
INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM  

 

- UPRAVNO VIJEĆE 

 

Poreč, 29.05.2013. 

URBROJ: 0147-13-520 

 

 

Z A P I S N I K  
11. sjednice Upravnog vijeća Instituta 

 

11. sjednica Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je dana 

29.05.2013. godine. Sjednica je održana elektronskim putem, sukladno članku 8. stavak 3. 

Poslovnika o radu Upravnog vijeća. Razlog održavanja sjednice elektronskim putem: 

većina članova nije bila u mogućnosti prisustvovati sjednici, a potrebno je bilo čim prije 

donijeti odgovarajuće odluke. 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Donošenje odluka o: 

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

b) imenovanju natječajnog odbora za izbor ravnatelja/ice Instituta 

 

 

Svi članovi Upravnog vijeća Instituta izjasnili su se putem e-maila o predloženim 

odlukama. 

 

Točka 1. 

 

a)  Odlukom Upravnog vijeća Instituta od 27.07.2012. godine poništen je natječaj za 

izbor i imenovanje  ravnatelja/ice Instituta te je odlučeno da se do izbora ravnatelja/ice, a 

najduže do godinu dana, za vršitelja dužnosti ravnatelja imenuje dr. sc. Dean Ban, u 

kojem roku je potrebno izvršiti izbor i imenovanje ravnatelja/ice temeljem ponovljenog 

natječaja. Imajući u vidu naprijed navedeno, jednoglasno je donesena sljedeća  

 

ODLUKA  
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, Glasu Istre, putem Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, na web stranici i oglasnim pločama HZZ-a i web stranici i oglasnoj ploči  

Instituta. 

 

III. Tekst natječaja čini sastavni dio ove Odluke. 
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Natječaj 

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

 

1. Za ravnatelja/icu Instituta može biti imenovana osoba koja je izabrana u znanstveno 

zvanje iz područja djelatnosti Instituta s najmanje 5 godina radnog iskustva u istim.  

 

 2. Uz prijavu na natječaj treba priložiti:  

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

akademskom 

   stupnju, dosadašnjem radnom iskustvu te poznavanju stranih jezika,   

-  diplomu o akademskom stupnju,   

-  odluku o izboru u znanstveno zvanje, 

-  popis znanstvenih i stručnih radova, 

-  dokaz o traženom radnom iskustvu, 

-  plan i program rada i razvoja Instituta u narednom četverogodišnjem razdoblju te  

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

mjeseci).  

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. 

 

3. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.  

  

4. Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim 

novinama, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 

Poreč, Karla Huguesa 8, s naznakom: „Za Natječajni odbor za izbor ravnatelja/ice 

Instituta”.  

Pristupnici/ce na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od 

dana  

isteka roka za podnošenje prijava. 

 

 

b) Sukladno članku 25. stavak 3. Statuta Instituta, Upravno vijeće donijelo je sljedeću  

             

ODLUKU 
o imenovanju  Natječajnog odbora za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  

Instituta za poljoprivredu i turizam 

 

I 

 

Imenuje se Natječajni odbor za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu 

i turizam, u sastavu: 

 

1. dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik 

2. dr. sc. Pavlo Ružić, zamjenik predsjednika 

3. dr. sc. Karolina Brkić Bubola, član. 
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Za zamjenika članova imenuje se dr. sc. Igor Lukić. 

 

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. 

 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se izjasnili za naprijed navedenu Odluku, s tim 

da su, na prijedlog dr. sc. Barbare Sladonja, dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik 

Natječajnog odbora i dr. sc. Pavlo Ružić, zamjenik predsjednika, izabrani većinom 

glasova (za: 4). Dr. sc. Sandi Orlić  predložio je da se za predsjednika izabere dr. sc. 

Pavlo Ružić, a za zamjenika dr. sc. Milan Oplanić (za: 1). 

 

  

          

 Zapisničar      Predsjednik Upravnog vijeća  

           

  

          Ljiljana Kajić                                                                          Ivan Jakovčić   

 


