INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
- UPRAVNO VIJEĆE
Poreč, 16.11.2015.
URBROJ: 0147-15-1140

ZAPISNIK
7. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održane dana 16.11.2015.
godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Instituta.
Nazočni članovi Upravnog vijeća: dr. sc. Lidija Bagarić, dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc.
Dario Novoselović, dr. sc. Sandi Orlić i dr. sc. Kristina Brščić.
Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, mr. sc. Ninoslav Luk (izvjestitelj po
točki 4.) i Ljiljana Kajić, dipl. iur., tajnik Instituta, zapisničar.
Sjednicu je otvorio i do dolaska predsjednice dr. sc. Lidije Bagarić vodio zamjenik
predsjednice dr. sc. Milan Oplanić. Isti je utvrdio da postoji kvorum za rad.
Jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća
Izvještaj ravnatelja o radu Instituta u razdoblju srpanj-studeni 2015.
Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Instituta u 2014.
Razmatranje i usvajanje Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.
Razno

Točka 1.
Zapisnik 6. 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 srpanj-studeni 2015. godine.
Točka 3.
Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban obrazložio je Godišnje izvješće o radu Instituta u
2014. godini. Konstatirano je da Institut napreduje u svome radu te da su povećani vlastiti
prihodi.
Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo naprijed navedeno Izvješće.
Točka 4.
Mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, obrazložio je prijedlog
izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu. Po provedenoj raspravi Upravno vijeće
jednoglasno je usvojilo Prve izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu.
Točka 5.
Pod točkom Razno, na prijedlog dr. sc. Daria Novoselovića, članovi Upravnog vijeća
razmatrali su postupak izbora u znanstvena zvanja i na znanstvena radna mjesta.
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Sjednica je završena u 13,10 sati.

Zapisničar
Ljiljana Kajić

Predsjednica Upravnog vijeća
v.r.

doc.dr.sc. Lidija Bagarić v.r.
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