UPRAVNO VIJEĆE
ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

Sazivač
Naziv sastanka:
1.
Mjesto:

2.

Dan i datum:
Prisutni:

Ime i prezime
Danijel Celcner, predsjednik Upravnoga vijeća Javne
ustanova “Priroda”
12. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“
Javna ustanova „Priroda“, Grivica 4, Rijeka

Početak:

Završetak:
petak, 18. svibnja 2018.
Članovi Upravnoga vijeća koji su se odazvali sjednici:
Danijel Celcner, predsjednik
Irena Ilić, članica
Dijana Perić Tatalović, članica.
Ostali prisutni:
mr.sc. Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove „Priroda“.

Potpis
Danijel Celcner, v.r.

18.5.2018. u 9,00
18.5.2018. u 10,30

Svi članovi Upravnoga vijeća prisustvovali su sjednici, pa se sve odluke koje su na ovoj
sjednici donesene većinom glasova ili jednoglasno smatraju pravovaljanima.
3.

Dnevni red:

1.
2.

Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Upravnoga vijeća
Odabir najpovoljnijeg ponuditelja temeljem provedenog javnog natječaja za
davanje u podzakup poslovnog prostora (za prodaju suvenira i obavljanje
ugostiteljske djelatnosti) u Centru za posjetitelje s oporavilištem za bjeloglave
supove Beli sa prijedlogom odabira Podzakupnika
3. Raspisivanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove
„Priroda“
4. Izmjene Pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“
Tijek i rezultati sjednice
Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Upravnoga vijeća
Na Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno verificiran i usvojen.
Zaključak
Zadužena osoba
Rok
Članovi Upravnoga vijeća jednoglasno su verificirali i usvojili
Zapisnik sa 11. sjednice.
Ad 2. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja temeljem provedenog javnog natječaja za davanje u podzakup
poslovnog prostora (za prodaju suvenira i obavljanje ugostiteljske djelatnosti) u Centru za posjetitelje s
oporavilištem za bjeloglave supove Beli sa prijedlogom odabira Podzakupnika
Ravnateljica mr.sc. Sonja Šišić, dala je članovima Upravnoga vijeća informaciju o provedenom javnom natječaju i
zaprimljenoj ponudi. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženu odluku te su istu jednoglasno
prihvatili.
Zaključak
Zadužena osoba
Rok
Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u okviru
provedenog javnog natječaja za davanje u podzakup poslovnog
prostora u Centru za posjetitelje Beli. Odabrana je ponuda
ponuditelja Diving Beli j.d.o.o., Beli 2, 51557 Cres, OIB
04047819692.
Daje se suglasnost na tekst prijedloga Ugovora o podzakupu
poslovnog prostora u Centru za posjetitelje Beli te sklapanje
Ugovora s odabranim ponuđačem.

mr.sc. Sonja Šišić

odmah
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Ad 3. Raspisivanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Priroda“
Ravnateljica mr.sc. Sonja Šišić, dala je članovima Upravnoga vijeća informaciju o potrebi za raspisivanjem natječaja
te procedurama koje slijede. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predložene odluke te su iste
jednoglasno prihvaćene.
Zaključak
Zadužena osoba
Rok
Prihvaća se informacija o pokretanju postupka i raspisivanju
natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Priroda“.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka i utvrđivanju teksta
natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Priroda“.

mr.sc. Sonja Šišić

23. svibnja 2018.

Donosi se Odluka o imenovanju Komisije za provjeru
zadovoljavanja formalnih uvjeta za kandidate koji su se prijavili
na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove
„Priroda“.
Ad 4. Izmjene Pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“
Ravnateljica mr.sc. Sonja Šišić, dala je članovima Upravnoga vijeća informaciju o potrebi za izmjenom Pravilnika o
plaćama u Javnoj ustanovi „Priroda“. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi prijedlog odluke te
je ista jednoglasno prihvaćena.
Zaključak
Zadužena osoba
Rok
Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Pravilnika o plaćama
Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/17-01/01; URBROJ:
2170-52-01/1-17-7 od 17. siječnja 2017.)
Ovlašćuje se ravnateljica da ovaj Prijedlog odluke o izmjenama
Pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“ uputi Županu na
suglasnost.
Ime i prezime
Zapisnik sastavio/la:
mr.sc. Sonja Šišić
Zapisnik odobrio:
KLASA:
URBROJ:
DATUM:

mr.sc. Sonja Šišić

odmah
Potpis

mr.sc. Sonja Šišić, v.r.

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner

Danijel Celcner, v.r.

KLASA: 023-01/18-01/01
URBROJ: 2170-52-01/1-18-33
18. svibnja 2018.
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