URBROJ: 0147-18-415
Poreč, 4. svibnja 2018.

ZAPISNIK
20. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam, održane dana 4. svibnja
2018. godine, s početkom u 12,00 sati u prostorijama Instituta.
Nazočni svi članovi Upravnog vijeća: doc. dr. sc. Lidija Bagarić, izv. prof. dr. sc. Mirna
Mrkonjić Fuka, dr. sc. Sandi Orlić, dr. sc. Milan Oplanić i dr. sc. Kristina Brščić.
Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Oriana Legović, voditeljica
računovodstva, izvjestiteljica po točki 3., mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za
poslovne odnose, izvjestitelj po točki 6. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., voditeljica Odjela
općih, pravnih i kadrovskih poslova, izvjestiteljica po točki 5. i zapisničarka.
Sjednicu je otvorila i vodila doc. dr. sc. Lidija Bagarić, predsjednica Upravnog vijeća.
Predsjednica je utvrdila da sjednici prisustvuju svi članova Upravnog vijeća te da su
ostvareni uvjeti za rad.
Jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća
Usvajanje Izvještaja o radu Instituta u 2017.
Usvajanje Završnog računa za 2017.
Izvješće o radu Instituta u razdoblju listopad 2017.-travanj 2018.
Zahtjev Marije i Branka Matića za utvrđivanje visine zakupnine zemljišta i
informacija o rješavanju imovinskopravnih odnosa vezano za predmetno zemljište
6. Donošenje odluka o imenovanju stručnih povjerenstava za javnu nabavu
7. Razno
1.
2.
3.
4.
5.

Točka 1.
Zapisnici 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća usvojeni su bez izmjena.
Točka 2.
Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban obrazložio je Izvješće o radu Instituta u 2017. godini.
Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo naprijed navedeno Izvješće.
Članak 3.
Oriana Legović, voditeljica računovodstva, informirala je članove Upravnog vijeća o
Završnom računu za 2017. godine.
Konstatirano je da rekapitulacija poslovanja u 2017. godini iznosi kako slijedi:
- ukupni prihodi…………………………….……13.317.355 kn
- ukupni rashodi……………………………….…12.872.862 kn
- višak prihoda……………………………….….. 444.493 kn
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- višak prihoda iz 2016……………………………3.943.924 kn
- višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje…..4.388.417 kn.
Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Završni račun za 2017. godinu.
Točka 4.
Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće ravnatelja Instituta dr. sc. Deana Bana o radu
Instituta u razdoblju listopad 2017. - travanj 2018.
Točka 5.
Pod točkom 5. razmotreno je očitovanje odvjetnice Željke Čović Latin podneseno u ime
njenih stranaka Marije i Branka Matića iz Poreča (dalje: zakupnici), o razlozima zbog
kojih su 30. prosinca 2017. godine na račun Instituta uplatili iznos od 2.374,30 kn za
korištenje dijela k.č. br. 4645/1 k.o. Poreč, a koja je u vlasništvu Instituta.
Članovi Upravnog vijeća konstatirali su da je, prema Ugovoru o zakupu zemljišta, koji je
između Instituta i zakupnika sklopljen 27. lipnja 2013. godine na 3 godine, zakup
zemljišta istekao 31. svibnja 2016. godine, a da je po novom Ugovoru sklopljenom 26.
travnja 2018. godine, zakup započeo 1. siječnja 2018. godine. Također je utvrđeno da su
stranke na ime novog zakupa izvršile uplatu u iznosu kako je to utvrđeno novim
Ugovorom.
Imajući u vidu naprijed navedeno, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku da
Institut Mariji i Branku Matiću vrati iznos od 2.374,30 kn, jer je isti uplaćen bez pravnog
osnova, odnosno bez postojanja ugovora o zakupu.
Točka 6.
Mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, informirao je članove
Upravnog vijećao o prijedlogu imenovanja povjerenstava za javnu nabavu u postupku
nabave razne laboratorijske opreme za potrebe Znanstvenog centra izvrsnosti. Prijedlozi
su prihvaćeni te su jednoglasno donesene sljedeće odluke:
„ODLUKA
o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave kupnje
razne laboratorijske opreme
I.
Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu razne laboratorijske opreme
za potrebe Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u
okviru projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.1.01., imenuje se

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mr. sc. Ninoslav Luk
Ljiljana Kajić, dipl.iur.
dr. sc. Smiljana Goreta Ban
dr. sc. Igor Palčić
Zoran Užila, dipl.ing.agr.
dr.sc. Elio Štifanić (vanjski suradnik), certifikat u području javne nabave.

II.
Zadatak Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke je:
- javno otvaranje ponuda
- pregled i ocjena ponuda
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-

ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave.

III.
Evidencijski broj nabave: JN3/2018
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 366.400,00 kn
Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :
otvoreni postupak javne nabave na temelju članka 86. stavak 1 Zakona o javnoj nabavi
(N.N. br. 120/16).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
„ODLUKA
o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave kupnje
razne laboratorijske opreme
I.
Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu razne laboratorijske opreme
za potrebe Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u
okviru projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.1.01., imenuje se

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mr. sc. Ninoslav Luk
Ljiljana Kajić, dipl.iur.
dr. sc. Smiljana Goreta Ban
dr. sc. Igor Palčić
Zoran Užila, dipl.ing.agr.
dr.sc. Elio Štifanić (vanjski suradnik), certifikat u području javne nabave.

II.
Zadatak Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke je:
- javno otvaranje ponuda
- pregled i ocjena ponuda
- ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave.
III.
Evidencijski broj nabave: JN4/2018
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 842.400,00 kn
Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :
otvoreni postupak javne nabave na temelju članka 86. stavak 1 Zakona o javnoj nabavi
(N.N. br. 120/16).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
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„ODLUKA
o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave kupnje
razne laboratorijske opreme
I.
Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu razne laboratorijske opreme
za potrebe Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u
okviru projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.1.01., imenuje se

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mr. sc. Ninoslav Luk
Ljiljana Kajić, dipl.iur.
dr. sc. Smiljana Goreta Ban
dr. sc. Igor Palčić
Zoran Užila, dipl.ing.agr.
dr.sc. Elio Štifanić (vanjski suradnik), certifikat u području javne nabave.

II.
Zadatak Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke je:
- javno otvaranje ponuda
- pregled i ocjena ponuda
- ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave.
III.
Evidencijski broj nabave: JN5/2018
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1.200.800,00 kn
Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :
otvoreni postupak javne nabave na temelju članka 86. stavak 1 Zakona o javnoj nabavi
(N.N. br. 120/16).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“
Točka 7.
Pod točkom „Razno“ ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je Upravno vijeće o
potrebi izmjena i dopuna Plana nabave 2018.
Sjednica je završena u 14,25 sati.

Zapisničarka
Ljiljana Kajić

Predsjednica Upravnog vijeća
doc.dr.sc. Lidija Bagarić
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