Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

KLASA: 003-05/13-01/01
UR.BR.: 2189/82-01/13-02
U Velikoj, 10. siječnja 2014. godine

ZAPISNIK
Sa 69. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Papuk» održane u
petak, dana 10. siječnja 2014 godine, s početkom u 10,35 sati.
Prisutni članovi Upravnog vijeća:
1. Dražen Dumančić - predsjednik UV
2. Vladimir Janečić – član UV
3. Neven Trenc – član UV
4. Darko Gabrić – član UV
Ostali prisutni:
1. Nenad Strizrep – pomoćnik ministra
2. Alen Jurenac – v.d. glavnog čuvara prirode
3. Goran Radonić – stručni voditelj
4. Miroslav Mesić – čuvar prirode
Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da je tijekom održavanja sjednice prisutan
dovoljan broj članova Upravnog vijeća, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik UV navodi da je članica UV gđa Natalija Mataić opravdala svoj izostanak
sa sjednice.
Članovi UV se slažu da zapisnik 69. sjednice UV vodi Anita Lovreković – tajnica
Ustanove.
Predsjednik UV otvara sjednicu, te predlaže slijedeći dnevni red koji se sastoji od
sljedećih točaka:
Dnevni red:
1.
2.

3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa 68. sjednice
Donošenje odluke o davanju suglasnosti za sklapanje pravnih poslova preko
150.000,00 kuna – projektna dokumentacija unutarnjeg uređenja Geo info centra u
Voćinu – detaljna umjetnička razrada
Odluka o odabiru: glavnog čuvara/icu prirode
Odluka o odabiru: radno mjesto stručni voditelj/ica
Razno

TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 68. sjednice UV JU PPP
Predsjednik UV ukratko iznosi sadržaj Zapisnika sa 68. sjednice UV te ga daje na
usvajanje. Utvrđuje se da je Zapisnik sa 68. sjednice jednoglasno usvojen te se na temelju
članka 23. Statua JU PP Papuk donosi slijedeća
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ODLUKA
1. Usvaja se zapisnik sa 68. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode
Papuk
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

TOČKA 2. Donošenje odluke davanju suglasnosti za sklapanje pravnih poslova
preko 150.000,00 kuna - projektna dokumentacija unutarnjeg uređenja Geo info
centra u Voćinu – detaljna umjetnička razrada
Predsjednik UV ukratko navodi kako se predmetna stavka Geo info centar Voćin nalazi
u Financijskom planu.
Ravnateljica JU PP Papuk ističe kako je Povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda pri
nabavi robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno za nabavu radova
do 500.000,00 kuna Javne ustanova Park prirode Papuk provelo bagatelni postupak nabave
prikupljanjem ponuda za izradu projektne dokumentacije – detaljna umjetnička razrada
sadržaja postava i prezentacije – Geo – info centar u Voćinu. Povjerenstvo je dostavilo ovom
Upravnom vijeću Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te je utvrđeno da su ukupno pristigle
tri ponude i to ponuda APE D.O.O. iz Zagreba, STUDIO MORFO D.O.O. iz Zagreba i
PLANOTEKA D.O.O. iz Zagreba. Kriterij za odabir ponude bio je najniža cijena. Na temelju
pregleda i ocjene pristiglih ponuda kao najpovoljnija ponuda odnosno ponuda s najnižom
cijenom odabrana je ponuda tvrtke APE D.O.O. iz Zagreba u iznosu od 170.000,00 kuna bez
PDV-a.
Nakon rasprave Upravno vijeće je na temelju čl. 18. stavak 1. točka 5. te članka 18.
stavak 2. alineja 1. Statuta JU PP Papuk jednoglasno donijelo slijedeću
ODLUKU
1. Daje se suglasnost Javnoj ustanovi Park prirode Papuk za sklapanje ugovora sa
tvrtkom APE D.O.O. iz Zagreba, Ozaljska 61/I. kat, u iznosu od 170.000,00 (slovima:
stosedamdesettisućakuna) bez PDV-a, u svrhu izrade projektne dokumentacije za
izvedbu unutarnjeg uređenja odnosno detaljne umjetničke razrade sadržaja postava i
prezentacije Geo – info centra u Voćinu
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Točka 3. Odluka o odabiru: glavnog čuvara/icu prirode
Predsjednik UV ističe da je JU PP Papuk raspisala natječaj za glavnog čuvara prirode
te da je unutar JU PP Papuk tu funkciju kao vršitelj dužnosti izvršavao nekoliko godina čuvar
prirode Alen Jurenac te predlaže da ravnateljica JU PP Papuk da prijedlog kandidata za radno
mjesto glavnog čuvara prirode.
Ravnateljica JU PP Papuk navodi da je JU PP Papuk raspisala natječaj, a imenovano
Povjerenstvo provelo postupak pregleda i ocjene kandidata koji zadovoljavanju uvjetima
natječaja. Nakon pregleda dokumentacije kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja
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ravnateljica JU PP Papuk predlaže stručnu suradnicu za promidžbu i turizam Gordanu Kukić
kao osobu najkompetentniju za radno mjesto glavnog čuvara prirode.
Predsjednik UV se slaže sa prijedlogom ravnateljice o izboru kandidata za predmetno
radno mjesto.
Član UV gosp. Neven Trenc postavlja upit koji su razlozi za prijedlog kandidata, a
ravnateljica odgovara da predložena kandidatkinja dovoljno dobro poznaje sustav i rad ove
ustanove i da smatra da svojim kompetencijama može u potpunosti zadovoljiti na radnom
mjestu glavnog čuvara prirode.
Član UV gosp. Darko Gabrić postavlja pitanje tko će obavljati poslove predviđene
radnim mjestom stručnog suradnika za promidžbu i turizam i na koje radno mjesto će se
dosadašnji vd glavni čuvar rasporediti.
Pomoćnik ministra gosp. Nenad Strizrep slaže se sa prijedlogom ravnateljice o izboru
kandidata te navodi kako bi se vd glavnog čuvara prirode Alen Jurenac trebao rasporediti na
radno mjesto čuvara prirode I. vrste sukladno njegovoj stručnoj spremi i struci budući da je
njegovo radno mjesto s kojeg je imenovan na mjesto v.d. novelom Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada prestalo postojati, a istim Pravilnikom predviđeno je slobodno radno
mjesto čuvara prirode I. vrste za koje Alen Jurenac ispunjava uvjete jer je u međuvremenu
stekao visoku stručnu spremu. Posebno ističe činjenicu kako je potrebno nagrađivati osobe
koje se sustavno nadograđuju kroz svoje školovanje.
Predsjednik UV navodi da je do sada u JU PP Papuk bilo dosta manipulacija što se
tiče izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada gdje su se samovoljno
brisala ili dodavala pojedina radna mjesta.
Pomoćnik ministra navodi da upravo u tom smislu resorno ministarstvo izdaje
sukladno Zakonu o zaštiti prirode suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu kako bi se
izbjegle manipulacije i kako bi ministarstvo imalo na neki način sustav nadzora nad radnim
mjestima u parkovima RH. Isto tako pomoćnik ministra navodi kako je u pripremi Zakon o
javnim službenicima kako bi regulirao sva pitanja u pogledu prava i obveza radnika te
njihovog prijema u javnu službu.
Predsjednik UV ističe problem u radu s Statutom. Pomoćnik ministra odgovara da se
treba sačekati donošenje Uredbe koja će sve potrebno definirati te da se nakon toga
pokrenu izmjene i dopune Statuta.
Predsjednik UV postavlja pitanje oko izdavanja suglasnosti za Geo info centar Voćin.
Pomoćnik navodi da će takvu vrstu suglasnosti izdavati Ministarstvo.
Nakon rasprave predsjednik UV daje prijedlog da se na radno mjesto glavnog čuvara
prirode imenuje Gordana Kukić na glasanje. Nakon glasanja utvrđuje se da je temeljem
članka 18. stavak 2. alineja 3. Statuta i članka 134. stavak 1. alineja 7. Zakona o zaštiti
prirode, jednoglasno donesena
ODLUKA
1. Imenuje se Gordana Kukić na radno mjesto glavne čuvarice prirode u JU PP Papuk.
2. Imenovana je dužna stupiti na radno mjesto glavne čuvarice prirode sa danom 01.
veljače 2014. godine
Nakon rasprave predsjednik UV daje prijedlog da se Alen Jurenac sukladno stručnoj
spremi i struci rasporedi na radno mjesto čuvara prirode I. vrste na glasanje. Utvrđuje se da
je prijedlog jednoglasno usvojen te se temeljem članka 18. stavak 2. alineja 3. Statuta i
članka 134. stavak 1. alineja 7. Zakona o zaštiti prirode, donosi
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ODLUKA
1. Zaposlenik ALEN JURENAC raspoređuje se na radno mjesto čuvara prirode I. vrste u
JU PP Papuk.
2. Zadužuje se Ured ravnatelja za sklapanje Aneksa ugovora o radu sa imenovanim iz
točke 1. ovog Ugovora
3. Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana donošenja.
Točka 4. Odluka o odabiru: radno mjesto stručni voditelj/ica
Predsjednik UV ističe da je Povjerenstvo za pregled i ocjenu kandidata obavilo sve
pripremne radnje te navodi da samo jedan kandidat zadovoljava uvjete natječaja.
Ravnateljica JU PP Papuk navodi da je riječ o stručnom voditelju JU PP Papuk Goranu
Radoniću te obzirom da je jedini kanditat ne može dati prijedlog o odabiru najboljeg
kandidata te predlaže da se natječaj ponovi, a dosadašnji stručni voditelj imenuje za vršitelja
dužnosti stručnog voditelja do dana imenovanja stručnog voditelja na temelju ponovno
raspisanog natječaja.
Predsjednik UV navodi da Goran Radonić veći dio radnog vremena gubi u provedbi EU
projekata te smatra da u prvi plan treba staviti stručni dio posla za koji uz provedbu
projekata dosadašnji stručni voditelj ne bi imao vremena niti bi mogao dovoljno kvalitetno
obavljati.
Pomoćnik ministra navodi kako dosadašnji stručni voditelj u svom dosadašnjem radu
napravio određene iskorake posebno što se tiče struke u stvarima koje su kvalitetne te se
slaže sa prijedlogom ravnateljice. Još jednom navodi da Goran Radonić što se tiče struke
kotira visoko te ga kao stručnog i kvalitetnog treba zadržati u ustanovi te do donošenja
odluke o odabiru postaviti na mjesto vršitelja dužnosti stručnog voditelja.
Član UV gosp. Neven Trenc navodi da vrlo dobro poznaje rad stručnog voditelja koji
odskače od svih svojom kvalitetom. Posebno ističe da je riječ o osobi koja je sposobna, uživa
vrlo važan ugled, među prvima je bio kod donošenja plana upravljanja, među prvima je uveo
GIS, inicirao i sudjelovao u osnivanju jedinog Geoparka u RH, te ističe njegovo dugogodišnje
iskustvo u pripremi i provedbi europskih projekata. Navodi kako je puno uložio u ovaj Park i
samo njega vidi u timu parka. Smatra da Goran Radonić treba ostati stručni voditelj ove
ustanove bez obzira što je jedini kandidat na predmetnom natječaju budući da se radio o
jednom iznimno kvalitetnom kandidatu što je i dokazao svih ovih godina.
Član UV gosp. Darko Gabrić postavlja pitanje problema u komunikaciji unutar
ustanove jer je suludo se rješavati kandidata koji je tako kvalitetan te predlaže ukoliko
postoji problem takve vrste da se taj problem riješi i Goran Radonić zadrži kao stručni
voditelj ustanove. Predsjednik UV još jednom ponavlja da dosadašnji stručni voditelj
vremenski ne stiže kvalitetno obavljati svoj posao.
Pomoćnik ministra napominje da je dobio mail od stručnog voditelja koji je bio vrlo
pozitivan te je pohvalio rad ravnateljic. Pomoćnik i dalje pohvaljuje rad stručnog voditelja te
ako ga se misli mijenjati mora ga se mijenjati sa boljim kandidatom. Predlaže ravnateljici da
još jednom razmotri prijedlog o ponavljanju natječaja te predlaže da se M. Mesić izjasni po
ovoj točki dnevnog reda i da svoje mišljenje.
Čuvar prirode Miroslav Mesić navdi da je nekada bio u sukobima sa stručnim
voditeljem i bivšim ravnateljem, ali isto tako navodi da boljeg kandidata nema te da će se
teško naći kandidat na ovim prostorima sa boljim i kvalitetnijim kompetencijama.
Predsjednik UV navodi da ostaje kod svoga prijedloga da se natječaj poništi i da se
Goran Radonić imenuje za vršitelja dužnosti stručnog voditelja.
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Član UV gosp. Vladimir Janečić navodi da treba uvažavati nečije znanje i dosadašnje
iskustvo te da česte promjene nikome ne koriste. Ističe da bi on zadržao dosadašnjeg
stručnog voditelja te bi ga čak i dodatno nagradio za njegov dosadašnji rad i trud koji je
uložio u napredak ove ustanove.
Član UV gosp. Darko Gabrić navodi da su svi dovoljno razboriti u parku i da se svaki
problem u komunikaciji može riješiti te do sada stručnost i znanje Gorana Radonića po
njemu nikada nisu bila upitna.
Nakon rasprave predsjednik UV daje prijedlog da se Goran Radonić imenuje na radno
mjesto stručnog voditelja na glasanje. Nakon glasanja utvrđeno je da je gosp. Neven Trenc
glasao za prijedlog dok su tri člana glasala protiv prijedloga predsjednika UV te se na temelju
članka 134. stavak 1. alineja 7. i članka 136. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode te 18. stavak
2. alineja 3. Statuta donosi
ODLUKA
1. Poništava se natječaj za odabir kandidata na radno mjesto stručnog voditelja
2. Zadužuje se JU PP Papuk da u roku od godine dana od dana donošenja ove Odluke
raspiše natječaj za radno mjesto stručnog voditelja na određeno vrijeme od 4 godine
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
Predsjednik UV daje prijedlog o imenovanju vršitelja dužnosti stručnog voditelja Gorana
Radonića na glasanje. Nakon glasanja utvrđeno je da je temeljem članka 134. stavak 1.
alineja 7. i članka 136. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode te 18. stavak 2. alineja 3. Statuta
donosi
ODLUKA
1. Imenuje se Goran Radonić kao vršitelj dužnosti stručnog voditelja do dana
imenovanja stručnog voditelja JU PP Papuk
2. Ova Odluka stupa na snagu 01. veljače 2014. godine
Nakon rasprave i glasanja član UV gosp Neven Trenc želi još jednom istaći da zbog
održavanja kontuiniteta rada ove ustanove i stručnih kvaliteta ove ustanove da je izbor
Gorana Radonića za stručnog voditelja vrlo dobar izbor i jedini kvalitetni izbor da će krajem
godine sve biti riješeno po pitanju njegovog imenovanja na predmetno radno mjesto.
TOČKA 5. Razno
Utvrđuje se da nije bilo prijedloga.

