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URBROJ: 0147-17-380 

Poreč, 21. travnja 2017. 

 

Z A P I S N I K 
 

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

2017. 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, dr. sc. Sandi Orlić i dr. sc. Kristina Brščić. 

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

točki 3. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., izvjestiteljica po točkama 4. i 5. i zapisničarka. 

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

Predsjednica je utvrdila  da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog vijeća.  

Jednoglasno je usvojen  sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvješće o radu Instituta u razdoblju prosinac 2016.-ožujak 2017. 

3. Usvajanje Završnog računa za 2016. 

4. Razmatranje prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta 

Instituta i donošenje istog 

5. Donošenje odluka o: 

a) raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta i  

b) imenovanju natječajnog odbora u postupku izbora ravnatelja/ice 

Instituta 

6. Informacija o imovinsko-pravnim pitanjima vezano za zemljište 

Instituta u naselju Poreč-Jug 

7. Razno 

 

 

Točka 1. 

Zapisnik 13. 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 u razdoblju prosinac 2016.- ožujak 2017. godinu. 

 

Točka 3. 

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

Završnom računu za 2016. godine.  

Konstatirano je da rekapitulacija poslovanja u 2016. godini iznosi kako slijedi: 

- ukupni prihodi…………………………….……13.188.961 kn 

- ukupni rashodi……………………………….…10.789.151 kn 

- višak prihoda……………………………….…..  2.399.810 kn 

- višak prihoda iz 2015……………………………1.544.114 kn 
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- višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje…..3.943.924. kn. 

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Završni račun za 2016. godinu. 

 

Točka 4. 

Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Instituta obrazložila je Ljiljana Kajić, 

voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova. 

Izmjenama i dopunama Statuta pristupilo se u cilju dopune djelatnosti Instituta na način 

da se doda nova djelatnost „obrazovanje odraslih“. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili sljedeću Odluku o promjeni djelatnosti 

Instituta: 

     

„I. Vrši se promjena djelatnosti Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč, K. 

Huguesa 8, koja je utvrđena Statutom Instituta donesenim 5. ožujka 2015. godine, na 

način da se dodaje nova djelatnost „obrazovanje odraslih“. 

II. Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva znanosti i 

obrazovanja na istu.“ 

 

Sukladno naprijed navedenom, jednoglasno je usvojen predloženi Statut o izmjenama i 

dopunama Statuta Instituta.  

 

Točka 5. 

Ljiljana Kajić informirala je članove Upravnog vijeća da 29. srpnja 2017. godine ističe 

mandat ravnatelju Instituta te je potrebno pravovremeno provesti postupak izbora 

ravnatelja. Po provedenoj diskusiji Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

ODLUKU o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za 

poljoprivredu i turizam:    

   

„I. Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu 

i turizam. 

II. Natječaj objaviti u Narodnim novinama i Glasu Istre, putem Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči  Instituta. 

III. Tekst natječaja čini sastavni dio ove Odluke 

 

Natječaj 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam 

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja je izabrana u znanstveno zvanje iz 

područja biotehničkih ili društvenih znanosti s najmanje 5 godina radnog iskustva u istim.  

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine. 

 Uz prijavu na natječaj treba priložiti:  

-  životopis  koji  sadrži  opće  podatke, podatke  o školovanju, stečenoj spremi  i 

   akademskom stupnju te dosadašnjem radnom iskustvu,  

-  diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,   

-  odluku o izboru u znanstveno zvanje, 

-  popis znanstvenih i stručnih radova, 

-  dokaz o traženom radnom iskustvu, 

-  program rada Instituta u narednom četverogodišnjem razdoblju te  

- uvjerenje suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest 

mjeseci).  
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Dokumenti se prilažu u preslici, osim uvjerenja suda koje se prilaže u izvorniku ili 

ovjerenoj preslici. Izabrani pristupnik/ca dužan/na je na zahtjev predočiti izvornike 

dokumenata. 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe 

oba spola. 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. 

Prijave slati na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, Karla Huguesa 8, 

u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „Za Natječajni odbor za izbor ravnatelja/ice 

Instituta”.  

O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka 

roka za podnošenje prijava.“ 

Na prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta, Upravno vijeće  jednoglasno je donijelo 

Odluku o imenovanju Natječajnog odbora: 

„I 

Imenuje se Natječajni odbor u postupku izbora ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i 

turizam, u sastavu: 

 

1. dr. sc. Milan Oplanić, znanstveni savjetnik, predsjednik 

2. dr. sc. Igor Lukić, viši znanstveni suradnik, zamjenik predsjednika 

3. dr. sc. Karolina Brkić Bubola, znanstvena suradnica, član. 

 

Za zamjenika članova imenuje se dr. sc. Marko Černe“. 

II 

Zadatak Natječajnog odbora je da pregleda prijave pristigle na natječaj za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam i provjeri da li pristupnici/ce 

ispunjavaju tražene uvjete za ravnatelja/icu. 

Izviješće o obavljenom poslu dostaviti Upravnom vijeću.“ 

 

Točka 6. 

 

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je prisutne o trenutnoj situaciji oko 

rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za k.č. 4645/1 u vlasništvu Instituta i 

zahtjevima vlasnika susjednih parcela za otkup dijelova navedene k.č.  

Upravno vijeće nije prihvatilo zahtjeve te je odlučilo da se za sada podnositeljima 

zahtjeva, ukoliko ne prihvate otkup parcela prema ranijoj odluci, ponudi sklapanje 

ugovora o najmu zemljišta po cijeni od 1 euro/m2 te da se o ponudi izjasne najkasnije do 

kraja svibnja 2017. godine. Ukoliko ne prihvate ponudu, Institut će postaviti ogradu po 

granicama svoje parcele. 

 

 

Sjednica je završena u 13,30 sati. 

  

 

 

          Zapisničarka           Predsjednica Upravnog vijeća 

 

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


