
 
Ur. broj: 910/15 
Makarska: 22. rujna 2015. godine 
 

Z A P I S N I K 
 

Sa XXVIII sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ održane u 
ponedjeljak, 19. rujna 2015. godine, u prostorijama Ustanove, Podgora selo, u 12:00 sati. 
 
Sjednici su prisustvovali: 
 
 1. Tomo Doko, predsjednik Upravnog vijeća 
 2. Dragan Brljević, član Upravnog vijeća 
 3. Jozo Bekavac, član Upravnog vijeća 
 
 
Ostali nazočni: Velimir Vidak - Buljan – ravnatelj JU PPB 
   Stipe Srzić - glavni čuvar prirode 
   Ksenija Protrka - stručna voditeljica 
    
Zapisnik vodi: Hrvoje Škrabić 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Tomo Doko, te je pozdravio sve prisutne, 

naglasio da zbog opravdanih razloga, na sjednici nije prisutan član Upravnog vijeća Čedo 
Crljen, te je predložio sljedeći: 
 
                                                                   Dnevni red        
 
       1. Usvajanje zapisnika sa XXVII sjednice Upravnog vijeća 
       2. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje ugovora za idejno i izvedbeno 
            Rješenje  multimedijalnog centra PPB, radnog naziva Adrion srce planine 
       3. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje ugovora  za provođenje akcije  
            Zelena linija – nabavka jednog hibridnog automobila 
       4. Odluka o izmjeni i dopuni Plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja  
           radnog odnosa za 2015. godinu  
      5.  Izvješće o prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine 
      6.  Izvješće o aktivnostima  u provođenju projekata  
      7.  Razno 
 
 
Na dnevni red nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen. 
 
 
 

Ad  1.    Predsjednik Upravnog vijeća Tomo Doko otvorio je prvu točku dnevnog reda,     
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               usvajanje zapisnika sa XXVII sjednice Upravnog vijeća. Na navedeni zapisnik nije bilo 
primjedbi te je isti jednoglasno i usvojen. 
 
Ad  2.    Predsjednik Upravnog vijeća Tomo Doko otvorio je drugu točku dnevnog reda,  
              „Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje ugovora za idejno i 
izvedbeno Rješenje  multimedijalnog centra PPB, radnog naziva Adrion srce planine“, te je 
dao riječ ravnatelju JU PPB Velimiru Vidaku - Buljanu i stručnoj voditeljici Kseniji Protrka da 
ukratko obrazlože koje su sve aktivnosti poduzeli na navedenom projektu, kao i odluku. 
Nakon kraće rasprave u kojoj s sudjelovali predsjednik UV Tomo Doko, ravnatelj JU PPB 
Velimir Vidak - Buljan i stručna voditeljica Ksenija Protrka, Upravno vijeće  je jednoglasno  
usvojilo odluku. 
 

Ad  3.    Predsjednik Upravnog vijeća Tomo Doko otvorio je treću točku dnevnog reda,     
              Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje ugovora  za provođenje 
akcije Zelena linija – nabavka jednog hibridnog automobila, te je naglasio da se o ovome već 
raspravljalo na prethodnim sjednicama UV tako da nema potrebe ponovo raspravljati. 
Upravno vijeće  je jednoglasno  usvojilo odluku. 
 
Ad  4.    Predsjednik Upravnog vijeća Tomo Doko otvorio je četvrtu točku dnevnog reda,  
               „Odluka o izmjeni i dopuni Plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja  
radnog odnosa za 2015. godinu“, te je dao riječ članu UV Jozi Bekavcu da ukratko obrazloži 
ovu odluku. Nakon kraće rasprave u kojoj s sudjelovali predsjednik UV Tomo Doko i član UV 
Jozo Bekavac Upravno vijeće  je jednoglasno  usvojilo odluku. 
 
Ad  5.   Predsjednik Upravnog vijeća Tomo Doko otvorio je pet točku dnevnog reda, „Izvješće  
              o prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine“, te je 
dao riječ članu UV Jozi Bekavcu da ukratko Upravnom vijeću predstavi navedeno izvješće. 
Naglasio je da su prihodi u porastu za 8% u odnosu na proteklu sezonu, te da je porast 
posjetitelja za oko 2000 ulaza. Nakon kraće rasprave u kojoj s sudjelovali predsjednik UV 
Tomo Doko,  ravnatelj JU PPB Velimir Vidak - Buljan i član UV Jozo Bekavac, Upravno vijeće je 
navedeno izvješće primilo na znanje, uz napomenu da se za neku od idućih sjednica UV izradi 
analiza uspješnosti projekta ulaznice sa cd-om. 
 
Ad  6.   Predsjednik Upravnog vijeća Tomo Doko otvorio je pet točku dnevnog reda, „Izvješće  
              o aktivnostima  u provođenju projekata“, “, te je dao riječ ravnatelju JU PPB Velimiru 
Vidaku - Buljanu da ukratko obrazlože o kojim se aktivnostima radi. Ravnatelj Velimir Vidak - 
Buljan je naglasio da se tu radi o projektima koje je naslijedio nakon što je imenovan 
ravnateljem Ustanove. Radi se o projektu Biciklističke staze i projektu dovođenja električne 
energije na ulaznu rampu Parka. Nakon kraće rasprave u kojoj s sudjelovali predsjednik UV 
Tomo Doko,  ravnatelj JU PPB Velimir Vidak - Buljan i član UV Dragan Brljević,  glavni čuvar 
prirode Stipe Srzić i stručna voditeljica Ksenija Protrka, Upravno vijeće je navedeno izvješće 
primilo na znanje. 
 
Ad  7.   Pod razno, predsjednik Upravnog vijeća Tomo Doko se kratko osvrnuo na dopis LAG  
              Adriona, te naglasio da Ustanova ovaj dopis treba primit na znanje, ali ne bi trebala 
nipošto odgovarati na njega, jer se tu radi o pokušaju politizacije, a Ustanova se ne treba 
uvlačiti u to. Također je istaknuo, da smo sretni jer konačno imamo usvojen Prostorni plan i 
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da sada možemo ići dalje i razgovarati sa svim dionicima i vidjeti gdje su problemi i pokušati 
ih riješiti, pa ako treba i pokrenuti zahtjev za izmjenom granica Parka. Glavni čuvar prirode 
Stipe Srzić je ukratko upoznao Upravno vijeće o potrebi revizije procjene zaštite od požara, 
nakon čega je uslijedila kraća rasprava i zaključak da se provjeri je li UV treba dati potvrdu za 
navedenu reviziju.   Ravnatelj Velimir Vidak - Buljan je istaknuo da će ubrzo trebati biti 
sjednica UV o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje ugovora za dovođenje električne 
energije na rampu, te za potpisivanje ugovora za zgradu, jer iznos prelazi 3 mil. kuna. 
Predsjednik Upravnog vijeća Tomo Doko zatvorio je sjednicu, zahvalio se prisutnima još 
jednom na sudjelovanju i zaključio XXVIII sjednicu upravnog vijeća. 
 
Upravno vijeće završilo je s radom u 12:55 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavio: Hrvoje Škrabić 
 
 
 
                                                                                                                          
                                                                     Predsjednik Upravnog vijeća 
                                                                                                              Tomo Doko 
 


