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ZAPISNIK 
S 5. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE UČKA" 
 

održane u upravi Javne ustanove "Park prirode Učka", Liganj 42, Lovran,  
dana 22. veljače 2017. godine 

 
Početak u 11,00 sati. 
 
Nazočni: 

1. dr.sc. Loris Elez 
2. gdin Boris Černeha 
3. gdin Rajko Bačnar 
4. gdin Ivan Živadinović 
5. gdin Egon Vasilić, ravnatelj JU "PP Učka" 
6. gdin Žarko Erceg, glavni čuvar prirode JU "PP Učka" 

 
Predsjednica, gđa Loris Elez, otvara sjednicu Upravnog vijeća te sukladno novonastalim obvezama 
predlaže, a članovi jednoglasno usvajaju sljedeći dopunjeni 
 

DNEVNI RED 
 

1. Ovjera zapisnika s 4. sjednice UV 
2. Izvješće o aktivnostima i radu  Ustanove za period od održavanja posljednje sjednice 
3. Usvajanje Izvješća o radu JU PP Učka za 2016. godinu 
4. Podnošenje Financijskog izvješća za 2016. godinu i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 

2016. godinu 
5. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu JU PP Učka 
6. Donošenje Pravilnika o plaćama JU PP Učka 
7. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU PP Učka 
8. Izvješće o protupožarnoj zaštiti PP Učka u 2016. godini 
9. Informacija o imenovanju ravnatelja JU PP Učka i donošenje Odluke o sklapanju ugovora o 

radu 
10. Razno 
 

AD 1.) 
 
Na prijedlog predsjednice, gđe Loris Elez, bez primjedbi, jednoglasno se usvaja Zapisnik s 4. sjednice 
Upravnog vijeća JU "PP Učka". 
 
AD 2.) 

 
Ravnatelj, gdin Vasilić, podnio je izvješće o aktivnostima i radu Ustanove u periodu od održavanja 
posljednje sjednice UV: 
Saldo na žiro računima Ustanove na dan 21. veljače iznosi 66.788.49 kn na računu za redovno 
poslovanje i 340.960,13 kn na računu za provedbu PARCS projekta. Od strane MZOIE-a do danas nije 
bilo uplata za poslovanje osim za plaće za prosinac i siječanj. 

- Za prijavljeni Projekt Učka 360˚ na natječaj MRRFEU primili smo obavijest da je projekt prošao prve 
dvije faze provjere (administrativnu i provjeru prijavitelja i partnera) te se nalazi u trećoj fazi 
provjere u kojoj od strane SAFU-a dobivamo određene upite za pojašnjenja pojedinih aktivnosti; 
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- Stručna voditeljica JU PP Učka gospođa Dijana Župan ztražila je sporazumni raskid ugovora o radu s 
28. veljače 2017. godine. Od Ministarstva je zatražena suglasnost za raspisivanje natječaja za 
zapošljavanje novog stručnog voditelja/voditeljice; 

- Ravnatelj informira članove UV da je od MZOIE-a zatražena i suglasnost za sezonsko zapošljavanje 
djelatnika na prodaji suvenira i informiranju posjetitelja te protupožarnoj zaštiti; 

- Kroz projekt PARCS provodi se projekt izgradnje hranilišta za supove, o čemu su članovi vijeća 
obaviješteni na prethodnim sjednicama. Zbog vremenskih uvjeta na gradilištu je trenutno zastoj a 
izvode se pripremni radovi promatračnice u proizvodnim pogonima te će se po poboljšanju 
vremenskih uvjeta nastaviti s radovima  - montažom promatračnice na terenu; 

- Nastavljene se aktivnosti na uređenju šetnice maruna koje provodimo u suradnji s Centrom za 
poljoprivredu i ruralnirazvoj PGŽ i općinom Lovran tako da su postavljene dodatne table i putokazi 
te uređeno odmorište-vidikovac; 

- Djelatnici Tehničke službe i Službe čuvara prirode provode aktivnosti na održavanju parkovne 
infrastrukture – uglavnom se popravlja postojeća infrastruktura i obilaze staze radi izvida stanja. 

 
AD 3.)  
Kao što je to utvrđeno člankom 21. Statuta JU "PP Učka", gdin Vasilić je Upravnom vijeću podnio i 
detaljno obrazložio "Izvješće o radu Ustanove za 2016. godinu". Dokument su članovi Upravnog 
vijeća, zajedno s ostalim materijalom, dobili prethodno uz poziv za sjednicu. Ove godine je izvješće 
izrađeno prema predlošku koji smo dobili od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a 
koncipirano je kao i godišnji programi rada radi lakšeg praćenja realizacije planiranih aktivnosti. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o 
usvajanju Izvješća o radu JU PP Učka za 2016. godinu. 
(Napomena: tekst Odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.) 
 
