Klasa: 351-01/17-01/30
Urbroj: 2178/01-27-01-17-3
Siavonski Brod, OS.listopad 2017.god.

ZAPISNIK
sa 15. sjednice Upravnog vijeca Javne ustanove
za upravljanje zastlcenim dijelovima prirode -Brodsko-posavske zupanije - Natura Siavonica odrfane dana
04.listopada 2017. godine u prostoriji Javne ustanove (Petra Kresimira IV.br.1, Siavonski Brod).

Sjednicaje pocela u 14:00 h.
Nazocni clanovi Upravnog vijeca:

Ostali nazocni:

Ivan Kulic, predsjednik
Zeljko Simeon, clan
Vlatko Krznaric.clan

Josip Bodrofic-Dzakic, dipi.ing.,ravnatelj Javne ustanove
RenataJuric.ing., visi referent Javne ustanove

BuduCida su predsjednik i dva dana Upravnog vijeca bili nazocni sjednici, Predsjednik je utvrdio da Upravno
vijece rnoze pravovaljano raditi i donositi odluke.

Na prijedlog predsjednika usvojen je sljedeci Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeca odrzane 08.svibnja 2017. godine.
2. Obavijest 0 statusu projektnog prijedloga nakon 1.faze postupka dodjele
(zaprimanje i registracija, administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja i .ako
je primjenjivo, partnera)
3. lzvjesce 0 prebrojavanju i prstenovanju roda
4. Razno

1. tocka dnevnog reda
Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeca odrfane 08. svibnja 2017. godine je bez primjedbi jednoglasno usvojen.

2.

tocka dnevnog reda

Iz Sredisn]e agencije za financiranje i ugovaranje u Javnu ustanovu 21. rujna stigla je sluzbena informacija kako
su projektni prijedlozi za projekte "Prasnik ... PRAstara Suma-nas izvor kreativnosti"
i "Odrzimo tradiciju ocuvajrno prirodu'tprosli l.fazu postupka dodjele (zaprimanje i registracija, administrativna provjera i provjera
prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera) te se upucuje u 2. fazu postupka dodjele bespovratnih
sredstava (provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete).
Ravnatelj je jos izvijestio

Upravno vijece kako se do kraja studenoga

ove godine ocekuju konacni rezultati

natjecaja.

3.

Rezultate monitoringa
Monitoring

tocka dnevnog reda

Bijele rode za 2017. godinu u kratkim crtama prezentirao

roda u sklopu projekta Bijela roda proveden je tijekom cetiri dana u srpnju 2017. godine temeljem

potpisanog Sporazuma izmedu Brodsko-posavska
Tijekom

je Ravnatel] pod tockorn 3.

pracenja zablljezeno

je 141 gnijezdo

zupanlla i Fonda za zastitu okolisa i energetsku
i 165 mladih.

ukupnog broja mladih roda u Zupaniji uspjesno prstenovana.

Ove godine je gotovo

polovica

tocka dnevnog reda

Pod tockorn razno nije bilo rasprave.

Sjednica je zavrsila u 14:30 h.
Zapisnik vodila: Renata Juric.ing,

Predsjednik

Upravnog vijeca

IVan~~g.

Dostaviti:
1. Clanovima UV
2. Pismohrana

(80 ptica) od

Ravnatelj ja naglasio kako do sada nije zabiljefen

tako dobar rezultat.

4.

ucinkovitost,

\

