
 
 

                
KLASA:003-06/20-02/01 
URBROJ:2168/01-53-68-01-19-01 
Brijuni, 7. 2020. godine 

 
 

 
 

Mladen Maca  
 
 

: 
 

34. sjednicu  
  dana 14. 2020.  godine, u 14,00 sati,   

u  staklena dvorana 
 
 

 
 

1. Verifikacija zapisnika s 3 12. prosinca 2019.g. i 33. (elektronske) 
27. prosinca 2019.  godine; 

2.  i z 3 12. prosinca 2019.g. i 
33. (elektronske) 27. prosinca 2019.  godine; 

 
3. nja Nacionalnog 

parka Brijuni za 2019. godinu; 
 

4. na dan 
31.12.2019.g. s Prijedlogom em popisu imovine; 
Izvjestite  

5. 9. godinu s 
 plana za 2019. godinu;   

Izvjestitelji: dr.sc. Marno Mi  i Loren  
6. 9. godinu s Prijedlogom odluke o 

i  
Izvjestitelji:   

7. Prijedlog prvih  izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu; 
Izvjestitelji: dr.sc. Marno Milo  

8. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Plana nabave za ulaganje u imovinu za 2020. godinu;  
,  

9. Odluka o  javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja  za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti na otoku Veli B N Brijuni"  ugostiteljski objekat 

koljka; 
Izvjestitelj  

10. Odluka o javnom prikupljanju  ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja  za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti na otoku Veli B N Brijuni"  ugostiteljski objekat 
Saluga; 
Izvjestitelj  
 
 
 
 
 

 



 2 
 
 
 

11. Odluka o javnom prikupljanju  ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja  za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti na otoku Veli B N Brijuni"  ugostiteljski objekat 
Jupiter; 
Izvjestitelj  

12. Odluka o javnom prikupljanju  ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja  za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti na N Brijuni" Veli Brijun  objekat jednostavnih usluga 
Izvjestitelj   

13. Odluka o javnom prikupljanju  ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja  za kulturno-
manifestacije na otoku Mali Brijun; 
Izvjestitelj  

14. Odluka o javnom prikupljanju  ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti 
N Brijun ; 

Izvjestitelj  
15. Odluka o javnom prikupljanju  ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti 

Nacionalnog parka 
B ; 

Izvjestiteljica: Mile  
16. Prijedlog odluke o raspisi nje I. vrste i 

prirode II. vrste 
Izvjestitelj  

 
17. Razno. 

 
. 

 
Mo i potvrdite na tel. 052/525-800 ili na e-mail: josip.hren@mzoe.hr ili 
marno.milotic@np-brijuni.hr  
     
    

PREDSJEDNIK  
 

mr.sc. Josip Hren v.r. 
 
 
 
Dostaviti 
1. lanovima Upravn  
2. Ravnatelju  
3.  
4. Gl  
5. Izvjestiteljima 
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