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IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
JAVNE USTANOVE „PARK PRIRODE KOPAČKI RIT“
ZA 2013. GODINU
Upravno vijeće Javne ustanove «Park prirode Kopački rit» temeljem članka 20. Statuta
podnosi izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove «Park prirode Kopački rit».
U veljači 2012. godine po Rješenju ministra Ministarstva zaštite okoliša i prirode od dana
22.02.2012. godine (Klasa: 612-07/12-11/0004, Ur.broj:517-12-2) imenovan je novi saziv
Upravnog vijeća na mandat od četiri godine i to u sastavu:
1. Mr. sc. Sonja Kučera, predsjednica Upravnog vijeća
2. Dr. sc. Tatjana Vlahović, član Upravnog vijeća
3. Mr. sc. Saša Lamza, član Upravnog vijeća
4. Boris Ljubojević, član Upravnog vijeća
5. Marko Bogatić, član Upravnog vijeća
U ožujku 2013. godine po Rješenju ministra Ministarstva zaštite okoliša i prirode od dana 25.
ožujka 2013. godine (Klasa:612-07/13-01/53, Urbroj:517-07-2-1-1-13-2, Urbroj:517-07-2-1-113-3, Urbroj:517-07-2-1-1-13-4) bilo je promjena , te je sukladno tome saziv Upravnog vijeća
slijedeći:
1. Mr. sc. Saša Lamza, predsjednik Upravnog vijeća
2. Dr. sc. Tatjana Vlahović, član Upravnog vijeća
3. Goran Mikan, član Upravnog vijeća
4. Boris Ljubojević, član Upravnog vijeća
5. Marko Bogatić, član Upravnog vijeća
Tijekom 2013. godine Upravno vijeće je održalo 6 sjednica i to kako slijedi.
Prva sjednica u 2013. godini održana je 31.01.2013. godine na njoj su donijete sljedeće
odluke i zaključci:





Odluka o koncesijskom odobrenju za korištenje rešetkastog antenskog stupa kao
nosača antena za održavanje mobilne telefonije na području PP Kopački rit a sve u
svrhu obavljanja djelatnosti mobilnih telefonskih komunikacija
Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje djelatnosti organiziranja i provođenja
edukacijskih posjeta u PP Kopački rit
Odluka o izdavanju gratis ulaznica i dozvola
Odluka vezano za požar 11.03.2012. godine






Odluka o razrješenju stručnog voditelja
Odluka o rasporedu Davora Mikulića na mjesto nadzornika I vrste zvanja
Odluka o rasporedu Davora Mikulića na mjesto glavnog nadzornika
Odluka o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos – stručni voditelj

Druga sjednica u 2013. godini održana je 27.02.2013. godine te su na istoj donijete sljedeće
odluke i zaključci:









Odluka o donošenju izvješća o radu Upravnog vijeća JUPP Kopački rit
Odluka o donošenju izvješća o realizaciji godišnjeg programa zaštite, očuvanja
Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja JUPP Kopački rit
Odluka o imenovanju stručnog voditelja JUPP Kopački rit
Suglasnost na potpisivanje ugovora o obnovi zgrade recepcije na Malom Sakadašu
Odluka o prihvaćanju zahtjeva za pokretanje koncesijskog odobrenja za tradicionalni
ribolov na području PP Kopački rit podneseno od strane ribarskog obrta Smuđ iz
Borova
Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o koncesijskom odobrenju za
obavljanje djelatnosti sa Zlatnom Gredom d.o.o.
Odluka o potpisivanju Ugovora o koncesijskom odobrenju za korištenje rešetkastog
antenskog stupa kao nosača antena za održavanje mobilne telefonske mreže u
kompleksu Dvoraca Tikveš na području Parka prirode Kopački rit u svrhu obavljanja
djelatnosti mobilnih telefonskih komunikacija s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja
VIPnet d.o.o. iz Zagreba

