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Makarska: 14. rujna 2016. godine
ZAPISNIK
Sa II sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ održane u ponedjeljak
04. kolovoza 2016. godine u 9.30 sati, u prostorijama Ustanove, Podgora selo.
Sjednici su prisustvovali:
1. dr.sc. Darko Bakšić, predsjednik Upravnog vijeća
2. Marijana Jurić, 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

Zapisnik vodi: Hrvoje Škrabić

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić, pozdravio sve prisutne, te je
potom predložio sljedeći:
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa I sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Upravnog vijeća
3. Odluka o usvajanju Plana prijema vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa za 2016.
godinu
4. Odluka o usvajanju revizije Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije
5. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.
godine (PRRAS) - na znanje
6. Izvješće o usklađivanju cjenika - na znanje
7. Izvješće o radu službi za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2016. godine - na znanje
8. 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,

„Usvajanje zapisnika sa II sjednice Upravnog vijeća“. Na navedeni zapisnik nije bilo
primjedbi te je isti usvojen s tri glasa za, a član Upravnog vijeća Mirjana Jurić bila je
suzdržana iz razloga što nije sudjelovala na prošloj sjednici UV.

Ad 2. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je drugu točku dnevnog reda,
„Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Upravnog vijeća“, te je dao riječ ravnatelju JU
PPB Velimiru Vidaku - Buljanu da ukratko obrazloži navedenu odluku. Nakon kraće rasprave,
članica Upravnog vijeća Marijana Jurić je naglasila da Ministarstvo trenutno radi na
jedinstvenom pravilniku o radu upravnih vijeća u zaštićenim područjima, te da ne treba sada
usvajati pravilnik. Predsjednik UV Barko Bakšić predložio zaključak da se navedena točka
skine sa dnevnog reda, te da se nakon što se u odluku ugrade sve izmjene na kojima
Ministarstvo radi, te se uskladi sa statutom Ustanove da se na idućoj sjednici i usvoji.
Upravno vijeće je jednoglasno potvrdilo navedeni zaključak.
Ad 3. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je treću točku dnevnog reda,
„Odluka o usvajanju Plana prijema vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa za 2016.
godinu“, te dao riječ ravnatelju Velimiru Vidaku - Buljanu. Ravnatelj je naglasio da je odluka
preduvjet da bi Ustanova mogla primiti vježbenike bez zasnivanja radnog odnosa za 2016.
godinu. Članica UV Marijana Jurić naglasila je da navedena odluka nije usklađena sa
Pravilnikom o unutarnjem uređenju JU PPB i sa sistematizacijom Ustanove, te da to treba
ispraviti i odluku i Plan prijema vježbenika uskladiti sa navedenim aktima Ustanove.
Predsjednik UV Darko Bakšić predložio je za zaključak da se Plan prijema vježbenika bez
zasnivanja radnog odnosa za 2016. godinu uskladi sa sistematizacijom i Pravilnikom o
unutarnjem uređenju, te da se nakon izvršenih izmjena odluka i usvoji.
Nakon kraće rasprave i usklađivanja odluke sa navedenim aktima Ustanove Upravno vijeće
je jednoglasno usvojilo odluku o usvajanju Plana prijema vježbenika bez zasnivanja radnog
odnosa za 2016. godinu.
Ad 4. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je četvrtu točku dnevnog reda,
„Odluka o usvajanju revizije Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije“, te je dao riječ ravnatelju Velimiru Vidaku - Buljanu da ukratko
obrazloži UV ovaj sporazum. Ravnatelj je ukratko predstavio razloge za potrebu usvajanja
ove Odluke od strane Upravnog vijeća.
Nakon kraće rasprave, predsjednik UV Darko Bakšić predložio je da Upravno vijeće usvoji
navedenu odluku sa današnjim datumom. Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo „Odluku o
usvajanju revizije Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije“.
Ad 5. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je pet točku dnevnog reda,
„Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.
godine (PRRAS) - na znanje“, te je dao riječ ravnatelju Velimiru Vidaku - Buljanu da ukratko
Upravnom vijeću predstavi navedeno izvješće. Nakon kraće rasprave u kojoj s sudjelovali
predsjednik UV Darko Bakšić, ravnatelj JU PPB Velimir Vidak - Buljan i članica UV Marijana
Jurić, Upravno vijeće je Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2016. godine (PRRAS) primilo na znanje.
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Ad 6. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je točku šest dnevnog reda,
Izvješće o usklađivanju cjenika - na znanje, te je dao riječ ravnatelju Velimiru Vidaku Buljanu da ukratko Upravnom vijeću predstavi navedeno izvješće. Ravnatelj je naglasio da
Ustanova ima svoj cjenik koji je usvojen od strane Upravnog vijeća. Članica UV Marijana Jurić
istaknula je da je cjenik prije bio dio godišnjeg programa, te kada bi se na Upravnom vijeću
usvajao godišnji program, istovremeno bi se donio i cjenik, što je bila praksa kako je navela
sve do 2013. godine kada se donosi novi zakon o zaštiti prirode u kojem je cjenik nestao, te
se od tada izdvaja kao zasebni dokument, koji su upravna vijeća nastavila donositi. Nakon
kraće rasprave u kojoj s sudjelovali predsjednik UV Darko Bakšić, ravnatelj JU PPB Velimir
Vidak - Buljan, član UV Jozo Bekavac i članica UV Marijana Jurić, Predsjednik UV Barko Bakšić
predložio je zaključak da se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća pripremi jedinstveni
dokument - cjenik, koji će Upravno vijeće usvojiti. Upravno vijeće je jednoglasno potvrdilo
navedeni zaključak.
Ad 7. Predsjednik Upravnog vijeća Darko Bakšić otvorio je točku sedam dnevnog reda,
„Izvješće o radu službi za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2016. godine - na znanje“, te
je dao riječ ravnatelju Velimiru Vidaku - Buljanu da ukratko Upravnom vijeću predstavi
navedeno izvješće. „Izvješće o radu službi za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2016. godine
Upravno vijeće je primilo na znanje“.

Upravno vijeće završilo je s radom u 11:10 sati.

Zapisnik sastavio: Hrvoje Škrabić

Predsjednik Upravnog vijeća
dr.sc. Darko Bakšić
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