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Makarska, 27. veljače 2015. godine
ZAPISNIK
Sa XXII sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ održane u srijedu,
25. veljače 2015. godine, u Makarskoj, u prostorijama Javne ustanove „Park prirode
Biokovo“, Marineta – Mala obala 16, u 15:00 sati.
Sjednici su nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.

Aleksandar Jakir, predsjednik Upravnog vijeća
Čedo Crljen, član Upravnog vijeća
Branko Štivić, član Upravnog vijeća
Tomo Doko, član Upravnog vijeća
Jozo Bekavac, član Upravnog vijeća

Ostali nazočni: Nenad Bekavac – ravnatelj JU PPB
Ksenija Protrka – stručna voditeljica
Marija Pejić, vanjski suradnik za računovodstvo

Zapisnik vodi: Slavo Jakša
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Aleksandar Jakir, pozdravio sve nazočne, te
je predložio sljedeći:
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifikacija zapisnika sa XXI redovne sjednice Upravnog vijeća
Usvajanje Izvješća o prihodima i rashodima primicima i izdacima za 2014. godinu
Godišnji program rada JUPPB za 2015. godinu – dopune
Usvajanje Plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za
2015. godinu
Odluka o prodaji Škode Fabia 1,2 TSI i provedba akcije „Zelena linija“
Donošenje Odluke o udruživanju u Zajednicu Parkova
Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Ugovora o osnivanju Zajednice
Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana Parka prirode „Biokovo“
Razno

Na dnevni red XXII sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je isti i jednoglasno
usvojen.

Ad. 1.
Na zapisnik sa XXI sjednice UV nije bilo većih primjedbi te je isti i jednoglasno usvojen.

Ad. 2.

Nakon kraće rasprave i prezentacije izvješća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,
koje je iznijela vanjska suradnica za računovodstvo Marija Pejić predsjednik UV Aleksandar
Jakir predložio je slijedeći zaključak: da se Usvaja izvješća o prihodima i rashodima,
primicima izdatcima JU PPB za 2014. godinu. Zaključak je jednoglasno prihvaćen. Izvješće je
jednoglasno prihvaćeno.

Ad. 3.
Nakon kraće rasprave i prezentacije dopuna Godišnjeg programa rada JU PPB za 2015.
godinu s kojim je prisutne upoznao ravnatelj Ustanove Nenad Bekavac, predsjednik UV
Aleksandar Jakir predložio je slijedeći zaključak: da se prihvati dopunjeni Godišnji program
rada JU PPB za 2015. godinu. Zaključak je prihvaćen jednoglasno.
Ad. 4.
Nakon kraće rasprave u kojemu se predsjednik Upravnog vijeća osvrnuo na dosadašnje
uspješno stručno osposobljavanje vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa tijekom 2013. i
2014. godine u Ustanovi, potrebe Ustanove za vježbenicima, prijedloga profesija koje bi se
na natječaju tražile, kao i prijedloga člana UV Tome Doke, da se u natječaju uz stručne nazive
prema novom sustavu obrazovanja, postave i stručni nazivi prema starom sustavu
obrazovanja, kako bi svi prijavljeni na natječaj imali podjednake mogućnosti. Nakon toga,
predsjednik UV Aleksandar Jakir predložio je slijedeći zaključak: da se usvoji Plan prijema na
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu uz nadopunu koju
je predložio član UV Tomo Doko. Zaključak je prihvaćen jednoglasno.
Ad. 5.
Nakon kraće rasprave u kojoj je članove Upravnog vijeća ravnatelj JU PPB Nenad Bekavac
upoznao sa svrhom prodaje automobila Škoda Fabia 1,2 TSI zbog sudjelovanja u provedbi
akcije „Zelena linija“, kao i prijedloga člana UV Čede Crljena da se namjenska sredstva koja se
dobiju za kupnju automobila od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od jednom
uplate na posebni račun s kojeg će se redovito godišnje plaćati automobil do isteka leasinga
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od 5 godina, predsjednik UV Aleksandar Jakir predložio je slijedeći zaključak: da se prihvaća
odluka o prodaji Škode Fabia 1,2 TSI zbog provedbe akcije „Zelena linija“, kao i da se
zadužuje ravnatelj JU PPB Nenad Bekavac da se dobivena namjenska sredstva koja će se
dobiti u sklopu akcije „Zelena linija“ uplate i oroče na poseban račun koji će biti otvoren
samo za namjenu otplate automobila. Zaključak je prihvaćen jednoglasno.

