CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ZAPfSNfK SA SASTANKA
Sazivač

Naziv sastanka:

1.

Mjesto:

Dan i datum:

2.

Prisutni:

Ime i prezime

Potpis

�7�
I

Anđelka Florijan, predsjednik Upravnog vijeća

..

8. sjednica Upravnog vijeća Centra
Stara Sušica, Karolinska cesta
87
srijeda, 27. lipnja 2018. g.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Početak:.

11,00 h

Završetak:

12,00 h

Osnivači
Anđelka Florijan, član Vijeća PGŽ,
Ervin Bura, član Vijeća Općine Čavle,
Rajko Srok, član Vijeća Općine Viškovo,
Ljubomir Cindrić, član Vijeća Grada Vrbovska,
Dragan Iskra, član Vijeća Općine Klana,
Ivica Rubeša, član Vijeća Grada Kastva,
Vilim Klobučar, član Vijeća Općine Brod Moravice,
Sanja Čop, članica Vijeća Općine Lokve,

Pridruženi članovi
9. Mirka Almaši, predstavnik Općine Omišalj,
Zaposlenici Centra
1 O. Dalibor Šoštarić, ravnatelj Centra,
11. Goran Voloder, djelatnik Centra,
12. Dubravko Grbac, djelatnik Centra,
13. Davor Košmrlj, djelatnik Centra.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osnivači
Boris Lozer, član Vijeća Grada Delnice,
Ivica Novosel, član Vijeća Općine Vinodolske,
Marica Francišković, članica Vijeća Općine Mrkopalj,
Franjo Mance, član Vijeća Općine Ravna Gora,
Mario Antolić, član Vijeća Općine Jelenje,
Predrag Janeš, član Vijeća Grada Čabra,
Damir Zanoškar, član Vijeća Općine Fužine,
lvan Crnković, član Vijeća Općine Skrad.

4.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Vijeća
2. Odluka o izvršenje Zaključaka sa sedme sjednice Vijeća
3. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Financijskog plana Centra za
2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Planom
poslovanja za 2018. godinu
4. Odluka o prvoj izmjeni Plana nabave Centra za 2018. godinu
5. Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava
istodoban neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Centra
6. Razno

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

..

Predsjednik Upravnog vIJeca Centra g. Anđelka Florijan otvara sjednicu, pozdravlja
nazočne te konstatira da je prisutno osam (8) članova Vijeća pa ne postoji kvorum za
pravovaljana odlučivanje. Temeljem članka 14. stavak 2. i 3. a u skladu s člankom 5.
stavak 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni
razvoj Primorsko-goranske županije, član Vijeća Općine Jelenje g. Mario Antolić, svoj glas
će dati pisanim putem, s čime su se složili prisutni članovi Upravnog vijeća. Pismeno
očitovanje o davanju glasa g. Maria Antolića se prilaže uz zapisnik.
Predsjednik Upravnog vijeća potom predlaže dnevni red. Dnevni red usvojen je
jednoglasno.

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave
Predsjednik Upravnog vijeća Centra g. Anđelka Florijan otvara raspravu o prijedlogu
Odluke o usvajanju zapisnika sa sedme sjednice Upravnog vijeća.

Zadužena
'
osoba

Ad 1. Zaključak

Rok

1. Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća usvojen je
jednoglasno bez rasprave.

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave
Predsjednik Upravnog vijeća Centra g. Anđelka Florijan otvara raspravu o prijedlogu
Odluke o izvršenju Zaključaka sa sedme sjednice Upravnog vijeća.

Zadužena
osoba

Ad 2. Zaključak
1. Izvješće o izvršenju Zaključaka sa 7. sjednice
Upravnog vijeća usvojeno je jednoglasno bez rasprave.

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave
2

Rok

Predsjednik Upravnog vijeća pozvao je ravnatelja Centra g. Dalibora Šoštarića da podnese
uvodno obrazloženje Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Financijskog plana Centra za 2018.
godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Planom poslovanja za 2018. godinu. G.
Šoštarić je naglasio da se ova Prva izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana
poslovanja za 2018. godinu donosi prvenstveno zbog činjenice da je Grad Krk smanjio
sredstva za financiranje programa za udruge putem Centra za 400.000,00 kuna. Time se
prvotni Plan smanjuje sa 3.170.000,00 na 2.770.000,00 kuna. Također se mijenja naziv
programa „Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera" u „Razvoj i promocija
autohtonih proizvoda PGŽ", temeljem zaključka sa sastanka gradonačelnika i općinskih
načelnika. Potom daje kratki pregled aktivnosti po planiranim programima s naglaskom na
novoplanirane aktivnosti.

Zadužena
osoba

Ad 3. Zaključak

Rok

1. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Financijskog plana
Centra za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020.
godinu i Planom poslovanja za 2018. godinu usvojena je
jednoglasno brz rasprave.

