Ur. broj: 573/16
Makarska: 01. lipnja 2016. godine
Z A K LJ U Č C I
Sa I sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ održane u ponedjeljak
13. svibnja 2016. godine u 9.00 sati, u prostorijama Ustanove, Podgora selo.
Sjednici su prisustvovali:
1. dr.sc. Darko Bakšić, predsjednik Upravnog vijeća
2. Željka Opačak, član Upravnog vijeća
3. Dragan Svaguša, član Upravnog vijeća
4. Jozo Bekavac, član Upravnog vijeća
Ostali nazočni: Velimir Vidak - Buljan – ravnatelj JU PPB
Ksenija Proteka, stručna voditeljica JU PPB
Stipe Srzić, glavni čuvar prirode JU PPB
Tomo Doko, predsjednik Upravnog vijeća u prethodnom mandatu

Zapisnik vodi: Hrvoje Škrabić

Dnevni red
1. Odluka o usvajanju financijskog plana poslovanja za razdoblje 2016 - 2018. godinu
2. Odluka o usvajanju nabave za 2016. godinu
3. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ za
sklapanje pravnih poslova vezanih uz projekt „Rekonstrukcija, nadogradnja i
opremanje dijela stare Upravne zgrade Gradskog sportskog centra u Gradu Makarska
za potrebe Parka prirode Biokovo
4. Odluka o prihvaćanju sporazuma o partnerstvu sa gradom Makarska u provedbi
projekta „Revitalizacije kulturno - povijesne baštine zaseoka Kotišina“
5. Odluka o prihvaćanju Pravilnika o radu
6. Razno
Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, te je isti jednoglasno i usvojen.
Ad 1. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je prvu točku dnevnog reda,
„Odluka o usvajanju financijskog plana poslovanja za razdoblje 2016 - 2018. godine“,
te je dao riječ ravnatelju Velimiru Vidaku – Buljanu da ukratko predstavi financijski plan
Ustanove za navedeno razdoblje.
Nakon kraćeg rasprave u kojoj su sudjelovali predsjednik UV Darko Bakšić, član UV Jozo
Bekavac, ravnatelj JU PPB Velimir Vidak – Buljan, stručna voditeljica Ksenija Protrka te glavni

čuvar prirode Stipe Srzić, Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo financijski plana poslovanja
za razdoblje 2016 - 2018. godine“,

Ad 2. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je drugu točku dnevnog reda,
„Odluka o usvajanju nabave za 2016. godinu“, te je dao riječ ravnatelju JU PPB
Velimiru Vidaku - Buljanu da ukratko obrazloži Plan nabave. Nakon kraće rasprave u kojoj s
sudjelovali predsjednik UV Darko Bakšić, ravnatelj JU PPB Velimir Vidak - Buljan, član UV Jozo
Bekavac Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o Plana nabave za 2016. godinu.
Ad 3. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je treću točku dnevnog reda,
„Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ za
sklapanje pravnih poslova vezanih uz projekt „Rekonstrukcija, nadogradnja i opremanje
dijela stare Upravne zgrade Gradskog sportskog centra u Gradu Makarska za potrebe Parka
prirode Biokovo“ ,te dao riječ ravnatelju Velimiru Vidaku - Buljanu i glavnom čuvaru prirode
JU PPB Stipi Srziću da putem PP prezentacije predstave članovima Upravnog vijeća navedeni
projekt. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo odluku o davanju
suglasnosti ravnatelju Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ za sklapanje pravnih poslova
vezanih uz projekt „Rekonstrukcija, nadogradnja i opremanje dijela stare Upravne zgrade
Gradskog sportskog centra u Gradu Makarska za potrebe Parka prirode Biokovo“.
Ad 4. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je četvrtu točku dnevnog reda,
„Odluka o prihvaćanju sporazuma o partnerstvu sa gradom Makarska u provedbi
projekta „Revitalizacije kulturno - povijesne baštine zaseoka Kotišina“, te je dao riječ
ravnatelju Velimiru Vidaku - Buljanu da ukratko obrazloži Upravnom vijeću ovaj sporazum.
Nakon kraće rasprave u kojoj s sudjelovali predsjednik UV Darko Bakšić i ravnatelj Velimir
Vidak - Buljan, Upravno vijeće je jednoglasno podržalo projekt i donijelo odluku o
prihvaćanju sporazuma o partnerstvu sa gradom Makarska u provedbi projekta
„Revitalizacije kulturno - povijesne baštine zaseoka Kotišina“.
Ad 5. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je pet točku dnevnog reda,
„Odluka o prihvaćanju Pravilnika o radu“, te je dao riječ članu Upravnog vijeća Jozi
Bekavcu da ukratko Upravnom vijeću predstavi navedeni pravilnik. Nakon kraće rasprave u
kojoj s sudjelovali predsjednik UV Darko Bakšić, ravnatelj JU PPB Velimir Vidak - Buljan i član
UV Jozo Bekavac, Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo novi Pravilnik o radu JU PPB.
Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić zatvorio je sjednicu, zahvalio se prisutnima još
jednom na sudjelovanju i zaključio I sjednicu upravnog vijeća JU PPB.
Upravno vijeće završilo je s radom u 11:40 sati.
Zapisnik sastavio: Hrvoje Škrabić
Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Darko Bakšić
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