UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 612-07/20-01/22
UR.BROJ: 2170/1-52-01-07-20-14
Crni Lug, 29.06.2020.
Z A P I S N I K
sa 3. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Risnjak”,
održane dana 29.06.2020. godine u 10,00 sati
u upravnoj zgradi Javne ustanove „Nacionalni park Risnjak“

Nazočni članovi Upravnog vijeća:
- dr.sc. Luka Katušić, predsjednik UV
- dr.sc. Tomislav Dubravac, član UV
- Nenad Vančina, dipl.ing.šum.,član UV
- Sanja Beljan Brkić, dipl.iur.,član UV putem Zoom aplikacije
Ostali nazočni:
- Mario Antolić, dipl.ing.šum., ravnatelj JU
- Dina Botta, mag.oec., stručni suradnik za provedbu projekata
3. sjednicu Upravnog vijeća (dalje u zapisniku: UV) otvorio je predsjednik UV dr.sc. Luka Katušić
u 10 sati u sjedištu NPR, Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug. Predsjednik g. Katušić pozdravlja sve
prisutne i otvara sjednicu. Članica UV, gđa. Sanja Beljan Brkić, sudjelovala je na sjednici putem
Zoom aplikacije, a prisutni su se s time složili. G. Katušić je pročitao dnevni red i upitao prisutne
prihvaćaju li ga. Dnevni red je prihvaćen.

Za sjednicu UV članovima su dostavljeni e-poštom sljedeći materijali:
-

Lista prijavljenih kandidata za radno mjesto Voditelja Odjeljka računovodstva i
knjigovodstva s ocjenama testiranja te životopisi kandidata;
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto Voditelja Odjeljka računovodstva i
knjigovodstva;
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za Stručnog voditelja – voditelja Odjela stručnih
poslova zaštite, očuvanja i korištenja nacionalnog parka;
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za radna mjesta Čuvara prirode I vrste (1
izvršitelj) i Čuvar prirode III vrste (2 izvršitelja);

-

-

Tekst javnog natječaja natječaja za radna mjesta Stručnog voditelja – voditelja Odjela
stručnih poslova zaštite, očuvanja i korištenja nacionalnog parka te ta Čuvara prirode I
vrste (1 izvršitelj) i Čuvar prirode III vrste (2 izvršitelja);
Suglasnost MZOE za zapošljavanje čuvara prirode I i III vrste.

Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa 36. e-sjednice UV održane 13.3.2020. god., 37. e-sjednice UV
održane 10.04.2020. god., 1. e-sjednice UV održane 04.05.2020. god i 2. e-sjednice UV
održane 15.05.2020. god,
2. Informacija o aktivnostima Ustanove između sjednica
3. Donošenje odluke o odabiru kandidata za radno mjesto Voditelja Odjeljka računovodstva
i knjigovodstva
4. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto Stručnog voditelja –
voditelja Odjela stručnih poslova zaštite, očuvanja i korištenja nacionalnog parka
5. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za radna mjesta Čuvara prirode I vrste
(1 izvršitelj) i Čuvar prirode III vrste (2 izvršitelja)

Ad. 1.
Verifikacija zapisnika s prošle četiri sjednice (36. e-sjednica održana 13.03.2020., 37. esjednica održana 10.04.2020., 1. e-sjednica održana 04.05.2020. i 2. e-sjednice 15.05.2020.).
Članovi UV nemaju primjedbi te se na prijedlog predsjednika UV jednoglasno usvajaju i
verificiraju.
Time se zatvara 1. točka dnevnog reda i prelazi se na 2. točku.

Ad. 2.
Informacija o aktivnostima Ustanove između sjednica
Informacije o aktivnostima Ustanove prenio je ravnatelj JU NP Risnjak, g. Mario Antolić.
G. Antolić osvrnuo se na dolazak inspektora za arhivsku građu, inspektora zaštite na radu i
inspektorice zaštite prirode. Inspekcijski nadzor je izvršen i nisu utvrđene nepravilnosti.
Vezano uz Schlosserov dom, g. Antolić je rekao kako je situacija s domom vrlo teška jer se nalazi
na migrantskoj ruti, a dom treba i temeljitu obnovu. Prenio je kako je dom pod nadležnosti
Ministarstva državne imovine, ali iz tog resora nema ambicija bavljenja domom pa je on dan na