Dovršeno u 11,55 sati.

ZAPISNIČAR:
Anita Lovreković

PREDSJEDNIK UPRAVNOG
VIJEĆA:
Dražen Dumančić
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KLASA: 003-08/14-01/02
UR.BR.: 2189/82-01/14-05
U Velikoj, 20. veljače 2014. godine

ZAPISNIK
Sa 70. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Papuk» održane u
četvrtak, dana 20. veljače 2014 godine, s početkom u 12,30 sati.
Prisutni članovi Upravnog vijeća:
5. Dražen Dumančić - predsjednik UV
6. Vladimir Janečić – član UV
7. Darko Gabrić – član UV
Ostali prisutni:
5. Kristina Kožić – ravnateljica
6. Goran Radonić – vd. stručnog voditelja
7. Gordana Kukić – glavna čuvarica prirode
8. Miroslav Mesić – čuvar prirode
9. Anita Lovreković – tajnica ustanove, zapisničar
Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da je tijekom održavanja sjednice prisutan
dovoljan broj članova Upravnog vijeća, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik UV navodi da su članovi UV gosp. Neven Trenc i gđa Natalija Mataić
opravdali svoj izostanak sa sjednice.
Članovi UV se slažu da zapisnik 70. sjednice UV vodi Anita Lovreković – tajnica
Ustanove.
Predsjednik UV otvara sjednicu, te predlaže slijedeći dnevni red koji se sastoji od
sljedećih točaka:
Dnevni red:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Usvajanje zapisnika sa 69. sjednice
Usvajanje Izvješća o radu JU PP Papuk
Usvajanje Izvješća o radu UV PP Papuk
Usvajanje Financijskog izvješća za 2013.
Prihvaćanje Izvješća inventurne komisije za 2013.
Prihvaćanje prijedloga Pravilnika o „bagatelnoj nabavi“
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama
Donošenje Odluke o rasporedu rasporedu rezultata iz 2013.
Razno
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TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 69. sjednice
Predsjednik UV ukratko iznosi sadržaj Zapisnika sa 69. sjednice UV te ga daje na
usvajanje. Utvrđuje se da je Zapisnik sa 69. sjednice jednoglasno usvojen te se na temelju
članka 23. Statua JU PP Papuk donosi slijedeća
ODLUKA
3. Usvaja se zapisnik sa 69. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode
Papuk
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

TOČKA 2. Usvajanje Izvješća o radu JU PP Papuk za 2013.
Ravnateljica JU PP Papuk navodi da je materijal koji se odnosi na Izvješće o radu JU
PP Papuk za 2013. godinu nekoliko dana prije održavanja sjednice UV dostavljen svim
članovima UV te se nada da su ga uspjeli proučiti. Ukoliko imaju pitanja ili nejasnoća oko
podnesenog izvješća da joj se slobodno obrate. Članovi nemaju pitanja te se utvrđuje da se
rasprava po ovoj točki zaključuje.
Nakon rasprave, Upravno vijeće sukladno članku 19. stavak 7. Statuta Javne
ustanove Park prirode Papuk, a na temelju članka 18. stavak 2. alineja 5. Statuta Javne
Ustanove Park Prirode Papuk te članka 23. stavak 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća
Javne ustanove Park prirode Papuk, donosi
ODLUKU
Usvaja se Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2013. godinu koje je
sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Točka 3. Usvajanje Izvješća o radu UV PP Papuk
Predsjednik UV ukratko iznosi izvješće o radu UV JU PP Papuk te navodi da isto nema
potrebe usvajati.
Nakon rasprave Upravno vijeće utvrđuje da se prihvaća izvješće o radu UV JU PP
Papuk te se o tome neće donositi zasebna odluka.
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Točka 4. Usvajanje Financijskog izvješća za 2013
Ravnateljica JU PP Papuk navodi da je materijal koji se odnosi na Financijsko izvješće
za 2013. godinu dostavljen svim članovima UV zajedno sa ostalim materijalom. Utvrđuje se
da su članovi UV isti proučili te nemaju posebnih pitanja.
Nakon rasprave Upravno vijeće na temelju članka 19. stavak 7. Statuta Javne
Ustanove Park Prirode Papuk te članka 23. stavak 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća
Javne ustanove Park prirode Papuk, donosi
ODLUKU
1. Na temelju podnesenog Financijskog izvješća za 2013. godinu zajedno sa
pripadajućim bilješkama, utvrđuje se da se isto u cijelosti prihvaća te je sastavni
dio ove Odluke.