Ad. 6. i Ad. 7.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća kao i ravnatelj JU PPB
Nenad Bekavac, dogovoreno je da će svi članovi UV do četvrtka 28.02.2015. godine u 12.00
sati ukoliko imaju dostaviti primjedbe i pitanja vezana za udruživanje u Zajednicu Parkova,
koja će se nakon toga uputiti gđa.Valentini Futać iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Nakon što se zaprimi odgovor na postavljena pitanja od gđe. Futać članovi će na sljedećoj
virtualnoj sjednici UV donijeti Odluku o udruživanju u Zajednicu Parkova kao i Odluku o
usvajanju prijedloga Ugovora o osnivanju Zajednice. Na temelju dogovora između članova
UV, predsjednik UV Aleksandar Jakir je donio sljedeći zaključak: Da se u petak, 27.02.2015.
godine održi virtualna sjednica UV, na kojoj će se donijeti Odluka o udruživanju u
Zajednicu Parkova kao i Odluka o usvajanju prijedloga Ugovora o osnivanju Zajednice.
Zaključak je prihvaćen jednoglasno.
Ad. 8.
Nakon kraće rasprave tijekom koje je predsjednik UV Aleksandar Jakir upoznao članove UV
da bi rasprava o prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo trebala krenuti
02.03.2015. godine i izlaganja ravnatelja JU PPB o problemima na koje je Ustanova nailazila
prilikom izrade prijedloga Prostornog plana (problem obnove pastirskih stanova) te poziva
članovima UV-a da budu nazočni Javnom izlaganju izrađivača u srijedu, 11.03.2015. godine u
hotelu Miramare u Makarskoj, i u četvrtak, 12.03.2015. godine u prostorijama općine
Zagvozd u Zagvozdu, kao i rasprave o problemu granica Parka vezanim za naselja uz samu
granicu (Brela Gornja) i lokacije Vrulja-Dubci i Vrulja-Drašnice, predsjednik UV Aleksandar
Jakir predložio je sljedeći zaključak: da se na Javnoj raspravi o prijedlogu Prostornog plana
Parka prirode „Biokovo“ ponovno podnesu primjedbe Ustanove na Prostorni plan koje su
se već priložile prilikom prethodne rasprave o Prostornom planu Parka, kao i da se
podnese zahtjev za uvrštavanje lokaliteta Vrulja-Dubci i Vrulja-Drašnice u područje Parka, i
izbacivanje dijelova naselja uz samu granicu Parka koja nemaju veliki značaj u smislu
zaštite prirode. Zaključak je prihvaćen jednoglasno.

Ad. 9.
Predsjednik UV Aleksandar Jakir otvorio je točku devet dnevnog reda, nakon čega je stručna
voditeljica Ksenija Protrka upoznavala članove UV-a s tim da su ove godine skraćeni
vremenski rokovi za predavanje Izvješća o Godišnjem programu rada JUPPB za 2014. godinu,
te da bi isto trebalo predati do 28.02.2015. godine. Nakon kraće rasprave članovi UV-a su se
složili da se Izvješće prihvati na virtualnoj sjednici koja će se održati u petak, 27.02.2015.
godine. Također, član UV-a Jozo Bekavac prisutne članove je upoznao sa dopisom sezonskog
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zaposlenika Ustanove Dražena Mrsića u kojem je dotični zamolio da ga se primi u radni
odnos na određeno sa početkom u mjesecu ožujku umjesto mjesto mjesecu lipnju. Ravnatelj
je obrazložio da je Ustanova zatražila od Ministarstva zaštite okoliša i prirode i ove godine
dozvolu za zapošljavanje određenog broj sezonaca, te će čim dozvola od nadležnog
Ministarstva stigne, u skladu sa financijskim mogućnostima Ustanove istu molbu razmotriti.
Predsjednik Upravnog vijeća Aleksandar Jakir zatvorio je sjednicu, zahvalio se prisutnima na
sudjelovanju i zaključio XXII sjednicu upravnog vijeća.
Upravno vijeće završilo je s radom u 16:05 sati

Zapisnik izradio Slavo Jakša
Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Aleksandar Jakir
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