korištenje Parku. Istaknuo je suradnju s arhitektom g. Juretićem, koji već ima iskustva s
obnavljanjem domova, a koji je mogući izvoditelj projekta za obnovu Poučne staze Leska. Naveo
je i sastanak s članovima planinarskog saveza PGŽ na kojem je bilo riječi o infrastrukturi parka i
zatvorenom domu. Planinari su imali puno pitanja i nejasnoća, ali na kraju je sastanak završen u
dobrom tonu. Obavijestio je da je za dom po treći put raspisan natječaj za koncesiju, ali se nitko
nije javio te da se prijašnja domarka ne može javiti na spomenuti natječaj jer ne ispunjava formalne
uvjete natječaja.
G. Antolić je naveo probleme s migrantima, njihovu provalu u Info centar Rodna kuća rijeke Kupe
te kako ih se redovito viđa na području Parka. Spomenuo je, također, situaciju u kojoj je specijalna
policija pucala u zrak i privodila migrante na Vilju, na očigled posjetitelja, što nikako nije dobro
za Park. Naveo je kako je suradnja sa specijalnom policijom zadovoljavajuća. Istaknuo je kako je
zbog problema s migrantima kuća na Lascu zatvorena, ali da je moguće otvaranje promatračnice
na Btovom lazu, koja nije na direktnoj ruti i manja je.
Vezano uz Volonterski centar, g. Antolić je naveo da poduzeće Minigradnja d.o.o. ima probleme s
dovršavanjem radova te kako sve aktivnosti kasne. Naveo je sastanak u SAFU te da je na njemu
postignut dogovor o produljenju ugovora (zbog snimanja filmova, tiskanja brošura itd). Istaknuo
je da bi radovi ipak uskoro trebali biti gotovi i centar opremljen do 01. rujna 2020. god. Također,
naveo je da je voditeljica tog projekta gđa. Sanja Žagar od 01.07.2020. na porodiljnom dopustu, ali
da će gđa. Daria Erić (radi na Planu upravljanja) i g. Dragan Turk to preuzeti. G. Antolić naveo je
i problem s fasadom Volonterskog centra. Susjed, g. Dario Jukić, se žalio da je fasada ušla u njegov
posjed 25 cm i tvrdi da je oštećen (povreda zračnog posjeda). Napravljen je sastanak sa spomenutim
susjedom, pozvao je svog geodeta i prijetio tužbom čime bi se unazadilo otvaranje Volonterskog
centra. Na kraju je postignut dogovor: NPR će platiti izlazak njegovog geodeta (cca 6000 kn) te će
se urediti granice dviju čestica (do sada su išle nepravilno, ali će sada ići u ravnoj liniji).
Vezano uz posjećivanje Parka, g. Antolić je naveo kako smo po broju ulaznica na 34%
prošlogodišnjeg ostvarenja, što je posljedica epidemije COVID-19. Ipak, sve je više posjetitelja, a
rastu posjećivanja pomoglo je otvaranje granice, a prognoze za ostatak sezone su više nego dobre.
G. Antolić je naveo kako je pravna pomoć (Odvjetničko društvo KAMENAR MILUTIN i
KLEPAC MUSTAĆ) iznimna pri funkcioniranju NPR i uvijek su na usluzi. Pravna služba krenula
je s uređivanjem vlasništva nekretnina NPR (upis prava vlasništva) i napravljen je Pravilnik o
GDPR-u.
G. Antolić je spomenuo kako je pokrenut postupak licenciranja NPR-a za provođenje doznake kako
bismo mogli samostalno obavljati tu djelatnost (a ne uzimati vanjske licencirane izvođače, tj.
Hrvatske šume). Za to je dobivena suglasnost Ministarstva pa će se pokrenuti postupak unutar
Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Gđa. Beljan Brkić je upitala koliko se
godišnje plaća doznaka Hrvatskim šumama, ali ravnatelj nije imao tu informaciju. Na upit g.
Vančine je li im se plaćalo u novcima ili kroz robnu razmjenu, ravnatelj je napomenuo da im se
platilo u novcima. Napomenuo je da godišnja licenca za otpremu i sječu košta cca 2200 kn.
G. Antolić se osvrnuo i na izmjenu Statuta te kako će se morati mijenjati budući da bi se dodale još
dvije djelatnosti koje bi se obavljale u NPR (košnja livada i doznaka).