TOČKA 5. Prihvaćanje Izvješća inventurne komisije za 2013.
Predsjednik UV navodi da je materijal koji se odnosi na izvješće inventurne komisije
za 2013. godinu također dostavljen svim članovima UV te da je komisija u zakonskom
roku izvršila svoje obveze i utvrdila stanje imovine sa danom 31. prosinca 2013. godine.
Nakon rasprave Upravno vijeće na temelju čl. 19. stavak 7. Statuta Javne Ustanove
Park Prirode Papuk te članka 23. stavak 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne
ustanove Park prirode Papuk, jednoglasno donosi
ODLUKU
Na temelju dostavljenih materijala o obavljenom popisu imovine i obveza JU PP
Papuk za 2013. godinu, utvrđuje se da se prihvaća i prima na znanje Zapisnik i Izvješće
inventurne komisije za 2013. godinu.
Član UV gosp. Gabrić postavlja pitanja da li su ulaznice koje se izdaju posjetiteljima
označene serijskim brojevima. Glavna čuvarica prirode odgovara da jesu označene sa
serijskim brojevima, ali da je u inventurnom zapisniku naveden ukupan broj neprodanih
ulaznica, a u prilogu koji se nalazi kod inventurne komisije je dostavila i tablicu sa popisanim
serijskim brojevima ulaznica.
TOČKA 6. Davanje suglasnosti na Pravilnik o „bagatelnoj nabavi“
Tajnica ustanove navodi činjenicu da je sa danom 10. prosinca 2013. godine stupio
na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi kojim člankom 6. Izmjena
i dopuna je podignut prag bagatelne nabave i ujedno propisana obveza poslodavca u
donošenju internog akta za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00
kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna (tzv. „bagatelnu nabavu). Slijedom
toga, JU PP Papuk izradila je prijedlog Pravilnika o bagatelnoj nabavi kojim pravilnikom se
određuje jednoobrazan pristup i način komunikacije s gospodarskim subjektima odnosno
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procedura ugovaranja, a sve u cilju kvalitetnijeg upravljanja i zadovoljavanja potreba
naručitelja.
Nakon rasprave Upravno vijeće JU PP Papuk Na temelju čl. 19. stavak 7. Statuta
Javne Ustanove Park Prirode Papuk te članka 23. stavak 3. Poslovnika o radu Upravnog
vijeća Javne ustanove Park prirode Papuk, donosi
ODLUKU
1. Na temelju dostavljenog prijedloga Pravilnika o „bagatelnoj nabavi“, utvrđuje se
da se isti usvaja te je sastavni dio ove Odluke
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

TOČKA 7. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i

naknadama
Tajnica ustanove ističe da obzirom da je novelom Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada predviđeno radno mjesto glavnog čuvara prirode I. vrste, potrebno je Pravilnik
o plaćama i naknadama JU PP Papuk uskladiti sa odredbama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu u smislu predviđanja koeficijenta za obračun plaće za radno mjesto glavni čuvar
prirode I. vrste. Isto tako, u Pravilniku o plaćama i naknadama uočene su tiskarske pogreške
u pogledu koeficijenata za radno mjesto voditelj računovodstva i administrativni tajnik –
računovođa koje greške je također potrebno ovim prijedlogom novele izmijeniti i dopuniti.
Nakon rasprave Upravno vijeće JU PP Papuk na temelju članka 134. stavka 4. Zakona
o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta
i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine, broj 25/13), donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA I NAKNADAMA
JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE PAPUK«
Članak 1.
(1) U Pravilniku o plaćama i naknadama Javne ustanove »Park prirode Papuk« u članku 12.
stavku 1. dodaje se točka 3. koja glasi:
»- glavni čuvar prirode – voditelje Službe čuvara prirode
(2) Stavak 3. briše se.

1,600«.
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(3) Stavak 4. postaje stavak 3.
(4) U stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:
»- voditelj računovodstva

0,921«.

(5) Točka 4. mijenja se i glasi:
»- administrativni tajnik – računovođa

0,824«.
Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu drugog dana od dana primitka suglasnosti Ministarstva zaštite
okoliša i prirode i objavljuje se na oglasnoj ploči Ustanove.

TOČKA 8. Donošenje Odluke o rasporedu rasporedu rezultata iz 2013.
Ravnateljica JU PP Papuk ukratko iznosi prijedlog rasporeda rezultata iz 2013. godine koji
je također dostavljen članovima UV kao materijal prije održavanja sjednice.
Nakon rasprave Upravno vijeće JU PP Papuk na temelju čl. 19. stavak 7. Statuta Javne
Ustanove Park Prirode Papuk te članka 23. stavak 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća
Javne ustanove Park prirode Papuk, jednoglasno donosi
ODLUKU
o rasporedu rezultata

1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o rasporedu rezultata iz 2013. godine od 17. veljače
2013. godine te se utvrđuje slijedeće:
-

u 2013. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 148.401,43 kune, a
manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 29.297,90 kuna koji se podmiruje
iz višak prihoda poslovanja tako da višak prihoda raspoloživ u 2014. godini iznosi
119.103,53 kune.

-

rasporedom rezultata iz 2014. godine ostvaren je ostatak (višak) prihoda u iznosu
119.103,53 kn koji će se rasporediti na sljedeći način:
NAMJENSKO I UGOVORENO

- 119.103,53 kn – Projekti Ministarstva Turizma
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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TOČKA 9. Razno
Član UV gosp. Janečić predlaže da se članovima UV dostavi zbornik izvršenih radova u
kojemu će biti navedeni naslov projekta i njegov sažetak. Ostali prisutni članovi se slažu sa
prijedlogom te se ravnateljica obvezuje na dostavu istoga.
Predsjednik UV gosp. Dumančić predlaže poribljavanje jezera na lokaciji Jankovac te
navodi kako je održan sastanak na Jankovcu sa predstavnicima HŠ UŠP Našice i PP Papuk i
predlaže da se zaduži ravnateljica o poduzimanju svih radnji oko realizacije poribljavanja na
predmetnoj lokaciji. Ravnateljica navodi da će te radnje odraditi stručna služba koja će
iskontaktirati resorno ministarstvo i Državni zavod za zaštitu prirode u pogledu tih pitanja.
Ravnateljica upoznaje članove UV i sve prisutne sa činjenicom kako je ovaj tjedan
pripremljena aplikacija - Eko točka Jankovac, da je objavljen javni poziv na prikupljanje
ponuda za izvođenje radova – izgradnja Eko točka Jankovac te da se očekuje početak radova
u mjesecu travnju dok se izvođenje radova predviđa kroz pet mjeseci od sklapanja ugovora
sa odabranim ponuditeljem. Ono što još treba privesti kraju je projekt interijera za
predmetne radove.
Također, navodi kako se u suradnji sa VIDRA – regionalna razvojna agencija
Virovitično – podravske županije i NIP-om, ovih dana intenzivno radilo na aplikciji projekta
Geo info centar Voćin na strukturne fondove te da će sutra će biti dostavljena aplikacija.
Ističe kako je resorni ministar najavio u medijima taj projekt. Navodi kako je u tijeku projekt
IPA te da se priprema izvođenje staze za osobe s posebnim potrebama, označavanje
planinarskih i konjičkih staza, te izrada vidikovaca. Tu su se javili problemi vezani uz
troškovnike budući da iznosi u troškovnicima nisu odgovarali stvarnim troškovima te će svi
troškovi zajedno ući u jedno izvještajno razdoblje. Problem oko financiranja radova JU PP
Papuk će nastojati riješiti u suradnji sa Virovitičko – podravskom županijom koja se obvezala
u smislu davanja financijske pomoći dok PP Papuk ne bude raspolagala potrebnim
sredstvima.
Ravnateljica navodi kako se na nivou RH privodi kraju projekt izrade vizualnog
identiteta svih parkova RH i parkova pojedinačno te da se uskoro očekuje izlazak knjige
standarda koja će uređivati ta pitanja.
Također slijedeći tjedan će biti dostupna javnosti nova web stranica Parka prirode
Papuk. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za kamp odmorište u dolini Dubočanka
koja izrada je već u tijeku. Intenzivno se radi projektnoj dokumentaciji za uređenja dvorane
u prizemlju upravne zgrade u Velikoj te na uređenju kušaonice meda u Voćinu.
Član UV gosp. Gabrić postavlja pitanje da li je PP Papuk zainteresiran za korištenje
objekta „Kovačica“. Čuvar prirode gosp. Mesić navodi da se isti objekat nalazi u dosta
derutnom stanjui. Ravnateljica navodi da će se PP Papuk u kratkom roku očitovati o
predmetnom zahtjevu.

