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INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM U POREČU 

 

- UPRAVNO VIJEĆE 

 

Poreč, 14.07.2014. 

URBROJ: 0147-14-532 

Z A P I S N I K 
 

1. konstitutivne sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 14.07.2014. godine s 

početkom u 10,00  sati u prostorijama Instituta. 

Nazočni svi članovi Upravnog vijeća: doc.dr.sc. Lidija Bagarić, dr. sc. Sandi Orlić, dr. sc. 

Dario Novoselović, dr. sc. Milan Oplanić i dr. sc. Kristina Brščić. 

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta i Ljiljana Kajić, dipl. iur., tajnik 

Instituta, zapisničar. 

Sukladno članku 18. stavak 3. Statuta Instituta, sjednicu je otvorio i do izbora 

predsjednika Upravnog vijeća vodio dr. sc. Milan Oplanić, član Upravnog vijeća kojeg je 

izabralo Znanstveno vijeće Instituta.  

Jednoglasno je usvojen  sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Konstituiranje Upravnog vijeća: 

a) utvrđivanje sastava Upravnog vijeća 

b) izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća  

2. Informacija o potpisivanju Sporazuma o prijenosu prava vlasništva bez naknade sa 

Hrvatskim cestama d.o.o. za čestice u vlasništvu Instituta 

3. Informacija o namjeri potpisivanja Sporazuma o prijenosu prava vlasništva bez 

naknade sa Hrvatskim cestama d.o.o. za čestice u vlasništvu CUO Poreč 

4. Zahtjev Grada Poreča za davanje suglasnosti za održavanje i naplatu parkirališnih 

mjesta na parkiralištu „Žatika“ 

5. Zahtjev Grada Poreča za potpisivanje Sporazuma o prijenosu prava vlasništva 

nekretnina bez naknade 

6. Razno 

 

Točka 1. 

Konstituiranje Upravnog vijeća 

 

a) Utvrđivanje sastava Upravnog vijeća 

 

Dr. sc. Milan Oplanić utvrdio je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dana 

19.05.2014. godine donijelo Odluku o razrješenju članova Upravnog vijeća Instituta za 

poljoprivredu i turizam, Poreč radi isteka mandata i to: dr. sc. Sandija Orlića, dr. sc. Daria 

Novoselovića i Ivana Jakovčića. Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč od 20.05.2014.godine naprijed navedeni 

su ponovo imenovani za članove Upravnog vijeća, s tim što je 17.06.2014. godine 

Ministarstvo donijelo Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč kojom za člana Upravnog vijeća umjesto Ivana 

Jakovčića imenuje doc.dr. sc. Lidiju Bagarić. 
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Pored toga, predsjedavajući je podsjetio da je Odlukom Znanstvenog vijeća Instituta od 

29.08.2013. godine za člana Upravnog vijeća izabran dr. sc. Milan Oplanić te da je 

Radničko vijeće Odlukom od 08.11.2012. godine za člana Upravnog vijeća imenovalo dr. 

sc. Kristinu Brščić. 

 

Prema naprijed navedenim odlukama, konstatirano je da Upravno vijeće Instituta čine: 

 

1. doc.dr.sc. Lidija Bagarić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

Opatija (mandat od 20.05.2014.) 

2. dr. sc. Sandi Orlić, Institut Ruđer Bošković, Rovinj (mandat od 20.05.2014..) 

3. dr. sc. Dario Novoselović, Poljoprivredni institut, Osijek (mandat od 20.05.2014.) 

4. dr. sc. Milan Oplanić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč (mandat od 

19.09.2013.) 

5. dr. sc. Kristina Brščić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč (mandat od 

13.11.2012.) 

 

Mandat članova traje 4 godine. 

 

b) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća 

 

Na prijedlog dr. sc. Daria Novoselovića, a uz prethodni pristanak predloženih kandidata, 

članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli sljedeću  

 

„ODLUKU 

o izboru predsjednice i zamjenika predsjednice Upravnog vijeća 

 

I. 

Doc. dr. sc. LIDIJA BAGARIĆ,  Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

Opatija, bira se za predsjednicu Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam, 

Poreč. 

Mandat predsjednice traje do 20.05.2018. 

 

II. 

Dr. sc. MILAN OPLANIĆ, Institut  za poljoprivredu i turizam, Poreč, bira se za 

zamjenika predsjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč. 

Mandat zamjenika predsjednice traje do 19.09.2017. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

Time je Upravno vijeće konstituirano.        