G. Antolić je rekao kako je potpisan ugovor s DGU-om vezan s kartiranjem dijelova parka, izradom
geodetske tehničke dokumentacije za dijelove parka itd. Također, precizno su određene granice
između NPR i Hrvatskih šuma na pojedinim dijelovima parka.
G. Antolić je izrazio želju za jačom suradnjom s lokalnim iznajmljivačima smještaja te je njegova
ideja da im se šalju gosti u slučaju da je pansion NPR-a pun. Napomenuo je da je postigao dogovor
s predstavnikom iznajmljivača, na što je g. Katušić komentirao da tu ne smije doći do pogodovanja
i da se to mora riješiti na pravni način, a ne osobnim dogovorom. Sugerirao je da se vidi kakva su
iskustva drugih parkova. Gđa. Beljan Brkić se složila i rekla da treba ispitati koje su tu mogućnosti
te to riješiti putem ugovora. G. Vančina je predložio sastanak s lokalnim iznajmljivačima i neki vid
ugovorne suradnje.
NPR ima nove pravilnike o unutarnjem ustrojstvo te plaćama i naknadama pa je g. Antolić
napomenuo da će se morati napraviti novi ugovori o radu zbog usklađivanja. Rekao je kako se
stečena prava pojedinih zaposlenika ne mogu zadržati pa će određeni dio kolektiva morati na
doškolovanje kako bi im stručna sprema bila usklađena s novim pravilnikom te kako bi zadržali
istu razinu plaće. Istaknuo je kako su neki zaposlenici otvoreni za ideju doškolovanja dok drugi
nisu. Napomenuo je problem pronalaženja školovanog kadra te ukoliko će se određeni zaposlenici
doškolovali moći će im se promijeniti ugovor tek nakon završene prekvalifikacije, a dok se ne
prekvalificiraju morat će raditi na nižim plaćama. Napomenuo je i da postoji problem s odjelom
ugostiteljstva jer su djelatnici na dugotrajnom bolovanju. Također, istaknuo je da će NPR vrlo teško
doći do kvalificiranog kadra (nezainteresiranost ljudi zbog niskih plaća) i da je budućnost odjela
ugostiteljstva neizvjesna te će vrlo vjerojatno morati u koncesiju.
G. Antolić spomenuo je i Bijele i Samarske stijene te kako je potpisan ugovor o najmu prostora (za
ured čuvara prirode) s općinom Mrkopalj. Istaknuo je kako je potrebna jača kontrola posjećivanja
i predložio sustav rezervacija (čime bi se ograničio broj ulazaka na Bijele i Samarske stijene, a
ujedno i naplatila ulaznica). Budući da infrastruktura već postoji, na ovakav način bi se kanaliziralo
posjetitelje samo u određene dijelove Bijelih i Samarskih stijena. Napomenuo je da je i Plan
upravljanja za Bijele i Samarske stijene također u izradi.
Vezano uz Plan upravljanja, g. Antolić je rekao kako su obavljeni sastanci sa zadrugom Granum
Salis te izrada teče po planu. G. Dubravac je imao pitanje o tome što je Granum Salis, a g. Antolić
mu je dao osnovne informacije o zadruzi.
G. Antolić je spomenuo i obiteljske ulaznice te prijedlog MZOE o jeftinijim ulaznicama tzv.
obiteljskim karticama temeljem inicijative Min. za demografiju, ali NPR već ima obiteljske
ulaznice po 100,00 kn, što je popularna cijena, pa je dogovoreno s MZOE da se ta obiteljska
ulaznica zadrži.
Ad. 3.
Donošenje odluke o odabiru kandidata za radno mjesto Voditelja Odjeljka računovodstva i
knjigovodstva

G. Antolić je objasnio čitav postupak dobivanja suglasnosti, raspisivanja natječaja, testiranja
kandidata (od 8 prijavljenih, njih 5 je moglo pristupiti testiranju) te naveo da se istaknuo g. Denis
Štimac.
G. Katušić je prisutne upitao prihvaćaju li prijedlog zapošljavanja g. Denisa Štimca na mjesto
Voditelja odjeljka računovodstva i knjigovodstva. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 4.
Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto Stručnog voditelja –
voditelja Odjela stručnih poslova zaštite, očuvanja i korištenja nacionalnog parka
G. Antolić je naveo kako je suglasnost za Stručnog voditelja – voditelja Odjela stručnih poslova
zaštite, očuvanja i korištenja nacionalnog parka zatražena te će biti brzo dobivena, a 17.07. je
datum kada prestaje mandat sadašnjem stručnom voditelju.
G. Katušić je prisutne upitao prihvaćaju odluku da se raspiše natječaj za stručnog voditelja.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad. 5.
Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za radna mjesta Čuvara prirode I vrste (1
izvršitelj) i Čuvar prirode III vrste (2 izvršitelja)
G. Antolić je pročitao tekst natječaja i napomenuo kako je dobivena suglasnost MZOE za
zapošljavanje.
G. Katušić je prisutne upitao prihvaćaju li odluku da se raspiše natječaj za čuvare prirode I i III
vrste. Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad. 6.
Razno
G. Antolić je ispričao svoje iskustvo prodaje karata i susret s novinarima Narodnog radija.
G. Dubravac je pohvalio stručno vođenje nacionalnim parkom glavne čuvarice prirode gđe. Tanje
Ranković.
G. Antolić je istaknuo da postoji potreba za pravnikom u NPR, ali kako nema sredstava za
zapošljavanje takve osobe pa se prodiskutiralo o mogućnostima iskorištavanja sredstava iz
zajedničkog fonda.

Predsjednik UV g. Luka Katušić zatvara 3. sjednicu UV Javne ustanove „Nacionalni park Risnjak“
i zahvaljuje prisutnima na sudjelovanju.
3. sjednica UV Javne ustanove „Nacionalni park Risnjak“ završila je u 12 sati.
Zapisničar:
Dina Botta, mag.oec
_______________________

Predsjednik Upravnog vijeća:
dr. sc. Luka Katušić
___________________________