Dovršeno u 13,00 sati.
ZAPISNIČAR:
Anita Lovreković

PREDSJEDNIK UPRAVNOG
VIJEĆA:
Dražen Dumančić
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KLASA: 003-08/14-01/02
UR.BR.: 2189/82-01/14-05
U Velikoj, 07. 04. 2014. godine

ZAPISNIK
Sa 71. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Papuk» održane u
ponedjeljak, dana 07. 04 2014 godine, s početkom u 9 sati do 13 sati, održana je telefonska
sjednica.
Telefonom prisutni članovi Upravnog vijeća:
8. Dražen Dumančić - predsjednik UV
9. Mr sc.Natalija Mataić - član UV
10. Vladimir Janečić – član UV
11. Darko Gabrić – član UV
12. Mr sc.Neven Trenc - član UV
Ostali prisutni: sjednica je održana telefonski
Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da sjednici kontaktirani i odazvali svi članova
Upravnog vijeća, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Članovi UV se slažu da zapisnik 71. sjednice UV vodi Predsjednik UV Dražen
Dumančić i dostavi svakom članu e-mail-om.
Predsjednik UV otvara sjednicu, te predlaže slijedeći dnevni red:
Dnevni red:
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Usvajanje zapisnika sa 70. sjednice
Odluku o određivanju iznosa i popusta na obiteljsku ulaznicu u Park prirode Papuk
Odluka o koncesijskom odobrenju – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb UŠP Našice
Odluka o koncesijskom odobrenju – OPG Jasna Grdić, Čačinci
Odluka o koncesijskom odobrenju – TR Željko Ivaniš, Požega
Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje pravnih poslova preko 150.000,00 kuna –
interijer Geo – info centar Voćin
21. Razno
TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 70 sjednice
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje telefonom svakom članu UV ponaosob. Zapisnik
s 70. sjednice jednoglasno usvojen. te se o tome donosi odluka.
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TOČKA 2. Odluku o određivanju iznosa i popusta na obiteljsku ulaznicu u
Park prirode Papuk
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje telefonom svakom članu UV ponaosob. Predložene
gore navedene promjene jednoglasno su usvojene, uz napomenu da je na 66. sjednici UV dan
zadatak upravi parka da pripremi cjelovitu rekonstrukciju cjenika koji bi bio primjereniji
današnjim vremenima. I ovo je parcijalno rješenje, dakle nije poštovana odluka UV, te još
jednom dajemo gore navedeni zadatak na provedbu bez daljnje odgode.
Točka 3. Odluka o koncesijskom odobrenju – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb UŠP

Našice
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje telefonom svakom članu UV ponaosob. Predložene
gore navedene Odluke o koncesijskom odobrenju jednoglasno su usvojene.
Točka 4. Odluka o koncesijskom odobrenju – OPG Jasna Grdić, Čačinci

Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje telefonom svakom članu UV ponaosob. Predložene
gore navedene Odluke o koncesijskom odobrenju jednoglasno su usvojene.
TOČKA 5. Odluka o koncesijskom odobrenju – TR Željko Ivaniš, Požega

Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje telefonom svakom članu UV ponaosob. Predložene
gore navedene Odluke o koncesijskom odobrenju jednoglasno su usvojene.
TOČKA 6. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje pravnih poslova preko

150.000,00 kuna – interijer Geo – info centar Voćin
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje telefonom svakom članu UV ponaosob. Predložene
gore navedena Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje pravnih poslova preko 150.000,00
kuna – interijer Geo – info centar Voćin jednoglasno je odobrena.
TOČKA 7. Razno
Nije bilo prijedloga niti pitanja pod razno.

Dovršeno u 13,00 sati.
ZAPISNIČAR:
Dražen Dumančić

PREDSJEDNIK UPRAVNOG
VIJEĆA:
Dražen Dumančić
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KLASA: 003-08/14-01/05
UR.BR.: 2189/82-01/14-02
U Velikoj, 04. lipnja 2014. godine
ZAPISNIK
Sa 72. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Papuk» održane u
ponedjeljak, dana 04. 06. 2014 godine, s početkom u 9 sati do 13 sati, održana je telefonska
sjednica.
Telefonom kontaktirani članovi Upravnog vijeća:
13. Dražen Dumančić - predsjednik UV
14. Mr sc.Natalija Mataić - član UV
15. Vladimir Janečić – član UV
16. Darko Gabrić – član UV
17. Mr sc.Neven Trenc - član UV
Ostali prisutni: sjednica je održana telefonski
Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da sjednici kontaktirani i odazvali svi članova
Upravnog vijeća, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Članovi UV se slažu da zapisnik 72. sjednice UV vodi Predsjednik UV Dražen
Dumančić i dostavi svakom članu e-mail-om.
Predsjednik UV otvara sjednicu, te predlaže slijedeći dnevni red:
Dnevni red:
22. Usvajanje zapisnika sa 71. sjednice
23. Odluka o koncesijskom odobrenju – Milka Pavlović, Slatinski Drenovac
24. Razno
TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 71. sjednice
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje telefonom svakom članu UV ponaosob. Zapisnik
s 71. sjednice jednoglasno usvojen te se o tome donosi odluka.
TOČKA 2. Odluka o koncesijskom odobrenju – Milka Pavlović, Slatinski Drenovac
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje telefonom svakom članu UV ponaosob. Predložene
gore navedene Odluke o koncesijskom odobrenju jednoglasno su usvojene.
TOČKA 3. Razno
Nije bilo prijedloga niti pitanja pod razno.

Dovršeno u 13,00 sati.
ZAPISNIČAR:
Dražen Dumančić

PREDSJEDNIK UPRAVNOG
VIJEĆA:
Dražen Dumančić
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KLASA: 003-08/14-01/06
UR.BR.: 2189/82-01/14-02
U Velikoj, 24. srpnja 2014. godine
ZAPISNIK
Sa 73. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Papuk» održane u
četvrtak, dana 24. 07. 2014 godine, s početkom u 11:00 sati.
Prisutni članovi Upravnog vijeća:
18. Dražen Dumančić - predsjednik UV
19. mr.sc. Natalija Mataić - član UV
20. Darko Gabrić – član UV
Opravdano odsutni članovi Upravnog vijeća:
1. Vladimir Janečić
2. mr.sc. Neven Trenc
Ostali prisutni:
1. mr.sc Kristina Kožić- ravnateljica
2. Gordana Kukić – glavna čuvarica prirode
Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da su se sjednici odazvala tri člana Upravnog
vijeća, a dva su opravdala svoj izostanak te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Članovi UV se slažu da zapisnik 73. sjednice UV vodi Gordana Kukić, glavna
čuvarica prirode.
Predsjednik UV otvara sjednicu, te prisutnim članovima UV-a daje na usvajanje
predloženi dnevni red:
Dnevni red:
25. Usvajanje zapisnika sa 72. sjednice
26. Odluka – davanje suglasnosti za sklapanje Sporazuma o sufinanciranju aktivnosti
projekta sa Virovitičko – podravskom županijom
27. Odluka – usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2014.
28. Odluka o iznosu ulaznica Srednjovjekovnog viteškog turnira na Jankovcu
29. Razno
Prelazi se na raspravu i odlučivanje.
TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 72. sjednice
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje svakom članu UV ponaosob. Zapisnik s 72.
sjednice jednoglasno usvojen te se o tome donosi odluka.
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TOČKA 2. Odluka – davanje suglasnosti na sklapanje ugovora sa Virovitičko –
podravskom županijom
Ravnateljica ustanove obrazlaže prijedlog donošenja odluke o sklapanju pravnog posla
sa Virovitičko – podravskom županijom. Gđa Natalija Mataić postavlja pitanje kakvu
garanciju JU PP Papuk daje za spomenuti pravni posao. Ravnateljica odgovara da će JU PP
Papuk izdati bjanko zadužnicu na iznos do 500.000,00 kuna. Predsjednik UV predlaže da se
sve pravno provjeri prije sklapanja ugovora. Nakon rasprave predsjednik UV daje prijedlog
na glasanje te je jednoglasno donesena
ODLUKA
1. U svrhu premošćivanja plaćanja obveza četvrtog obračunskog razdoblja prilikom provedbe
IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska pod nazivom „Dvije rijeke i jedna gora“
daje se suglasnost za sklapanje Sporazuma o sufinanciranju aktivnosti projekta sa Virovitičko
– podravskom županijom u iznosu od 430.000,00 kuna (slovima: četrstotridesettisućakuna) te
suglasnost za izdavanje bjanko zadužnice na iznos do 500.000,00 kuna (slovima:
petstotisućakuna) u svrhu provedbe predmetnog Sporazuma.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Javna ustanova Park prirode Papuk zajedno sa partnerom Udruga za zaštitu
prirode i okoliša Zeleni Osijek i Nacionalnim parkom Dunav – Drava iz Mađarske, od 01.
travnja 2013. godine do 30. studenog 2014. godine provodi projekt „Dvije rijeke i jedna
gora“. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u sklopu IPA prekograničnog
programa Mađarska – Hrvatska čija ukupna vrijednost projekta iznosi 1.021.266,70 eura.
Unutar ukupne vrijednosti projekta udio Parka prirode Papuk iznosi 159.774,20
eura. Obzirom da JU PP Papuk ne raspolaže dostatnim iznosom za premošćivanje odnosno
plaćanje obveza četvrtog obračunskog razdoblja potrebna je financijska pomoć u iznosu od
430.000,00 kuna koju će osigurati Virovitičko – podravska županija u vidu pozajmice.
Navedeni iznos će Javna ustanova Park prirode Papuk vratiti Virovitičko – podravskoj
županiji po uplati sredstava od strane Europske unije.
TOČKA 3. Odluka – usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2014.
Ravnateljica ustanove iznosi prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2014. godinu.
Predsjednik UV traži pojašnjenje povećanja stavke Pomoći u iznosu od 326.000,00 kuna te
smatra da bi povećanje te stavke trebalo biti u iznosu od 430.000,00 kuna na ime pomoći
Virovitičko-podravske županije. Svi članovi UV predlažu da ravnateljica obrazloži detaljnije
stavke rebalansa Financijskog plana za 2014. godinu. U tu svrhu ravnateljica navodi da su
proračunska sredstva umanjena za 83.000,00 kuna sukladno rebalansu državnog proračuna,
obrazlaže stavku povećanja doprinosa, smanjenja prijevoza zaposlenicima. Nadalje, navodi da
je iznos pomoći od 3.965.000,00 kuna smanjen za 1.011.000,00 kuna iz razloga što su u
Financijskom planu bila predviđena sredstva od 1.000.000,00 kuna za Geo info centar Voćin i
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1.700.000,00 kuna za Eko točku Jankovac te budući da projekt Geo info centra nije prošao
administrativnu provjeru zbog nedostatnih tehničkih specifikacija prilikom prijave na Shemu
dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu (strukturne fondove), a Eko točka
Jankovac se financira iz MZOIP-a odnosno NIP-a, za taj je iznos smanjena stavka Pomoći.
Predsjednik UV pozitivno je ocijenio povećanje stavki Prihoda. Članica UV gđa Natalija
Mataić predlaže da se u zapisnik unese obrazloženje velikih promjena u rebalansu te posebno
iskazuje interes za obrazloženjem promjena na stavkama materijalnih rashoda. Ravnateljica
obrazlaže da je do promjena došlo jer su se rashodi smanjili sukladno financijskom okviru
zadanom od strane resornog ministarstva, a zbog rebalansa državnog proračuna. Financijski
plan je povećan jer su dodane neke nove stavke koje se odnose na odobrena sredstva pomoći
od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svrhu sufinanciranja troškova
projekta uređenja i opremanja Eko točke Jankovac u iznosu od 1.994.467,44 kune. Članicu
UV gđu Nataliju Mataić zanima mogu li se smanjiti sredstva za uredski materijal, a
ravnateljica odgovara da je do promjene došlo zbog nabavke knjige standarda koja se
financira također sredstvima Fonda. Predsjednik UV i članica UV gđa Mataić predlažu da se
knjiga standarda stavi u marketinške troškove ili da se stavi napomena. Predsjednik UV i član
UV gosp. Darko Gabrić traže pojašnjenje na stavki Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja. Ravnateljica pojašnjava da je riječ o uređenju staze za pješake Eko točke
Jankovac koja sredstva su odobrena u iznosu od 180.000,00 kuna od strane Fonda.
Predsjednik UV i član UV gosp. Gabrić smatraju da bi se ti radovi na jankovačkoj stazi trebali
voditi kao investicija, a ne održavanje. Nadalje, predsjednik UV traži pojašnjenje povećanja
stavke promidžbe, a ravnateljica pojašnjava da je do povećanja došlo zbog budućeg troška
tiskanja fotomonografije financirane od strane Fonda. Predsjednik UV i članovi su zadovoljni
pojašnjenjem. Predsjednik UV traži pojašnjenje povećanja troška na stavci reprezentacije.
Ravnateljica odgovara da je do promjene na toj stavci došlo zbog projekta IPA-e „Dvije rijeke
i jedna gora“ jer su u zadnjem izvještajnom razdoblju predviđene određene promidžbene
aktivnosti (konferencija za novinare, tura za turističke agencije i dr.). Predsjednik UV i
članica gđa Mataić traže pojašnjenje povećanja stavke Ostali građevinski objekti, a
ravnateljica obrazlaže da je ovdje riječ o parkiralištu na Jankovcu, infrastrukturi iz projekta
Dvije rijeke jedna gora, te o obnovi mini elektrane na Jankovcu. Članicu UV gđu Mataić
zanima ima li nešto za što sredstva nisu odobrena, a ravnateljica obrazlaže da smo iz Fonda
dobili sredstva za sve što smo tražili. Ravnateljica dodatno objašnjava izvore financiranja za
kamp, uređenje dvorana prezentacijskog centra u Velikoj, dokumentaciju Geo info centra u
Voćinu. Predsjednik UV i članica UV gđa Mataić traže da se rebalans dodatno razradi kako bi
se vidio slijed sredstava i da se promjene pismeno obrazlože. Član UV gosp. Gabrić predlaže
da se radovi na stazi na Jankovcu vode kao dodatna ulaganja koja znatno povećavaju
vrijednost investicije. Predsjednik UV traži pojašnjenje povećanja stavke Dodatna ulaganja od
95.000,00 kuna, a ravnateljica pojašnjava da se radi o projektnoj dokumentaciji, predsjednik
UV izražava zadovoljstvo pojašnjenjem. Ravnateljica napominje da postoji mogućnost da će
na idućoj sjednici tema biti ugovor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za čije
će potpisivanje trebati odluka UV kako bi mogla ići na daljnju suglasnost Vladi RH.
Nakon izlaganja i rasprave svi članovi se slažu da se izradi rebalans Financijskog plana sa
dodatnim pojašnjenjima u smislu slijeda sredstava u roku od 8 dana.
Predsjednik UV daje prijedlog Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu na
glasanje.Utvrđuje se da su svi članovi UV-a glasali protiv prijedloga rebalansa Financijskog
plana za 2014. godine te se donosi
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ODLUKA

