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ZAPISNIK 
SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE UČKA" 
 

održane u upravi Javne ustanove "Park prirode Učka", Liganj 42, Lovran,  
dana 21. lipnja 2017. godine 

 
Početak u 11,00 sati. 
 
Nazočni: 

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

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

DNEVNI RED 
 

1. Ovjera zapisnika s 5. i 6. sjednice UV 
2. Izvješće o aktivnostima i radu  Ustanove za period od održavanja posljednje sjednice 
3. Informacija o stupanju na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o plaćama 

Javne ustanove ''Park prirode Učka'' i donošenje Odluke o raspoređivanju djelatnika Ustanove 
na radna mjesta sukladno novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu 

4. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog voditelja JU PP Učka 
5. Informacija o statusu Projekta ''Učka 360˚'' 
6. Razno 
 

AD 1.) 
 
Na prijedlog predsjednice, gđe Loris Elez, bez primjedbi, jednoglasno se usvajaju Zapisnici s 5. i 6. 
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 20. lipnja iznosi 187.933,90 kn na računu za redovno 
poslovanje i 98.002,32 kn na računu za provedbu PARCS projekta.  

- Dvoje djelatnika stručne službe Ustanove je tijekom travnja i svibnja zatražilo sporazumni raskid 
ugovora o radu i prešlo raditi u Županijsku javnu ustanovu PGŽ ''Priroda''. Obzirom da je na snazi 
Odluka Vlade RH o zabrani novog zapošljavanja, mogli smo dobiti suglasnost za novo zapošljavanje 
samo jednog djelatnika za dva otišla, što je i učinjeno, te je dobivena suglasnost MZOIE za 
zapošljavanje stručnog suradnika biologa. Natječaj će se provesti odmah po dolasku novog stručnog 
voditelja. 

- Ravnatelj informira članove UV da je od MZOIE-a dobivena suglasnost za sezonsko zapošljavanje 
djelatnika na prodaji suvenira i informiranju posjetitelja te protupožarnoj zaštiti, provedeni su 
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natječaji i zaposlena su tri djelatnice na radna mjesta u info centrima i jedan djelatnik na poslovima 
protupožarnog osmatranja. 

- Kroz projekt PARCS provodi se projekt izgradnje hranilišta za supove, o čemu su članovi vijeća 
obaviješteni na prethodnim sjednicama. Građevinski radovi su dovršeni i u tijeku je opremanje 
promatračnice namještajem i interpretacijskim sadržajima te se očekuje skori početak dopreme 
hrane i aktivacija samog hranilišta. 

- Dana 18. ožujka 2017. u suradnji s turističkom zajednicom grada Opatije održan je Outdoor dan u 
PP Učka s nekoliko sadržaja za posjetitelje koji je bio vrlo dobro posjećen. 

- Održan je drugi Tour of Croatia s ciljem jedne od etapa na Poklonu. Događaj je medijski bio vrlo 
dobro popraćen te se primjećuje povećanje broja biciklista koji posjećuju Park. 

- U suradnji s Speleološkim savezom grada Zagreba i tvrtkom ''Liburnijske vode'' dana 06. svibnja 
održaja je akcija Čisto podzemlje Parka prirode Učka kojom prilikom su očišćena dva speleološka 
objekta – jame u blizini hotela ''Učka''. 

- Sezona edukacije je bila vrlo intenzivna tako da smo gotovo svakodnevno imali grupe školske ili 
predškolske djece kao  i studenata na terenskoj nastavi u Parku. 

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

Članovi upravnog vijeća jednogalsno prihvaćaju izvješće. 
 
AD 3.)  
Ravnatelj podsjeća članove da su na prošloj sjednici vijeća doneseni Paravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu Javne ustanove ''Park prirode Učka'' i Pravilnik o plaćama Javne ustanove ''Park prirode 
Učka'' koji su potom dostavljeni na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Suglasnosti su 
dobivene te su Pravilnici stupili na snagu objavom na oglasnoj ploči ustanove dana 11. svibnja 2017. 
godine. Sukladno novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu potrebno je postojeće radnike kojima se 
mijenja radno mjesto ili naziv ustrojstvene jedinice rasporediti na odgovarajuća radna mjesta. 
Ravnatelj predlaže vijeću donošenje Odluke o rasporedu radnika Javne ustanove ''Park prirode Učka'' 
o čijem rasporedu odlučuje upravno vijeće na odgovarajuća radna mjesta. Nakon rasprave u kojoj su 
sudjelovali svi nazočni Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o rasporedu radnika Javne 
ustanove ''Park prirode Učka'' na radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu JU PP 
Učka (Napomena: Tekst Odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika).  
 
AD 4.) 
 
Gdin Vasilić podsjeća članove UV da je na prošloj, 6. sjednici UV, donesena Odluka o raspisivanju 
natječaja za radno mjesto stručni voditelj - voditelj službe stručnih poslova JU „PP Učka“. Natječaj je 
objavljen dana 10. svibnja 2017. godine u Narodnim novinama, javnom glasilu „Novi List“, Hrvatskom 
zavodu za zapošljavanje i na web stranicama JU „PP Učka“. Na natječaj je u zadanom roku od petnaest 
dana pristiglo devet zamolbi od kojih šest kandidata odgovara uvjetima natječaja i dostavili su 
pravodobne i potpune prijave. S tih šest kandidata je dana 07. lipnja 2017. obavljen razgovor i 
testiranje. Gdin Vasilić je prisutne detaljno upoznao sa svakom od šest razmatranih zamolbi te predlaže 
da se temeljem provedenog natječaja na radno mjesto stručnog voditelja - voditelja službe stručnih 
poslova JU „PP Učka“ izabere i imenuje Elvis Vuleta iz Ugrini 22c, Bribir . Nakon kraće rasprave članovi 
Upravnog vijeća JU „PP Učka“ jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnatelja i odlučili da se za stručnog 
voditelja - voditeljicu službe stručnih poslova JU „PP Učka“ imenuje gospodin Elvis Vuleta. 
(Napomena: tekst Odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.) 
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AD 5. 
 
Ravnatelj upoznaje članove vijeća da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije 
donijelo Odluku o financiranju projektnog prijedloga ''Učka 360˚'' čime je projektni prijedlog prošao 
sve faze provjere i čeka se dostava prijedloga Ugovora o financiranju. Ukupan iznos prihvatljivih 
troškova projekta je 38.541.982,09 kn a bespovratno nam je dodijeljen najviši mogući postotak od 85% 
odnosno 32.760.684,77 kuna. Razlika će se osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost i u manjem dijelu iz državnog proračuna ( razlike plaća novozaposlenih i sl). Od strane 
MZOIE zatražena je suglasnost za zapošljavanje četvoro novih djelatnika na Projektu kako bi s 
otpočinjanjem projekta mogli odmah raspisati i natječaje. 
 
AD 6. 
 
Razno 
 
 
Završeno 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: 2156/02-06-07/01-17-28 
Lovran, 21. lipnja 2017. 