Treća sjednica u 2013. godini održana je 06.05.2013. na njoj su donijete sljedeće odluke i
zaključci:









Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u restoranu
Kormoran na zahtjev Belja d.d.
Odluka o pokretanju postupka za nabavu turističkog vlaka koji će se financirati iz IPA
projekta Mađarska – Hrvatska
Odluka o raspodjeli viška sredstava iz 2012. godine
Odluka o donošenju Pravilnika o plaćama i naknadama JUPP „Kopački rit“
Odluka o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JUPP „Kopački
rit“
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup restorana u kompleksu
Dvoraca Tikveš
Odluka o pokretanju postupka javne prodaje tarupa – kosilice u neispravnom stanju u
vlasništvu JUPP Kopački rit
Odluka o imenovanju g. Davora Mikulića dipl. ing., glavnim nadzornikom JUPP
Kopački rit

Četvrta sjednica u 2013. godini održana je 10.07.2013. na kojoj su donijete sljedeće odluke i
zaključci:


Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna Financijskog plana JUPP „Kopački rit“ za
2013. godinu









Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabave za izradu projektne
dokumentacije „Projektna dokumentacija za obnovu Novog dvorca i Starog dvorca u
Kompleksu Tikveš
Odluka o pokretanju otvorenog postupka nabave radova „II faza obnove požarom
uništene zgrade recepcije na Malom Sakadašu“
Odluka o pokretanju inicijative za izmjenom Prostornog plana PP Kopački rit
Odluka o posudbi novčanih sredstava za predfinanciranje nabave turističkog vlaka (IPA
– Drava & Danube ecotourism growth)
Odluka o potpisivanju ugovora s tvrtkom Belje d.d. iz Darde za koncesijsko odobrenje
za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u restoranu Kormoran na području PP Kopački rit
Odluka o imenovanju g. Gorana Mikana, oec., zamjenikom predsjednika Upravnog
vijeća JUPP Kopački rit
Odluka o plaćanju školarine za poslijediplomski studij za Vlatka Rožca zaposlenog u
JUPP Kopački rit na radnom mjestu stručni suradnik biolog - ekolog

Peta sjednica u 2013. godini održana je 13.11.2013. na kojoj su donijete slijedeće odluke i
zaključci:















Odluka o donošenju izmjena i dopuna Financijskog plana JUPP Kopački rit za 2013.
godinu
Odluka o donošenju godišnjeg programa zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja
Parka prirode Kopački rit za 2014. godinu
Odluka o donošenju financijskog plana JUPP Kopački rit za 2014. godinu
Odluka o prihvaćanju prijedloga rashoda do zadanih limita za proračun 2014. godine te
projekcija za 2015. i 2016. godinu
Odluka o sklapanju ugovora o kupnji turističkog vlaka iz IPA programa – projekt
„Drava & Danube ecotourism growth“
Odluka o pokretanju koncesijskog odobrenja za obavljanje ispaše pčela na području PP
Kopački rit (zahtjev – proizvodno trgovački obrt „Lidera“)
Odluka o pokretanju koncesijskog odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na
području Parka prirode Kopački rit (zahtjev – Braniteljska zadruga „Smuđ“)
Odluka o prodaji stare, dotrajale i neispravne imovine JUPP Kopački rit
Odluka o organiziranju promotivnih akcija u slučaju kada se ne očekuje veći broj
posjetitelja i na dane koje Park posebno obilježava koje podrazumijevaju program
obilaska Posebnog zoološkog rezervata i kompleksa Dvorca Tikveš po promo cijeni od
35,00 KN s PDV-om po osobi
Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju da tijekom tekuće godine za protokolarne
goste, poslovne partnere i osobama s posebnim potrebama može izdavati gratis ulaznice
Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju da tijekom tekuće godine može izdati do 50
gratis dozvola za rekreacijski ribolov
Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju da na dane koje odredi Uprava Ustanove za
program obilaska Posebnog zoološkog rezervata i Kompleksa dvorca Tikveš može
prodavati program po cijeni od 100,00 KN s PDV-om za obitelji
Odluka o smanjenju mjesečne zakupnine za caffe bar „Lopoč“ za vremensko razdoblje
od 01. studenog 2013. godine do 28. veljače 2014. godine koja će iznositi 300,00 KN
mjesečno s PDV-om