1. Ne usvaja se rebalans Financijskog plana za 2014. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 4. Odluka – iznos ulaznice za održavanje Srednjovjekovnog viteškog
turnira na Janovcu
Ravnateljica ustanove iznosi prijedlog iznosa ulaznica prilikom održavanja
Srednjovjekovnog viteškog turnira na Jankovcu koji će se održati u dane 23. i 24. kolovoza
2014. godine. Svi članovi UV predlažu da odluka o cijeni ulaznica Srednjovjekovnog turnira
vrijedi do daljnjeg (kako se ne bi donosila svake godine). Predsjednik UV postavlja pitanje
kada će se raspravljati o cjelovitom cjeniku PPP, ravnateljica pojašnjava da će se na cjeniku
raditi po završetku izrade i donošenja novog Statuta, a članica UV gđa Mataić predlaže da se
onda u cjenik ugradi i ulaznica za održavanje srednjovjekovnog viteškog turnira na Jankovcu.
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
1. Određuje se cijena ulaznice za održavanje manifestacije „Srednjovjekovni viteški
turnir na Jankovcu“, u iznosu od 5,00 (slovima: petkuna) za djecu odnosno u iznosu
od 10,00 (slovima: desetkuna) za odrasle.
Manifestacija će se održati dana 23. i 24. kolovoza 2014. godine na lokaciji Park šuma
Jankovac.
2. Cijene ulaznica iz točke 1. ove Odluke vrijediti će za odražavanje svih narednih
manifestacija „Srednjovjekovni viteški turnir na Jankovcu“ do opoziva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
TOČKA 5. IZVJEŠĆE O RADU JU PP „PAPUK“
Ravnateljica pojašnjava faze realizacije pojedinih projekata pa tako navodi kako je u tijeku
realizacija projekta „Dvije rijeke i jedna gora“. Ističe kako su u mjesecu siječnju i svibnju
održani sastanci projekta gdje su sudjelovali predstavnici svih partnera. Ravnateljica navodi
kako su u tijeku radovi na infrastrukturi (staza, vidikovac, odmorišta za planinare, jahače i
konje, obilježavanje planinarskih i konjičkih staza). Ravnateljica ističe da će se za potrebe
međufinanciranja projekta sklopiti će se sporazum s Virovitičko-podravskom županijom o
kratkoročnoj pozajmici 430.000,00 kuna. Navodi se kako je JU PP Papuk u veljači aplicirala
Geo info centar na poziv Shema dodijele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu,
ali zbog nedostatnih tehničkih specifikacija projekt nije prošao. Ravnateljica ističe kako se
trenutno razrađuje projekt interijera, te je JU PPP dostavila sve materijale vezane za
geologiju i biologiju parka, odnosno djelomične podatke za razradu kulturno-povijesne
baštine. U toj razradi JU PP Papuk uključila je Povijesno društvo Požega te se JU PP Papuk
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nada da će i taj dio postava uskoro završiti. U srpnju je održana prezentacija u MZOIP-u
vezano za film i niše atmosfere, gdje su projektanti pomoćniku ministra gosp. Nenadu
Strizrepu i predstavnicima NIP odjela gosp. Mariu Josiću i gosp. Igor Kreitmeyeru
prezentirali film koji će biti sastavni dio Geo-info centra.
Ravnateljica navodi kako su u svibnju su započeli radovi na izgradnji Eko točke Jankovac.
Natječaj je raspisao NIP projekt za MZOIP, a izvoditelj radova je tvrtka Eding d.o.o. iz
Zagreba, dok je vrijednost ugovorenih radova 2.250.079,01 kuna. Navodi se kako je JU PP
Papuk od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobila odluku o sufinanciranju
projekta uređenja i opremanja Eko točke Jankovac u iznosu od 1.994.467,44 kn te se trenutno
čeka da se definira na koji način će se sklopiti ugovor i da li će se uopće morati sklapati kako
bi se krenulo u realizaciju. Ravnateljica navodi kako postoji mogućnost da će trebati odluka
UV za sklapanje ugovora o sufinanciranju projekta uređenja i opremanja Eko točke Jankovac.
Ravnateljica ističe da se radi na izradi dokumentacije Eko edukativnog kampa Duboka te je u
tu svrhu održan sastanak s projektantom i predstavnicima Parks tima (nekadašnji GEF) koji će
financirati izgradnju. U tom smjeru dane su smjernice projektantu u kojem pravcu da razvija
projekat.
JU PP Papuk započela je sa projektom energetske učinkovitosti upravne zgrade. Razrađen je u
suradnji s Parks-om projektni zadatak za certificiranje i poslani su upiti za ponude. Također
ističe da se razrađuje projektna dokumentacija za dvorane u upravnoj zgradi u Velikoj.
Ravnateljica navodi kako su djelatnici JU tijekom ovog proteklog razdoblja sudjelovali na
raznim radionicama i seminarima poput Trening „Razvoj temeljnih menedžerskih
kompentencija“ – Crni Lug, NP Risnjak, (Kožić, Kukuć, Radonić), sudjelovanje na sastanku
koordinacijskog odbora EGN-a u Španjolskoj (Pavić i Radonić), na 3. Seminaru rendžera
Europe u NP Brijuni (Kukić i Mesić), na Programu edukacije za pripremu i provedbu EU
projekata – organizator NIP, MZOIP (Kožić), na edukaciji za koordinatore i zamjenike
„Volonterski programi u parkovima Hrvatske“ u PP Velebit, organizator NIP, MZOIP (Pavić
i Sikora), na radionici – program „LIFE“ , organizator MZOIP (Kesić), na Skupu ravnatelja
PP i NP RH, organizira MZOIP, u Zagrebu, PP Košački rit, PP Lonjsko polje, NP Paklenica,
PP Telašćica i NP Kornati (Kožić)
JU PP Papuk organizirala je radionice i predavanja, te je sudjelovala na slijedećim
manifestacijama:
 28.3. Radionica „Sat za planet Zemlju“ s učenicima OŠ I.G. Kovačić, Velika
 23.4. Radionica za GEL projekt s Gimnazijom Požega – „ Bioraznolikost“
 24.4. Rođendan parka – prezentacija povodom 15 godina Parka u OŠ I.B. Mažuranić u
Orahovici
 25.4. Zelena čistka – s učenicima OŠ V. Korajca u Kaptolu
 26.4. CITO Velika
 7.5. Radionica „Invazivne vrste“ u suradnji s Ronilačkim klubom Požega
 8.5. Radionica „Invazivne vrste“ u suradnji s Ronilačkim klubom Požega
 10.5. Akcija čišćenja jezera na Novom Zvečevu, Ronilački klub Požega
 11.5. Biciklom u prirodu – MTB utrka
 19.5. Predavanje „Iskustva australskog rendžera“ održao gosp. Chris Pavich, Gradska
knjižnica i čitaonica Požega, Gimnazija Požega
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22.5. Radionica „Voda“ na Jankovcu s učenicima OŠ Z. Turkovića, Kutjevo,
povodom dana Biološke raznolikosti
23.5. Radionica u Gimnaziji u Požegi „Upoznaj Zemlju – zaviri u mikroskop“ , dr.sc.
Valentina Hajek – Tadesse, Hrvatski geološki institut
26.5. Radionica „Napravi svog dinosaura“ s učenicima OŠ Voćin
28.5. Radionica „Napravi svog dinosaura“ s učenicima OŠ fra Kaje Adžića,
Pleternica
29.5. Predavanje „Močvarni plavac – simbol očuvanosti Parka prirode Papuk“, dr.sc.
antun Delić, Gradska knjižnica i čitaonica Požega
31.5. Najduži stol u Hrvata – Geopark kolači
31.5. Radioamateri na Papuku
05.06. Radionica „Fosili – kako izraditi suvenir“ s učenicima OŠ Nova Jošava,
povodom Svjetskog dana zaštite okoliša
Edukativne radionice iz programa „O prirodi u prirodi“ – „Upoznaj šumu“ s
posjetiteljima/učenicima Osnovnih škola u sklopu posjeta Park šumi Jankovac

