
Sazivač 

Naziv sastanka: 

1. Mjesto: 

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 

ZAPISNIK SA SASTANKA 

Ime i prezime Potpis 

Anđelke Florijan, predsjednik Upravnog vijeća :+\�--

9. sjednica Upravnog vijeća Centra

Stara Sušica, Karolinska cesta 
Početak: 11,00 h 

87 

Dan i datum: petak, 3. kolovoza 2018. g. Završetak: 11,45 h 

2. Prisutni: Osnivači 
1. Anđelka Florijan, član Vijeća PGŽ,
2. Ervin Bura, član Vijeća Općine čavle,
3. Rajko Srok, član Vijeća Općine Viškovo,
4. Ljubomir Cindrić, član Vijeća Grada Vrbovske,
5. Ivica Rubeša, član Vijeća Grada Kastva,
6. Vilim Klobučar, član Vijeća Općine Brod Moravice,
7. Franjo Mance, član Vijeća Općine Ravna Gora,
8. Ivica Novosel, član Vijeća Općine Vinodolske,
9. lvan Crnković, član Vijeća Općine Skrad.

Pridruženi članovi
1 O. Mirko Almaši, predstavnik Općine Omišalj, 

Zaposlenici Centra 
11. Da libor Šoštarić, ravnatelj Centra,
12.Goran Voloder, djelatnik Centra,
13. Dubravko Grbac, djelatnik Centra,
14. Davor Košmrlj, djelatnik Centra.

Ostali
15. Melita Raukar, pročelnica UO za turizam, poduzetništvo i

ruralni razvoj PGŽ



Osnivači 
1. Boris Lozer, član Vijeća Grada Delnice,
2. Dragan Iskra, član Vijeća Općine Klana,

3. Odsutni:
3. Sanja Čop, članica Vijeća Općine Lokve
4. Marica Francišković, članica Vijeća Općine Mrkopalj,
5. Mario Antolić, član Vijeća Općine Jelenje,
6. Predrag Janeš, član Vijeća Grada Čabra,
7. Damir Zanoškar, član Vijeća Općine Fužine.

1. Usvajanje Zapisnika sa osme sjednice Vijeća
4. Dnevni red: 2. Odluka o izvršenje Zaključaka sa osme sjednice Vijeća

3. Izvješće o radu Centra za razdoblje od 01.01.2018. do
30.06.2018. godine

4. Razno

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

Predsjednik Upravnog 
. .  

Centra g. Anđelka Florijan otvara sjednicu, pozdravlja VtJeca 
nazočne te konstatira da je prisutno devet (9) članova Vijeća pa postoji kvorum za 
pravovaljana odlučivanje. Posebno pozdravlja nazočnu gđu Melitu Raukar, pročelnicu 
Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. 
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 osme sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 1. Zaključak 
Zadužena 

Rok 
osoba 

1. Zapisnik sa 8. 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 osme sjednice Upravnog vijeća. Ravnatelj Centra g. 
Dalibor Šoštarić daje kratko obrazloženje prijedloga Odluke kao i dopunu točke 6. 
Zaključaka gdje navodi da su Sporazum o osnivanju ustanove - Centra do današnjeg 
dana potpisali svi gradonačelnici i općinski načelnici kao i župan Primorsko-goranske 
županije kao osnivači ustanove. 

Ad 2. Zaključak 
Zadužena 

Rok 
osoba 
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1. Izvješće o izvršenju Zaključaka sa 8. sjednice
Upravnog vijeća usvojeno je jednoglasno bez rasprave.

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednik Upravnog vijeća pozvao je ravnatelja Centra g. Dalibora Šoštarića da podnese 
uvod no obrazloženje Izvješća o radu Centra za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. 
godine. G. Šoštarić je naglasio da je podnošenje ovog Izvješća obveza propisana Statutom 
Centra. Navodi da je od planiranih 2.770.000,00 kuna za izvještajna razdoblje izvršeno 
695.672,44 kuna odnosno 25, 11 % realizacije Financijskog plana. Razlozi ovakvog manjeg 
ostvarenju su u tome da su veći investicijski izdatci kao na primjer sadnja kolekcijskog 
nasada maslina na Cresu, zaštita izvornosti Brgujskog kapuza, zaštita meda od kadulje, 
nabava laboratorijske opreme kao i većina manifestacija koje se sufinanciraju putem 
gradova i općina, planirani za realizaciju u drugoj polovici godine. Potom daje kratki 
pregled aktivnosti po planiranim programima. Navodi da je za izradu navodnjavanja i 
sadnju kolekcijskog nasada maslina na Cresu provedena javna nabava u dva navrata ali 
nije zaprimljena niti jedna ponuda pa će se ići na direktno ugovaranje. U nastavku daje 
pregled svih manifestacija koje je Centar organizirao ili suorganizirao, kao i brojne 
aktivnosti koje je Centar proveo putem Kašetice. Poseban osvrt dao je na očitovanje JLS o 
sudjelovanju u zajedničkom projektu opremanja znanstvenog laboratorija za početno 
izučavanje osobina tla u Staroj Sušici, za koji su se pozitivno odlučilo petnaest JLS. Na 
kraju daje informaciju o provedbi EU projekta MAROON koji je prošao administrativnu 
provjeru i drugu stručnu kontrolu ali nije izabran za financiranje. 
Gđa Melita Raukar je navela da je polugodišnje izvješće o radu Centra sastavni dio 
polugodišnjeg izvješća o radu PGŽ, naglasila je da je Centar proveo veliki posao izrade 
Programa raspolaganja državnim poljoprivrednih zemljištem za 15 JLS na području PGŽ, i 
da će morati odraditi još nekoliko za one JLS koje nisu same odradile tu zakonsku obvezu 
pa je ta obveza sada prešla na županiju. Također se osvrnula na Kašeticu koja bi u skorije 
vrijeme pored promidžbe i promocije autohtonih proizvoda i proizvođača trebao postati i 
prodajni prostor tih proizvoda za što treba riješiti pravne okvire i registraciju. 
U raspravi su sudjelovali: g. Ivica Novosel, g. Ivica Rubeša, g. Dalibor Šoštarić, g. Anđelke 
Florijan. 

Ad 3. Zaključak 

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Centra za
razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine usvojena
je jednoglasno.

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave 
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Zadužena 
osoba 

Rok 



Ravnatelj Centra g. Dalibor Šoštarić podsjeća da se bliži istek mandata ovog saziva 
Upravnog vijeća i najavljuje još jednu telefonsku sjednicu zbog realizacije javne nabave, 
odnosno davanja suglasnosti ravnatelju da može sklopiti ugovore o nabavi laboratorijske 
opreme i za analizu meda. Cjeloviti materijal provedbe javne nabave bi se sukladno 
zaključku Upravnog vijeća, članovima dostavio elektroničkim putem a potom bi se održala 
telefonska sjednica. Na kraju se svim članovima Upravnog vijeća zahvaljuje na 
dosadašnjem uspješnom radu. 
Predsjednik Upravnog vijeća g. Anđelka Florijan se također zahvaljuje svim članovima 
Upravnog vijeća na suradnji. 
Pročelnica gđa Melita Raukar sugerira da članovi Upravnog vijeća kontaktiraju svoje 
općine i gradove i da ih potaknu da izvrše imenovanja svojih predstavnika u Stručno vijeće 
Centra u traženim rokovima. 

Zapisnik 
Ime i prezime Potpis 

�--sastavio: Dubravko Grbac 
V 

Ur.broj: 11623/18 
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