 

  

       Zapisničar      Član Upravnog vijeća   

           

          Ljiljana Kajić       dr. sc. Milan Oplanić  
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Novoizabrana predsjednica doc.dr.sc. Lidija Bagarić i zamjenik predsjednice dr. sc. Milan 

Oplanić zahvalili su se na ukazanom povjerenju, nakon čega je predsjednica preuzela  

daljnje vođenje sjednice. 

 

Točka 2. 

Uz obrazloženje koje je dao ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban, Upravno vijeće primilo je 

na znanje informaciju o potpisivanju Sporazuma sa Hrvatskim cestama d.o.o. o prijenosu 

prava vlasništva nekretnine bez naknade. Uz prethodnu suglasnost MZOS-a, navedenim 

Sporazumom Institut je pravo vlasništva na dijelu zemljišta, površine 3108 m2, prenio na 

Hrvatske ceste.d.o.o. Zagreb, a za potrebe izgradnje kružnog raskrižja i prometnice na 

križanju ŽC 50012 i ulice Županije Somogy u Poreču.  

 

Točka 3.  

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je članove Upravnog vijeća o namjeri 

sklapanja Sporazuma sa Hrvatskim cestama d.o.o. o prijenosu prava vlasništva  

nekretnina bez naknade. Navedenim Sporazumom predviđeno je  da Institut kao jedan od 

pravnih slijednika Centra usmjerenog obrazovanja na kojem se vode predmetne 

nekretnine, površine 1454 m2, prenese pravo vlasništva na Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, 

a za potrebe izgradnje kružnog raskrižja i prometnice na križanju ŽC 50012 i ulice 

Županije Somogy u Poreču. MZOS je dalo suglasnost na Sporazum. 

Upravno vijeće primilo je informaciju na znanje i ravnatelju Instituta dalo suglasnost na 

potpisivanje navedenog Sporazuma. 

 

 

Točke 4.  

Zahtjev Grada Poreča za davanje suglasnosti za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta 

na parkiralištu „Žatika“ obrazložio je ravnatelj dr. sc. Dean Ban. Temeljem ranije 

potpisanog Ugovora i Aneksa Ugovora o zakupu zemljišta, Institut je dao Gradu Poreču u 

zakup zemljište na kojem je Grad Poreč izgradio parkiralište. Zahtjev Grada se odnosi na 

prenošenje održavanja i naplate parkirališnih mjesta tj. davanje parkirališta u podzakup 

trećim osobama, na što Grad, prema članku 5. navedenog Ugovora mora imati suglasnost 

Instituta kao vlasnika zemljišta. 

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću 

 

„O D L U K U 

 

Daje se suglasnost na Zahtjev Grada Poreča-Parenzo od 22.08.2013. godine, Klasa: 363-

05/13-01/53,  Ur.broj: 2167/01-09/01-13-3 (nadopunjen 08.07.2014. godine, Klasa: 363-

05/13-01/53, URBROJ: 2167/01-09/01-14-8) za davanje zemljišta u vlasništvu Instituta u 

podzakup trećim osobama, sukladno članku 5. Ugovora o zakupu zemljišta, URBROJ: 

328-0147/01-06-07 od 29.06.2007. godine, s tim da namjena  zemljišta i dalje ostaje za 

potrebe prometa u mirovanju.“ 

 

Točka 5. 

Zahtjev Grada Poreča za potpisivanje Sporazuma o prijenosu prava vlasništva nekretnina 

bez naknade obrazložio je ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban. Navedenim Sporazumom 

Grad Poreč traži od Instituta da mu prenese u vlasništvo bez naknade zemljište na kojem 
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je Grad izgradio parkiralište temeljem Ugovora o zakupu zemljišta potpisanog 

29.06.2007. godine i Aneksa Ugovora o zakupu zemljišta potpisanog 03.04.2008. godine. 

Jednoglasan stav Upravnog vijeća je da je zahtjev Grada Poreča neutemeljen i za Institut 

neprihvatljiv. 

 

Točka 6. 

 

a) Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju ravnatelja dr. sc. Deana Bana o 

neriješenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu Instituta na kojem su 

izgrađene saobraćajnice. 

b) Zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno. 

 

 

Sjednica završena u 10,45 sati. 

 

  

Zapisničar       Predsjednica Upravnog vijeća 

 

         Ljiljana Kajić              doc.dr.sc. Lidija Bagarić 