Sukladno Godišnjem programu planirana su slijedeća istraživanja i monitoring:
Šumska staništa i vrste - provedba aktivnosti terenskog kartiranja prema Nacionalnom
programu monitoringa za ciljanu vrstu Jelenak (Lucanus cervus)
Travnjačka staništa i vrste - inventarizacija orhideja u Parku prirode Papuk i rubnom
travnjačkom području
Vodena staništa i vrste - monitoring sedrotvorne biocenoze jankovačkog slapa
Podzemlje stanište i vrste - istraživanje hibernacijske kolonije u jami Suhodolka, ali je zbog
kasnog saznanja o iznosu proračuna promijenjeno na:
Monitoring močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon Denis & Schiffemüller, 1775) na
području Parka prirode Papuk uz inventarizaciju danjih leptira odabranih staništa: valorizacija
vrsta i staništa s prijedlozima zaštite.
Vodena staništa i vrste - utjecaj okolišnih čimbenika na biocenoze jezera i sedrene barijere u
Parku prirode Papuk (prošireno istraživanje u svrhu dobivanja smjernica za revitalizaciju
jezera na Jankovcu i Novom Zvečevu)
Podzemlje stanište i vrste - istraživanje hibernacijske kolonije u jami Suhodolka
Poticanje i aktivno provođenje zaštite, restauracije i sanacije kulturno povijesne baštine
Obilježavanje, održavanje i geokonzervacija geolokaliteta.
Ravnateljica navodi da se intenzivno radi u suradnji sa DZZZP na prostornom planu Parka
prirode Papuk, a MZOIP je u sklopu NIP projekta imao natječaj za geodetske usluge vezane
za granice parka koje će biti izrađene u sklopu NIP projekta.
JU PPP dobila je suglasnost od MZOIP-a za zapošljavanje tajnika/ce, proveden je natječaj i
donesena je odluka o zapošljavanju Anite Lovreković. Također je raspisan natječaj za stručno
osposobljavanje 5 djelatnika (prirodoslovnog smjera, biologa, informatičara, arheologa i
turističkog djelatnika).
Svi djelatnici redovito obavljaju svoje poslove, s tim da je stručna služba malo više
angažirana u projektu razrede interijere Geo-info centra Voćin, dok je služba čuvara prirode
učestalo na ispomoći tehničkoj službi radi održavanja staza i infrastrukture u parku.
Ravnateljica navodi Financijske podatke za period od 01.01.2014. do 30.06.2014.
Ukupno ostvareni prihodi poslovanja u razdoblju I-VI mj.2014 godine iznose 1.339.134
kune, a ukupni rashodi poslovanja iznose 1.002.368 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske
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imovine nisu ostvareni, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 63.596 kuna.
Preneseni višak prihoda iz 2013. godine iznosi 119.103 kune.
Uskoro će biti potrebno sazvati sjednicu zbog Statuta. U izradi je novi statut koji će JU
ustanova poslati MZOIP-u na mišljenje i nakon toga ga treba usvojiti UV.
U pripremi su Srednjovjekovni viteški turnir kao i okrugli stol na temu povijest Papuka koji
će organizirati Zdenko Samardžija.
Objavljen je foto natječaj Papuk - ljepota zaustavljena u vremenu. U planu je izrada
fotomonografije i snimanje kratkog filma o Papuku.
JU PP Papuk dobila je sredstva temeljem natječaja HEP-a za obnovu minihidroelektrane na
Jankovcu u iznosu od 15.000,00 kuna koju planira obnoviti u suradnji sa ETF-om Osijek i
HEP-om Orahovica.
Članovi UV prihvaćaju izvještaj o radu JU PP Papuk.
Predsjednik UV predlaže da se Hrvatskim šumama d.o.o. dostave rezultati istraživanja koji bi
im mogli koristiti prilikom izrade Osnova gospodarenja. Članica UV gđa Mataić predlaže da
se provjeri pravna osnova kako bi ugovorena istraživanja odnosno radovi mogli postati javno
dostupni. Predsjednik UV postavlja pitanje vezano uz objavu javnog poziva na podnošenje
prijava za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa, zanima ga radi li se o
popunjavanju upražnjenih radnih mjesta ove Ustanove što ravnateljica potvrđuje.

Dovršeno u 13,00 sati.

ZAPISNIČAR:
Gordana Kukić, dipl.oecc.

PREDSJEDNIK UV:
Dražen Dumančić, dipl.inž.šum.
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IBAN: HR4523600001101461332

KLASA: 003-08/14-01/07
UR.BR.: 2189/82-01/14-02
U Požegi ,08. kolovoza 2014. godine
ZAPISNIK
Sa 74. telefonske sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Papuk»
održane u Požegi, 08. 08. 2014 godine, s početkom u 8 sati.
Kontaktirani članovi Upravnog vijeća:
21. Dražen Dumančić - predsjednik UV
22. Vladimir Janečić – član UV
23. Neven Trenc – član UV
24. mr.sc. Natalija Mataić - član UV
25. Darko Gabrić – član UV
Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da je za održavanje sjednice kontaktirani
dovoljan broj članova Upravnog vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Članovi UV se slažu da zapisnik 74. sjednice UV vodi Dražen Dumančić, predsjednik
UV.
Predsjednik UV otvara sjednicu, te prisutnim članovima UV-a daje na usvajanje
predloženi dnevni red:
Dnevni red:
30. Usvajanje zapisnika sa 73. sjednice
31. Odluka – usvajanje/neusvajanju rebalansa Financijskog plana za 2014.
32. Razno
TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 73. sjednice
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje svakom članu UV ponaosob. Zapisnik s 73.
sjednice jednoglasno usvojen te se o tome donosi odluka.
TOČKA 2. Odluka –usvajanju rebalansa Financijskog plana za 2014.
Predsjednik UV daje prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2014. godinu na
glasanje. Utvrđuje se da su svi članovi UV-a jednoglasno odbili usvojiti rebalans
Financijskog plana za 2014. godine jer ne postoji izvještaj ravnateljice vezano uz
obrazloženja rebalansa proračuna koji smo tražili te se donosi
ODLUKA
3. Odbija se usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2014. godinu koji je sastavni dio ove
Odluke iz razloga što ne postoji izvještaj ravnateljice vezano uz obrazloženja rebalansa
proračuna u skladu s zaključcima s 73. sjednice UV.

Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

4. Zadužuje se ravnateljica JU PP Papuk za dostavu obrazloženja rebalansa iz točke 1. zajedno sa
prijedlogom rebalansa u što kraćem roku na ponovno usvajanje.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
TOČKA 3. Razno
Raspravljalo se o natječaju za stručno osposobljavanje 5 djelatnika , te je zaključeno za
budući period UV će tražiti ravnateljicu plan zapošljavanja bilo to stručno osposobljavanje,
zapošljavanje na određeno ili stalno.

Dovršeno u 10 sati.

