URBROJ: 0147-17-680
Poreč, 1. lipnja 2017.

ZAPISNIK
15. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održane dana 1. lipnja
2017. godine, s početkom u 13,30 sati u prostorijama Instituta.
Nazočni članovi Upravnog vijeća: doc. 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: Ljiljana Kajić, dipl. iur., 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 14. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja/ice Instituta
3. Razno
Točka 1.
Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća usvojen je bez izmjena.
Točka 2.
Pod ovom točkom Dnevnog reda članovi Upravnog vijeća odlučivali su o izboru
ravnatelja/ice Instituta nakon što su prethodno prisustvovali dijelu sjednice Znanstvenog
vijeća na kojem je predsjednik Natječajnog odbora za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Instituta dr. sc. Milan Oplanić izvijestio članove Znanstvenog i Upravnog vijeća da su se
na natječaj prijavili dr. sc. Barbara Sladonja i dr. sc. Dean Ban i da oba kandidata
ispunjavaju uvjete natječaja. Sukladno članku 25. stavak 4. Statuta Instituta, kandidati su
članovima Znanstvenog vijeća i Upravnog vijeća izložili svoj program rada Instituta u
narednom četverogodišnjem razdoblju te odgovarali na postavljena pitanja.
Dr. sc. Milan Oplanić izvijestio je članove Upravnog vijeća da su članovi Znanstvenog
vijeća većinom glasova (10) podržali Program rada dr. sc. Deana Bana, dok su Program
rada dr. sc. Barbare Sladonja podržala 2 člana i 2 člana su bila suzdržana.
Upravno vijeće prihvatilo je mišljenje Znanstvenog vijeća te jednoglasno donijeli sljedeću
Odluku o imenovanju ravnatelja Instituta:
„I.
Dr. sc. DEAN BAN, Shiavuzzijev prilaz 32, Pula, imenuje se
Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč, Karla Huguesa 8.

ravnateljem

II.

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine počevši s danom 30. srpnja 2017. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Obrazloženje
Upravno vijeće Instituta za poljoprivredu i turizam raspisalo je Natječaj za izbor i
imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam i imenovalo Natječajni
odbor sa zadatkom da pregleda pristigle prijave i provjeri da li pristupnici ispunjavaju
tražene uvjete za ravnatelja/icu.
Natječajni odbor utvrdio je sljedeće:
- Natječaj je objavljen 5. svibnja 2017. godine u Narodnim novinama br. 44/17,
dnevnom tisku Glas Istre, na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Instituta i putem
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- u utvrđenom roku pristigle su dvije prijave i to od dr. sc. Barbare Sladonja i dr. sc.
Deana Bana,
- oba pristupnika dostavili su dokumentaciju traženu Natječajem i ispunjavaju
uvjete za ravnatelja/icu.
Na 11. sjednici Znanstvenog vijeće Instituta, kojoj su prisustvovali i članovi Upravnog
vijeća, održanoj 1. lipnja 2017. godine, kandidati za ravnatelja/icu prezentirali su svoj
program rada. 10 članova Znanstvenog vijeća podržalo je Program dr. sc. Deana Bana,
dok su 2 člana podržala Program dr. sc. Barbare Sladonja.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno te nakon što je provedena rasprava, Upravno vijeće
jednoglasno je donijelo odluku o izboru i imenovanju dr. sc. Deana Bana za ravnatelja
Instituta za poljoprivredu i turizam.
Pouka o pravnom lijeku
Svaki prijavljeni kandidat ima pravo pregledati natječajni materijal i u roku od petnaest
dana od dana primitka ove Odluke zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.“
Točka 3.
Pod točkom 3. nije bilo rasprave.
Sjednica je završena u 13,45 sati.

Zapisničarka
Ljiljana Kajić

Predsjednica Upravnog vijeća
v.r.

doc.dr.sc. Lidija Bagarić v.r.
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