AD 4.) 
Gdin Vasilić je članovima UV podnio "Financijsko izvješće za 2016. godinu", obrazlažući stavke prihoda 
i rashoda. Nakon rasprave i na zahtjev člana Upravnog vijeća gospodina Ivana Živadinovića traži se od 
ravnatelja pojašnjenje i detaljniji uvid u Rashode poslovanja za 2016. godinu za sljedeće stavke: 

- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 

- Usluge promidžbe i informiranja 

- Intelektualne i osobne usluge 

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
Upravno vijeće jednoglasno se usaglasilo sa zahtjevom, te traži da se članovima vijeća što prije dostave 
tražena pojašnjenja a članovi vijeća u roku tjedan dana, do 02. ožujka do 12,00 sati očituju o 
prijedlozima Odluke. 
Sukladno navedenom, o ovoj točki dnevnog reda ''Podnošenje Financijskog izvješća za 2016. godinu i 
donošenje Odluke o raspodjeli rezultata'', odgađa se odlučivanje do dostave pojašnjenja članovima 
vijeća od strane ravnatelja i njihovog očitovanja. 
 
AD 5.) 
Gdin Vasilić upoznao je članove UV s novim prijedlogom Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu JU PP 
Učka, obrazložio razlike u odnosu na do sada važeći Pravilnik i razloge za njegovo predlaganje. Prema 
Zakonu o zaštiti prirode Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu donosi Upravno vijeće uz suglasnost 
nadležnog ministarstva. 
Tijekom rasprave članovi upravnog vijeća iznijeli su svoje stavove. Predsjednica Upravnog vijeća dr.sc. 
Loris Elez suglasna je da se za potrebe radnih mjesta voditelja pojednih odjela kao uvjet za 
zapošljavanje traži razina srednje stručne spreme kada je to u skladu sa zakonskim propisima, a kako je 
predložene i predmetnim 'Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu'. Gospodin Boris Černeha predložio je 
da se za mjesto voditelja pojedinih odjela kao uvjet za zapošljavnje traži visoka stručna sprema. 
Gospodin Rajko Bačnar s obzirom na trenutno poslovanje Ustanove, te omogućavanje urednog 
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poslovanja, i nedostatak kadrova suglasan je sa sistematizacijom i razinom stručne spreme prema 
predloženom Pravilniku. Gospodin Ivan Živadinović kao predstavnik radnika u Upravnom vijeću 
suglasan je s predloženim Pravilnikom.  
Nakon glasovanja sa tri glasa za i jednim protiv članovi Upravnog vijeća donijeli su Odluku o usvajanju 
prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu te zadužili ravnatelja da Pravilnik dostavi Ministarstvu 
zaštite okoliša i energetike na suglasnost. 
(Napomena: tekst Odluke nalaze se u privitku ovog Zapisnika.) 
 
AD 6.) 
Gdin Vasilić upoznao je članove UV s novim prijedlogom Pravilnika o plaćama JU PP Učka i obrazložio 
razlike u odnosu na do sada važeći Pravilnik te razloge za njegovo predlaganje. 
Prema Zakonu o zaštiti prirode Pravilnik o plaćama donosi Upravno vijeće uz suglasnost nadležnog 
ministarstva. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća donijeli su Odluku o usvajanju Pravilinika o 
plaćama JU PP Učka te zadužili ravnatelja da Pravilnik dostavi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike 
na suglasnost. 
(Napomena: tekst Odluke nalaze se u privitku ovog Zapisnika.) 
 
AD 7.) 
Gdin Vasilić upoznao je članove UV s prijedlogom ''Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o 
radu JU PP Učka'' i obrazložio razloge za njegovo predlaganje. Naime, zbog prestanka važenja 
Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama Ministarstvo Uprave 
dalo je putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike uputu Javnim ustanovama o pristupanju 
izmjenama i dopunama internih akata kako bi radnici zadržali radna i materijalna prava koja su imali 
sukladno kolektivnom ugovoru. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli 
Odluku o usvajanju ''Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o radu JU PP Učka''. 
 
AD 8.) 
Gdin Žarko Erceg, glavni čuvar prirode upoznao je članove vijeća s izvješćem o protupožarnoj zaštiti 
Parka prirode Učka u 2016. godini. Izvješće je članovima vijeća dostavljeno uz poziv za sjednicu. Nakon 
kraće rasprave članovi su primili izvješće na znanje. 
(Napomena: tekst Odluke nalaze se u privitku ovog Zapisnika.) 
 
