Ljiljana Kajić, dipl. iur.   v.r.         doc.dr.sc. Lidija Bagarić  v.r. 