ZAPISNIČAR:
Dražen Dumančić, dipl.inž.šum.

PREDSJEDNIK UV:
Dražen Dumančić, dipl.inž.šum.

Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

KLASA: 003-08/14-01/08
UR.BR.: 2189/82-01/14-02
U Požega,14. kolovoza 2014. godine
ZAPISNIK
Sa 75. telefonske sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Papuk»
održane u Požegi 14. 08. 2014 godine, s početkom u 8 sati.
Kontaktirani članovi Upravnog vijeća:
26. Dražen Dumančić - predsjednik UV
27. Vladimir Janečić – član UV
28. Neven Trenc – član UV
29. mr.sc. Natalija Mataić - član UV
30. Darko Gabrić – član UV
Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da je za održavanje telefonske sjednice
kontaktirani dovoljan broj članova Upravnog vijeća te da se mogu donositi pravovaljane
odluke.
Članovi UV se slažu da zapisnik 75. sjednice UV vodi Dražen Dumančić, predsjednik
UV.
Predsjednik UV otvara sjednicu, te prisutnim članovima UV-a daje na usvajanje
predloženi dnevni red:
Dnevni red:
33. Usvajanje zapisnika sa 74. sjednice
34. Odluka – usvajanje/neusvajanju rebalansa Financijskog plana za 2014.
35. Razno
TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 74. sjednice
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje svakom članu UV ponaosob. Zapisnik s 74.
sjednice jednoglasno usvojen te se o tome donosi odluka.
TOČKA 2. Odluka –usvajanju rebalansa Financijskog plana za 2014.
Predsjednik UV daje prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2014. godinu na
glasanje. Utvrđuje se da su svi članovi UV-a jednoglasno usvojili rebalans Financijskog
plana za 2014. godine uz određene napomene te se donosi
ODLUKA
6. Usvaja se rebalans Financijskog plana za 2014. godinu koji je sastavni dio ove Odluke
7. Zadužuje se ravnateljica JU PP Papuk da prilikom dostave materijala u smislu
usvajanja rebalansa Financijskog plana za sve naredne sjednice UV-a dostavi i
popratni izvještaj koji će biti sastavni njegov sastavni dio.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

Obrazloženje
Ravnateljica ustanove naknadno je dostavila izvještaj uz rebalans Financijskog plana za
2014. godinu, ali ne u skladu sa zaključcima 73. sjednice UV-a budući da je izvještaj
ravnateljice vezano uz obrazloženja rebalansa proračuna koji smo tražili trebao biti točan i
jezgrovit što se iz dostavljenog izvještaja ne vidi. Dakle, svi članovi UV-a se slažu kako
usvajaju rebalans financijskog plana te smatraju kako izvješće o rebalansu nije u skladu s
zahtjevom.
TOČKA 3. Razno
Nije bilo prijedloga niti pitanja.
Dovršeno u 10 sati.

ZAPISNIČAR:
Dražen Dumančić, dipl.inž.šum.

PREDSJEDNIK UV:
Dražen Dumančić, dipl.inž.šum.

Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

KLASA: 003-08/14-01/07
UR.BR.: 2189/82-01/14-02
U Požega,06.listopad 2014. godine
ZAPISNIK
Sa 76. telefonske sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Papuk»
održane u Požegi 06. 10. 2014 godine, s početkom u 8 sati.
Kontaktirani članovi Upravnog vijeća:
31. Dražen Dumančić - predsjednik UV
32. Vladimir Janečić – član UV
33. Neven Trenc – član UV
34. mr.sc. Natalija Mataić - član UV
35. Darko Gabrić – član UV
Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da je za održavanje sjednice kontaktirani
dovoljan broj članova Upravnog vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Članovi UV se slažu da zapisnik 76. sjednice UV vodi Dražen Dumančić, predsjednik
UV.
Predsjednik UV otvara sjednicu, te prisutnim članovima UV-a daje na usvajanje
predloženi dnevni red:
Dnevni red:
Usvajanje zapisnika sa 75. sjednice
Odluka - suglasnost na Statut JU PP Papuk
Odluka – raspisivanje javnog natječaja za radno mjesto stručni voditelj
Odluka - suglasnost na sklapanje ugovora financiranih od strane trećih osoba u svrhu
provedbe nabava – namještaj i oprema – Eko točka Jankovac
40. Razno
36.
37.
38.
39.

TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 75. sjednice
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje svakom članu UV ponaosob. Zapisnik s 75.
sjednice jednoglasno usvojen ( dostavljen je članovima UV e-mail-om) te se o tome donosi
odluka.
TOČKA 2. Odluka – suglasnost na Statut JU PP Papuk.
Predlaže se da u Članku 10 Statuta, stavak 2 doda ..suradnja sa privatnim
šumoposjednicima, suradnja sa HŠ d.o.o.Zagreb, UŠP Našice i Požega .. iz
razloga što navedeni upravljaju prostorom i suradnja je neophodna u bilo kojim aktivnostima.
Predlaže se izmjene u Članku 14 Statuta, stavak 11, dodaje se unajmljivanje.
U Članku 15 Statuta, stavak 4 i 5.
U Članku 16 Statuta, stavak 1.
U Članku 27 Statuta, stavak 1i 5.
U Članku 53 Statuta, stavak 1. Sve vidljivo u priloženom Statutu obilježeno crvenom bojom.

Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Utvrđuje se da je jedan član UV-a glasao protiv i
to samo u vezi članka 10, dok je ostalih četvero glasalo za te se donosi
ODLUKA
9. UV Parka prirode Papuk usvaja Statut uz navedene promjene

TOČKA 3. Odluka – raspisivanje javnog natječaja za radno mjesto stručni voditelj
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Utvrđuje se da su svi članovi
raspisivanje natječaja za navedeno radno mjesto se donosi

UV-a za

ODLUKA
1. UV Parka prirode Papuk zadužuje Ravnateljicu da raspiše javni natječaja za radno
mjesto stručni voditelj u skladu s aktima ustanove
TOČKA 4. Odluka - suglasnost na sklapanje ugovora financiranih od strane trećih osoba
u svrhu provedbe nabava – namještaj i oprema – Eko točka Jankovac
 Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Utvrđuje se da su svi članovi UV-a suglasni s
navedenim, ali samo uz dobivenu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, jer navedeni
iznos prelazi statutarne ovlasti UV te donosi
ODLUKA
UV Parka prirode Papuk zadužuje Ravnateljicu da pribavi suglasnost Vlade Republike
Hrvatske za navedenu nabavu.
TOČKA 5. Razno
Nije bilo prijedloga.Dovršeno u 10 sati.

ZAPISNIČAR:
Dražen Dumančić, dipl.ing.šum.

PREDSJEDNIK UV:
Dražen Dumančić, dipl.ing.šum.

Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

KLASA: 003-05/14-01/10
UR.BR.: 2189/82-01/14-02
U Požegi, 07. studenog 2014. godine
ZAPISNIK
Sa 77. telefonske sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Papuk» održane u
Požegi, dana 07. studenog 2014 godine, s početkom u 8 sati.
Kontaktirani članovi Upravnog vijeća:
1. Dražen Dumančić - predsjednik UV
2. Vladimir Janečić – član UV
3. Neven Trenc – član UV
4. mr.sc. Natalija Mataić - član UV
5. Darko Gabrić – član UV
Predsjednik UV utvrđuje da su za održavanje sjednice kontaktirani svi članovi Upravnog vijeća
te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Članovi UV se slažu da zapisnik 77. sjednice UV vodi Dražen Dumančić, predsjednik UV.
Predsjednik UV otvara sjednicu, te prisutnim članovima UV-a daje na usvajanje predloženi
dnevni red:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 76. sjednice
2. Odluka - suglasnost na sklapanje ugovora financiranih od strane trećih
3. Odluka – 2. izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
4. Odluka – suglasnost o javnoj nabavi vozila putem operativnog leasinga
5. Odluka o prodaji vozila u vlasništvu JU Park prirode Papuk
6. Razno
TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 76. sjednice
Predsjednik UV daje zapisnik sa 76. sjednice na glasanje svakom članu UV ponaosob. Zapisnik
s 76. sjednice jednoglasno usvojen (dostavljen je članovima UV e-mail-om) te se o tome donosi
odluka.
ODLUKA
Usvaja se zapisnik sa 76. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Papuk.
TOČKA 2. - suglasnost na sklapanje ugovora financiranih od strane trećih

Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Utvrđuje se da se jednoglasno donosi
ODLUKA
1. Daje se suglasnost na sklapanje ugovora u svrhu financiranja provedbe projekta „Jačanje
institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj“
(u daljnjem tekstu: PARCS projekt) kojeg u ime Ministarstva zaštite okoliša i prirode provodi Program
Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: UNDP Hrvatska), a odnosi se na
financiranje izrade detaljne analize strojarskih instalacija, energetski pregled i energetsku certifikaciju
građevine te pripremu koncepta zgrade gotovo nulte potrošnje (NZEB – eng. Nearly zero energy
bulding) za upravnu zgradu PP Papuk u Velikoj.
2. Daje se suglasnost na sklapanje ugovora sa PLANETARIS D.O.O. iz Zagreba, Vončinina 2, u
iznosu od 36.000,00 kuna (slovima: tridesetšesttisućakuna) u svrhu izrade detaljne analize strojarskih
instalacija, energetski pregled i energetsku certifikaciju građevine te pripremu koncepta zgrade
gotovo nulte potrošnje (NZEB – eng. Nearly zero energy bulding) za upravnu zgradu PP Papuk u
Velikoj, na adresi S. Radića 46.