AD 9.) 
Gdin Vasilić podsjeća članove da je Upravno vijeće na 2. sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine 
donijelo Odluku o  raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice JU „PP Učka“. Natječaj za 
ravnatelja/icu objavljen je dana 02. studenog 2016. godine u javnom glasilu Novi List, Narodnim 
novinama i web stranicama JU „PP Učka“. 
Na natječaj su pristigle tri zamolbe koje su sukladno propisanoj proceduri  proslijeđene u Ministarstvo 
zaštite okoliša i energetike.  
Mnistar zaštite okoliša i energetike osnovao je povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje 
ravnatelja JU PP Učka. 
Povjerenstvo je uvidom u dokumentaciju utvrdilo da dva kandidata ispunjavaju formalne uvjete 
natječaja i to Dina Šverko i Egon Vasilić dok kandidatkinja Zvjezdana Klobučar Filčić ne ispunjava 
formalne uvjete natječaja jer ne ispunjava uvjet od pet godina radnog iskustva u struci. 
Povjerenstvo je nakon uvida u dostavljenu dokumenatciju pozvalo kandidate koji ispunjavaju formalne 
uvjete na intervjue koji su se održali dana 10. siječnja i 16. siječnja 2107. godine u Ministarstvu zaštite 
okoliša i energetike u Zagrebu. 
Nakon provedenog intervjua povjerenstvo je sastavilo izvješće o provedenom javnom natječaju u 
kojem je sadržan rezultat kandidata sukladno provedenom intervjuu. Najviši broj bodova osvojio je 
kandidat Egon Vasilić te je uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo, priloženu viziju razvoja Parka i 
poznavanje problematike zaštite prirode ministar dionio rješenje da se Egon Vasilić imenuje 
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ravnateljem Javne ustanove Park prirode Učka na mandatno razdoblje od četiri godine: Rješenje 
KLASA: UP/I -112-03/17-01/02 URBROJ: 517-04-17-1 od 17. siječnja 2017. godine.  
Članovi UV su čestitali ravnatelju na imenovanju. 
 
Gdin Vasilić podsjeća članove da sukladno Statutu JU „PP Učka“ Ugovor o radu s ravnateljem sklapa 
Upravno vijeće, a potpisuje predsjednik/ca UV. 
Sukladno stavku 5. članka 26. Statuta, Upravno vijeće donosi Odluku o bitnim sastojcima Ugovora o 
radu.   
Nakon kraće rasprave članovi su se složili s sadržajem Ugovora o radu i zadužili  predsjednicu Vijeća, 
gđu Loris Elez da s ravnateljem, gdinom Vasilićem, sklopi novi Ugovor o radu na period od četiri 
godine, do 17. siječnja 2021. godine 
(Napomena: Odluka o bitnim sastojcima Ugovora i tekst Ugovora nalaze se u privitku ovog Zapisnika). 
 
AD 10.) 
Pod razno, član Upravnog vijeća gospodin Boris Černeha predlaže da se sljedeća sjednica održi na 
terenu unutar ''Parka prirode Učka'', uz eventualni obilazak budućeg hranilišta za supove. Član 
Upravnog vijeća gospodin Ivan Živadinović podnijet će službenu prijavu povjerniku za nepravilnosti 
Javne ustanove u svezi lažno prijavljenog prebivališta djelatnika, a s time se iskazuje sumnja na 
prekomjeran trošak za prijevoz djelatnika do posla. 
 
 
S obzirom na novonastale okolnosti oko Financijskog izvješće za 2016. godinu sjednica se prekida u 13 
sati do daljnjeg. 
 
Sukladno zaključku pod točkom 4. dnevnog reda, ravnatelj je članovima Upravnog vijeća e- mailom 
dana 24. veljače 2017. godine dostavio tražena pojašnjenja za konta: 3212 – Naknade za prijevoz na 
posao i s posla, 3233 – Usluge promidžbe i informiranja, 3237 – Intelektualne i osobne usluge i 3241 – 
Naknade osobama izvan radno odnosa, (Napomena: Dostavljeno pojašnjenje nalazi se u privitku ovog 
Zapisnika) kao i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata. Do dogovorenog termina 02. ožujka do 12,00 
sati članovi vijeća Loris Elez, Rajko Bačnar i Ivan Živadinović dostavili su e-mailom svoje očitovanje, 
odnosno glasali za donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2016. godinu i Odluke o 
raspodjeli rezultata. Gospodin Boris Černeha je ravnatelju u telefonskog razgovoru također potvrdio 
svoju suglasnost s predloženim Odlukama ali do dogovorenog roka nije dostavio svoju pisanu 
suglasnost (Napomena: Tekst Odluka nalazi se u privitku Zapisnika). 
 
Završeno 02. ožujka 2017. godine u 12,00 sati. 
  
 
  zapisnik sastavio:  predsjednica Upravnog vijeća: 
 
 
Žarko Erceg, glavni čuvar prirode JU PP Učka                                                       dr.sc. Loris Elez 
 
 
KLASA: 003-08/17-01/01 
URBROJ: 2156/02-06-07/01-17-11 
Lovran, 02. ožujka 2017. 


