
 
 

                
 
Urbroj:01-386 -18. 
Brijuni, 26. veljače 2018. godine 

 
dr.sc. Marina Mlakar, član 
Martin Golob, član 
Ljubinka Jan, član 
Mladen Macan, član 

 
 
Na temelju članka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća Javne 
ustanove “Nacionalni park Brijuni”,  saziva 

 
15. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”,  koja će se održati 

  dana 6. ožujka 2018.  godine, u 13,00 sati,  u hotelu Istra – Neptun na Brijunima  
 
Za dnevni red sjednice predlaže se: 
 

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća od 14. prosinca 2017.g. te 14. 
(telefonske) sjednice Upravnog vijeća od 12. siječnja 2018. godine; 

2. Izvješće o realiziranim odlukama i zaključcima 13. sjednice Upravnog vijeća od 14. prosinca 
2017.g. te 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća od 12. siječnja 2018. godine 
Izvjestitelj: dr.sc. Marno Milotić 

3. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja 
Nacionalnog parka Brijuni za 2017. godinu; 
Izvjestitelj: Eduard Kolić 

4. Izvješće o godišnjem popisu imovine (sredstava) Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” 
za dan 31.12.2017.g. te Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o godišnjem popisu imovine; 
Izvjestiteljica: Lorena Žunić 

5. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2017. 
godinu s Prijedlogom odluke o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Financijskog plana, te 
Prijedlogom  odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Javne ustanove "Nacionalni park 
Brijuni" za 2017. godinu;   
Izvjestitelji: dr.sc. Marno Milotić i Lorena Žunić 

6. Izvješće o ostvarenju plana nabave za ulaganje u imovinu za 2017. godinu  te Prijedlog 
odluke o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Plana nabave; 
Izvjestitelji: dr.sc. Marno Milotić i Lorena Žunić 

7. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove „Nacionalni park 
Brijuni“ za 2018.g.;  
Izvjestitelji: dr.sc. Marno Milotić i Lorena Žunić 

8. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Plana ulaganja u imovinu za 2018.g.;  
Izvjestitelji: dr.sc. Marno Milotić i Lorena Žunić 

9. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za 
javnu vodoopskrbu na području Nacionalnog parka „Brijuni“; 
Izvjestiteljica: Milena Kostović 

10. Prijedlog odluke kojom određuje uvjete za obavljanje rekreacijskog ribolova u  
Nacionalnom parku “Brijuni”; 
Izvjestiteljica: Milena Kostović 

11. Prijedlog odluke o izboru i imenovanju voditelja Službe za prijavu i provedbu projekta, te 
voditelja Odjeljka posluživanja (šefa servisa); 
Izvjestiteljica: Milena Kostović 
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12. Odluka o prethodnoj suglasnosti za sklapanje Ugovora o uporabi kuće za odmor naziva 
“Vila Primorka”; 
Izvjestitelj: dr.sc. Marno Milotić  

13. Odluka o prethodnoj suglasnosti za sklapanje Ugovora o uporabi kuće za odmor naziva 
“Vila Dubravka”; 
Izvjestitelj: dr.sc. Marno Milotić 

14.  Razno. 
 

U privitku poziva dostavljamo zapisnik, te materijal za raspravu po svim točkama dnevnog reda.  
Molimo da nazočnost sjednici potvrdite na tel. 052/525-800 ili na e-mail m.milotic@np-brijuni.hr  
     
            
       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
 

Daniel Springer 
Dostaviti 
1. Članovima Upravnog vijeća 
2. Ravnatelju  
3. Stručnom voditelju 
4. Izvjestiteljima 
5. Glavnom čuvaru prirode 


