INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM U POREČU
- UPRAVNO VIJEĆE
Poreč, 17.06.2015.
URBROJ: 0147-15-1002

ZAPISNIK
6. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održane dana 17.06.2015.
godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Instituta.
Nazočni članovi Upravnog vijeća: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dario Novoselović. i dr.
sc. Kristina Brščić.
Odsutni: doc.dr.sc. Lidija Bagarić i dr. sc. Sandi Orlić.
Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, dr. sc. Pavlo Ružić (izvjestitelj po
točki 3.), dr. sc. Marijan Bubola (izvjestitelj po točki 4.) i Ljiljana Kajić, dipl. iur., tajnik
Instituta, zapisničar (izvjestiteljica po točki 5.).
Zbog odsustva predsjednice Upravnog vijeća doc.dr.sc. Lidije Bagarić, sjednicu je otvorio
dr. sc. Milan Oplanić, zamjenik predsjednice i utvrdio da je nazočna većina članova
Upravnog vijeća potrebna za rad.
Jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća
Izvještaj ravnatelja o radu Instituta u razdoblju veljača-lipanj 2015.
Razmatranje i donošenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Instituta
Razmatranje i donošenje Pravilnika o nagrađivanju
Razmatranje i donošenje Popisa gradiva s rokovima čuvanja
Razno

Točka 1.
Zapisnici 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća usvojeni su 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 veljača-lipanj 2015.
Točka 3.
Prijedlog Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Instituta obrazložio je dr. sc. Pavlo Ružić,
predsjednik Povjerenstva za izradu Pravilnika.
Pravilnik je jednoglasno usvojen bez izmjena.
Točka 4.
Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju obrazložio je dr. sc. Marijan Bubola, predsjednik
Povjerenstva za izradu ovog Pravilnika.
Pravilnik je jednoglasno usvojen, s tim da se u članku 7. umjesto riječi „tri“ stavi „30%“.
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Točka 5.
Potrebu donošenja novog Popisa gradiva s rokovima čuvanja obrazložila je Ljiljana Kajić,
voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova. Prijedlog je jednoglasno usvojen i isti
se dostavlja Državnom arhivu u Pazinu na suglasnost.
Točka 6.
Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je Upravno vijeće da nije došlo do pomaka
u pregovorima oko podjele nekretnina sa školama te da je bivši zaposlenik Instituta dr. sc.
Amorino Poropat podigao tužbu protiv Instituta kojom traži plaćanje njegovog rada na
izradi „DPU Instituta“.
Sjednica je završena u 12,30 sati.

Zapisničar
Ljiljana Kajić v.r.

Zamjenik predsjednice Upravnog vijeća
dr.sc. Milan Oplanić v.r.
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