Ad 4. Sažetak izlaganja i .rasprave
Ravnatelj Centra g. Dalibor Šoštarić dao je uvodno obrazloženje Prve izmjene Plana
nabave Centra za 2018. godinu. Naglasio je da su novine u Planu nabave: nabava
uredske opreme i namještaja (laboratorijski namještaj), instrumenti, uređaji i strojevi
(laboratorijska oprema) i analiza meda na manifestaciji Zlatno ulište. Iz prvotnog Plana se
briše Izrada specifikacije za zaštitu izvornosti meda Hrvatskog primorja - med od kadulje.
Ujedno se u Planu ažuriraju iznosi provedenih nabava i planirani početci postupaka
nabave.

Zadužena
osQba

Ad 4. Zaključak

Rok

1. Odluka o usvajanju Prve izmjene Plana nabave Centra
za 2018. godinu usvojena je jednoglasno bez rasprave.

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprc!ve
_
Ravnatelj Centra g. Dalibor Šoštarić daje kratko uvodno obrazloženje o prijedlogu Odluke o
određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Upravnog
vijeća Centra. Navodi da se ova Odluka temelji na Zakonu o pravu na pristup
informacijama, a obveza je Upravnog vijeća informirati javnost o dnevnom redu zasjedanja,
sjednicama i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida
u rad Upravnog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: g. Ervin Bura, g. Davor Košmrlj, g. Anđelko Florijan, g. Ljubomir
Cindrić, g. Vilim Klobučar, g. Ivica Rubeša, g. Sanja Čop

·zadužena
osoba

.Ad 5. Zaključak
3

Rok

1. Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava
istodoban neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Centra
za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske
županije usvojena je jednoglasno uz slijedeće izmjene i
dopune:
a) u članku 2. stavak 3. izmijeniti da ispred pravne osobe
sjednici može prisustvovati jedna a ne tri osobe,
b) dodati novi članak kojim treba propisati da osobe
kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad
Upravnog vijeća Centra nemaju pravo glasa niti
raspravljanja i da su se dužne pridržavati Poslovnika o
radu Upravnog vijeća Centra.

Centar

30 dana

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave
a) G. Dalibor Šoštarić informira prisutne da je 14. lipnja 2018. godine Skupština Primorsko
goranske županije usvojila Sporazum o osnivanju ustanove - Centra, a da su to prije nje
usvojila i gradska i općinska vijeća preostalih 15 gradova i općina osnivača Centra.
Temeljem toga trebamo pristupiti izradi novog Statuta i Poslovnika o radu Upravnog vijeća
koji moraju biti usklađeni sa novim Sporazumom o osnivanju. Sporazum se mora dati na
potpisivanje ovlaštenim osobama osnivača Centra kako bi se moglo pristupiti novom
preustroju Upravnog vijeća i rada Centra.
b) G. Ervin Bura je postavio pitanje u svezi sudjelovanja gradova i općina u sufinanciranju
pokretanja laboratorija za početno ispitivanje tla.
U raspravi su sudjelovali: g. Goran Voloder, g. Vilim Klobučar, g. Ljubomir Cindrić, g.
Dalibor Šoštarić, g. Ivica Rubeša, g. Anđelka Florijan.

Ad 6. Zaključak
a) Zadužuje se Centar da Sporazum o osnivanju
ustanove - Centra da na potpisivanje gradonačelnicima,
općinskim načelnicima i županu.
b) Zadužuje se Centar da pristupi izradi novog prijedloga
Statuta ustanove - Centra i novog prijedloga Poslovnika
o radu Upravnog vijeća Centra koji se moraju uskladiti sa
novim Sporazumom o osnivanju ustanove - Centra.
c) Zadužuje se Centar da svim jedinicama lokalne
samouprave u Primorsko-g_oranskoj županiji ponudi
mogućnost pristupanja u punopravno članstvo Centra.

Zapisnik
sastavio:
Ur.broj:

Ime i prezime

Dubravko Grbac
11450/18

4

Zadužena
osoba

Rok

Centar

30 dana

Centar

30 dana

Centar

30 dana

Mario Antolić
Vele Dražice 59
51218 Dražice

Na temelju članka 14. stavak 2. i 3., a u skladu s člankom 5. stavak 4. Poslovnika
o radu Upravnog vijeća Ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko
goranske županije broj 1042/16 od 14. rujna 2016. godine, kao član Upravnog vijeća
Općine Jelenje dajem slijedeće

PISMENO OČITOVANJE

Obzirom da sam spnJecen prisustvovati 8. sjednici Upravnog vijeća Centra za
poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije koja će se održati 27. lipnja
2018. godine, a budući sam proučio sve materijale i nemam primjedbi na predložene
odluke, ovime dajem svoj glas u donošenju svih odluka koje će se donositi na
navedenoj sjednici.

U Dražicama, 27. lipnja 2018.

Mario An�ić