TOČKA 3. Odluka – 2. izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Utvrđuje se da se jednoglasnom donosi
ODLUKA
Usvaja se 2. rebalans Financijskog plana za 2014. godinu koji je sastavni dio ove Odluke

TOČKA 4. Odluka – suglasnost o javnoj nabavi vozila putem operativnog leasinga
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Članovi UV konstatiraju da odabir nema nekog efekta osim
što se kupuje tri nova vozila. Kako nema punionica u blizini pogonsko gorivo će biti opet nafta
(benzin) kao i ostali pogonjeni strojevi u okruženju. Vozila će „omogućiti značajno smanjenje
onečišćenja“ ne stoji, jer će se većinom navedena vozila pogoniti neekološki. Istaknuto je da je JU PP
Papuk u obavezi izgraditi punionice (kolika je cijena koštanja jedne ili više punionica?) što znatno
poskupljuju cijenu navedena tri vozila a ionako su vozila preskupa (bilo bi opravdanije da se
financiraju sredstvima EU, a ne iz proračuna).
Pitali smo se kolika je cijena vozila za prodaju. Treba osnovati povjerenstvo za procjenu vozila i realno
procijeniti vrijednost. Također se postavlja pitanje kolika je šansa da se vozila prodaju po
procijenjenoj ili čak višoj cijeni, uz veliku ponudu vozila na tržištu. Imamo odgovore, ali nisu ni malo
pozitivni.
Nakon rasprave pristupa se glasanju te se utvrđuje da su tri člana UV-a suglasna sa predloženim, a
dva glasaju protiv te se o tome donosi

Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

ODLUKA
1. Odobrava se pokretanje otvorenog postupka javne nabave za tri (3) vozila i to dva (2) plug – in
vozila i jednog (1) električnog vozila, putem operativnog leasinga, na razdoblje od sedam (7) godina
od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
2. Procijenjena vrijednost nabave iz točke 1. ove Odluke iznosi 994.878,74 kuna, a biti će osigurana
od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem programa “Zelena linija” u iznosu
od 80% vrijednosti nabave te 20% iz vlastitih sredstava.
3. Nalaže se ravnateljici da sukladno programu “Zelena linija” uputi zahtjev prema Fondu za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave vozila iz točke 1. ove Odluke.
4. Nalaže se ravnateljici da u DZN obavezno navede da se Odluka i potpis Ugovora s najpovoljnijim
ponuditeljem neće sklopiti sve dok se ne dobije odluka Fonda o sufinanciranju predmetne nabave.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
TOČKA 5. Odluka o prodaji vozila u vlasništvu JU Park prirode Papuk
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Utvrđuje se da se jednoglasno donosi
ODLUKA
1. Daje se suglasnost o prodaji vozila u vlasništvu JU Park prirode Papuk, slijedećih marki:
- JIMNY SUZUKI, godina proizvodnje 2006.,
- JIMNY SUZUKI, godina proizvodnje 2009.,
2. Vozila će se ponuduti na prodaju putem javnog natječaja objavljenog u javnom/im oglasniku/ima,
na oglasnoj ploči JU Park prirode Papuk te na službenoj stranici ove Ustanove.
3. Za poduzimanje radnji svih potrebnih radnji oko provedbe predmetnog natječaja imenovati će se
Povjerenstvo za prodaju službenih vozila.
4. Sa ponuditeljem koji za vozila ponudi najveću cijenu zaključiti će se kupoprodajni ugovor.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
TOČKA 6. Razno
Nije bilo prijedloga
Dovršeno u 12 sati.
ZAPISNIČAR:
Dražen Dumančić, dipl.ing.šum.

PREDSJEDNIK UV:
Dražen Dumančić, dipl.ing.šum.

Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

KLASA: 003-08/14-01/07
UR.BR.: 2189/82-01/14-02
U Požega,29.prosinac 2014. godine
ZAPISNIK
Sa 78. telefonske sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Papuk»
održane u Požegi 29. 12. 2014 godine, s početkom u 12 sati.
Kontaktirani članovi Upravnog vijeća:
1. Dražen Dumančić - predsjednik UV
2. Vladimir Janečić – član UV
3. Neven Trenc – član UV
4. mr.sc. Natalija Mataić - član UV
5. Darko Gabrić – član UV
Predsjednik UV utvrđuje da je su za održavanje sjednice kontaktirani svi članovi
Upravnog vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Članovi UV se slažu da zapisnik 78. sjednice UV vodi Dražen Dumančić, predsjednik
UV.
Predsjednik UV otvara sjednicu, te prisutnim članovima UV-a daje na usvajanje
predloženi dnevni red:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 77. sjednice
2. Donošenje Godišnjeg programa rada za 2015. godinu
3. Donošenje Statuta JU PP Papuk
4. III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
5. Donošenje Financijskog plana za 2015. godinu
6. Suglasnost na sklapanje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i
najpovoljnijim ponuditeljem u svrhu sufinanciranja energetskog pregleda i energetske
certifikacije upravne zgrade u Velikoj
7. Razno
Na dnevni red nije bilo primjedbi i jednoglasno je usvojen.

Javna ustanova Park prirode Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, Voćin
tel./fax 033/565-296, tel. 034/313-030, fax. 313-027
e-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
MB: 1503847, OIB 09100391705
Žiro račun: 236000-1101461332, Zagrebačka banka
IBAN: HR4523600001101461332

TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 77. sjednice
Predsjednik UV daje zapisnik sa 77. sjednice na glasanje svakom članu UV ponaosob.
Zapisnik s 77. sjednice jednoglasno usvojen ( dostavljen je svim članovima UV e-mail-om) te
se o tome donosi
ODLUKA
Usvaja se zapisnik sa 77. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Papuk.

TOČKA 2. - Donošenje Godišnjeg programa rada za 2015. Godinu
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Članovi UV jednoglasno donose
ODLUKU
1. Donosi se Program zaštite, očuvanja, održavanja, korištenja i promicanja Parka prirode
Papuk za 2015. godinu (dalje u tekstu: Godišnji program) koji je sastavni dio ove Odluke.
2. Zadužuje se Ured ravnatelja za dostavu Godišnjeg programa Ministarstvu zaštite okoliša i
prirode, uz prethodno pribavljeno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode, te nakon
usklađivanja s navedenim mišljenjem, dostavi na suglasnost najkasnije do 31. prosinca 2014.
godine
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
TOČKA 3. Donošenje Statuta JU PP Papuk
Članovi UV-a raspravljaju o prijedlogu te su stava kako je usvojeni Statut na 76. sjednici na
koji koji je resorno ministarstvo odbilo izdati suglasnost, praktičniji prijedlog u smislu njegove
provedbe odnosno provedbe cjelokupnog poslovanja JU PP Papuk. Predsjednik UV daje
prijedlog na glasanje. Utvrđuje se da se su tri člana UV glasovala za prijedlog Statuta dok su
dva člana glasovala protiv te se donosi
ODLUKA
1. Donosi se Statut Javne ustanove Park prirode Papuk koji je sastavni dio ove Odluke
2. Statut Javne ustanove Park prirode Papuk stupa na snagu nakon pribavljene suglasnosti
Ministarstva zaštite okoliša i prirode, prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove.
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3. Zadužuje se Ured ravnatelja za poduzimanje u zakonskom roku svih potrebnih radnji oko
pribavljanja suglasnosti iz točke 2. ove Odluke
4. Odluka o donošenju Statuta JU PP Papuk usvojena na 76. sjednici UV-a od 06. listopada
2014. godine stavlja se van snage i ne primjenjuje se.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 4. III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. Godinu
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Utvrđuje se da se jednoglasnom donosi
ODLUKA
Usvaja se 3. rebalans Financijskog plana za 2014. godinu koji je sastavni dio ove Odluke.

TOČKA 5. Donošenje Financijskog plana za 2015. godinu
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Utvrđuje se da se jednoglasnom donosi
ODLUKA
Donosi se Financijski plan za 2015. godinu koji je sastavni dio ove Odluke.

TOČKA 6. Suglasnost na sklapanje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i najpovoljnijim ponuditeljem u svrhu sufinanciranja energetskog pregleda i
energetske certifikacije upravne zgrade u Velikoj
Predsjednik UV daje prijedlog na glasanje. Članovi UV konstatiraju da su po aktima ustanove
ovi ugovori u nadležnosti ravnateljice, no ipak se jednoglasno donosi
ODLUKA
1. Daje se suglasnost na sklapanje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost u svrhu sufinanciranja izrade projektne dokumentacije multimedijalnih
prezentacijskih dvorana Centra za posjetitelje u Velikoj.
2. Daje se suglasnost na sklapanje ugovora sa APE D.O.O. iz Zagreba, Ozaljska 61/I. kat, u
iznosu od 40.000,00 kuna (slovima: četrdesettisućakuna) u svrhu izrade projektne
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dokumentacije - izvedbenog projekta i troškovnika multimedijalnih prezentacijskih dvorana
Centra za posjetitelje u Velikoj.
3. Daje se suglasnost na sklapanje ugovora sa APPLICON D.O.O. iz Samobora, Ivice Sudnika
7., u iznosu od 31.000,00 kuna (slovima: tridesetjednatisućakuna) u svrhu izrade projektne
dokumentacije - izvedbenog projekta grafičkih rješenja i multimedijalnih sadržaja sa
troškovnikom multimedijalnih prezentacijskih dvorana Centra za posjetitelje u Velikoj.
4. Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost kojom se osiguravaju sredstva u svrhu sufinaciranja izrade predmetne projektne
dokumentacije.
TOČKA 7. Razno
Nije bilo prijedloga, ali je zaključeno kako će se neposredno poslije nove godine održati
sjednica UV-a u Velikoj.
Dovršeno u 16 sati.

ZAPISNIČAR:
Dražen Dumančić, dipl.ing.šum.

PREDSJEDNIK UV:
Dražen Dumančić, dipl.ing.šum.