Šesta sjednica u 2013. godini održana je 20.12.2013. na kojoj su donijete sljedeće odluke i
zaključci:






Odluka o prihvaćanju izvješća o radu Službe nadzora (Službe čuvara prirode), Stručne
službe i Prezentacijske službe JU Park prirode „Kopački rit“ za period 01.01.2013. do
30.11.2013. godine
Odluka o sporazumu o suradnji koji je je predložila Udruga Zeleni Osijek koji nije
prihvatljiv sadržajem i oblikom u kojem je sačinjen
Odluka o donošenju Pravilnika o provedbi nabava procijenjene vrijednosti do
200.000,00 KN odnosno do 500.000,00 KN – „bagatelna nabava“
Odluka o pokretanju postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu goriva za
službena vozila, brodove, čamce i radne strojeve za potrebe JU Park prirode „Kopački
rit“ u 2014. godini

Tijekom 2013. g odaziv članova Upravnog vijeća na sjednice bio je zadovoljavajući, tako da je
Upravno vijeće moglo nesmetano raditi, održane su sve sazvane sjednice. Pri razmatranju svih
pitanja koja su bila na dnevnom redu, članovi su pokazali zapažen interes i aktivno sudjelovali
u radu sjednice, svojim mišljenjem i prijedlozima doprinijeli su da se pitanja višestrano
razmotre, te da se donesu zakonite odluke i zaključci bitni za rad Javne ustanove „Park prirode
Kopački rit“.
U ožujku mjesecu Sonja Kučera ,predsjednica Upravnog vijeća zatražila je od strane
Ministarstva zaštite okoliša i prirode razrješenje s mjesta predsjednice upravnog vijeća JU Park
prirode Kopački rit što je i prihvaćeno 25. ožujka 2013. godine. Ministarstvo je istog dana
umjesto Sonje Kučere za predsjednika Upravnog vijeća imenovalo Sašu Lamza a za petog
člana Upravnog vijeća imenovan je Gorana Mikana iz Osijeka.
U 2013. godini raspisan je natječaj za ravnatelja Ustanove, te je nakon provedene procedure od
strane ministra, Ministarstva zaštite okoliša i prirode imenovan Damir Opačić, dipl. ing. za
ravnatelja JU park prirode Kopački rit na mandat od četiri godine.
U istoj godini stručni voditelj Ustanove je premješten na mjesto glavnog nadzornika (glavnog
čuvara prirode), istovremeno je raspisan natječaj za stručnog voditelja, te je po provedbi
procedure Sonja Kučera, dipl.ing. imenovana za stručnu voditeljicu JU Park prirode Kopački
rit na mandat od četiri godine.
Tijekom 2013. godine je obnovljena požarom uništena zgrada recepcije na Malom Sakadašu, te
su izgrađene tri nove zgrade na istoj čestici čija se izgradnja financira iz Svjetske banke putem
Ministarstva zaštite okoliša i prirode –NIP projekt.
U 2013. godini ustanova je provodila postupak javne prodaje stare i dotrajale imovine.
U 2013. godini ustanova je imala 5 aktivnih koncesijskih odobrenja, od kojih je koncesijsko
odobrenje za obavljanje tradicionalnog ribolova isteklo u srpnju mjesecu i nije nastavljeno.
Krajem godine isteklo je koncesijsko odobrenje za pašarenje pčela, za isto je zatražen zahtjev i
biti će obnovljeno u 2014. godini.
Sjednici održanoj 20.12.2014. godine prisustvovao je pomoćnim ministra gosp. Nenad
Strizrep.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mr. Sc. Saša Lamza

