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MEĐIMURSKA PRIRODA 
Javna ustanova za zaštitu prirode 
Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće 
 

Upravno vijeće 

 
Klasa: 003-06/18-01/8 
Urbroj: 2109-15-04-18-04 

Čakovec, 30. listopada 2018. 

 
Z A P I S N I K 

 
 10. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode 

 

Temeljem Poziva na 10. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 23. listopada 2018. 

godine, predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 10. sjednicu 

Upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Sjednici su 

nazočili svi članovi Upravnog vijeća (predsjednica Dragica Vugrinec te članovi Kristijan 

Valkaj i Siniša Novak), ravnatelj ustanove Siniša Golub, stručna voditeljica ustanove 

Mihaela Mesarić i Suzana Jambrošić u funkciji zapisničarke. 

 

Sjednica je započela u 11:00 sati u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa u 

Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 29. 

 

Predsjednica Dragica Vugrinec predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća 

2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

3. ODLUKA o 2. Izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode – Javne 

ustanove za zaštitu prirode za 2018. godinu 

4. Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 

zaštićenih područja Međimurske županije za 2019. godinu – prethodna rasprava 

5. Projekcije proračuna Međimurske prirode za 2020. i 2021. godinu – prethodna 

rasprava 

6. Ostala pitanja i informacije  

 

 

 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Točka 1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća 

 

Upravno vijeće je pregledalo zapisnik prethodne sjednice, nije imalo 

dodatnih pitanja te je isti verificiran jednoglasno. 

Točka 2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

 

Ravnatelj Golub informira članove Upravnog vijeća o tekućoj likvidnosti 

ustanove, pristiglim ulaznim računima te redovnim aktivnostima ustanove. 

Nadalje, ravnatelj informira kako je ustanova zajedno s projektnim 

partnerom REDEA-om u fazi izrade Plana nabave za projekt „Med dvemi 

vodami“ te iznosi problematiku vezanu uz izradu istog te zahtjeve 

Posredničkog tijela 2 - Središnje agencije za financiranje i ugovaranje 

programa i projekata Europske unije da se nabave određenih usluga, 

roba i radova spoje u realno nespojive cjeline, odnosno zajedničke 

nabave. Također ističe mogućnost financijskih korekcija (kazni) od strane 

Posredničkog tijela 2 u slučaju da se postupci javnih nabava ne provedu 

u skladu s njihovim uputama te po važećim propisima.  

Ravnatelj Golub izvještava o sastanku knjigovodstava partnera na 

projektu „Med dvemi vodami“ koji je održan 12. listopada 2018. godine u 

prostorijama Međimurske županije s ciljem međusobnog upoznavanja 

istih te umrežavanja radi koordinacije u usklađivanju knjigovodstvene 

prakse na projektu.  

Nadalje, stručna voditeljica Mesarić informira članove Upravnog vijeća o 

sudjelovanju na „International Academy on UNESCO Designations and 

Sustainable Development“. Također, Mesarić informira članove o 

sudjelovanju djelatnika stručne službe ustanove na 12. Skupu stručnih 

službi na Brijunima.  

Ravnatelj Golub, informira članove Upravnog vijeća o tijeku provođenja 

projekta „Conecting with Nature“ u sklopu kojeg su čuvari prirode 

upogonili svoju mobilnu stanicu kojom će ubuduće biti u direktnom 

kontaktu s lokalnim stanovništvom te podizati svijest o potrebi, važnosti i 

dobrobitima očuvanja prirode.  

Daljnih pitanja nema te se prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. 

 

Točka 3. ODLUKA o 2. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode 

– Javne ustanove za zaštitu prirode za 2018. godine 

 

Predsjednica Vugrinec pojašnjava da su napravljene manje korekcije 

proračuna uz predočenje istog. Nadalje, predsjednica Vugrinec 

pojašnjava kako su smanjene aktivnosti ustanove u 2018. godini zbog 

kasnije provedbe projekta „Med dvemi vodami“, odnosno Ugovor o dodjeli 

bespovratnih sredstava za projekt „Med dvemi vodami“ potpisan je 

nekoliko mjeseci kasnije nego je planirano (tek u srpnju, a bilo je 
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planirano početkom godine).   

Također, predsjednica Vugrinec naglašava kako ustanova racionalno 

posluje, sukladno mogućnostima. Članovi UV-a su pregledali prijedlog 2. 

Izmjena i dopuna proračuna Međimurske prirode – Javne ustanove za 

zaštitu prirode za 2018. godinu te nisu imali nikakvih primjedbi. 

Predsjednica Vugrinec daje odluku na glasanje. 

 

Odluka je izglasana jednoglasno. 

 

Točka 4.  Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 

korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2019. godinu 

– prethodna rasprava 

 

Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj voditeljici Mesarić u čijoj je 

nadležnosti izrada Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2019. 

godinu.  

Stručna voditeljica Mesarić informira članove da će Godišnji program 

sadržavati većinu aktivnosti koje se provode iz godine u godinu, posebice 

monitorinzi te da će uz sve redovne aktivnosti koje ustanova svake 

godine provodi teći faza provedbe projekta „Med dvemi vodami“ i 

završetak projekta „Connecting with Nature“. Također, Mesarić napominje 

kako će se značajan dio aktivnosti u 2019. godini odnositi na provođenje 

procesa izrade planova upravljanja za područja ekološke mreže, u 

koordinaciji s HAOP-om i drugim Javnim ustanovama koje upravljaju 

Regionalnim parkom Mura-Drava. Nastavno na isto, Mesarić ističe 

potrebu zapošljavanja jedne osobe na spomenutom procesu izrade 

planova upravljanja jer će isti značajno povećati opseg poslova ustanove. 

Nadalje, predsjednica Vugrinec daje riječ ravnatelju Golubu.  

Ravnatelj Golub, informira članove o potrebi uzimanja jedne osobe na 

stručno osposobljavanje za rad za radno mjesto čuvara prirode zbog 

povećanog opsega poslova na terenu. 

 

Točka 5. Projekcije proračuna Međimurske prirode za 2020. i 2021. godinu – 

prethodna rasprava 

 

Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj voditeljici Mesarić koja 

zajedno s ravnateljem i knjigovodstvom koordinira izradu predmetnih 

projekcija te ih dostavlja Međimurskoj županiji. Proračun za redovnu 

djelatnosti povećat će se za 2020. i 2021. svake godine sukladno realnim 

potrebama ustanove. Nadalje, Mesarić napominje da je financijski 

planirana i provedba projekta „Med dvemi vodami“ u proračunskoj godini 

2020. 
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Točka 6. Ostala pitanja i informacije 

 

Ravnatelj Golub daje na znanje članovima Odluku o odobravanju 

sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije, temeljem koje su Javnoj 

ustanovi dodijeljena sredstava u iznosu od =994.713,81 kn. Ravnatelj 

Golub pojašnjava da su navedena sredstva dodijeljena isključivo radi 

sufinanciranja dijela sredstava koje je Javna ustanova dužna osigurati iz 

vlastitih izvora u provedbi projekta Med dvemi vodami. Nadalje, ravnatelj 

Golub pojašnjava da će se realizacija odobrenih sredstava utvrditi 

Ugovorom o dodjeli sredstava kojeg će sklopiti Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije i Javna ustanova, a kao preduvjet 

potpisivanja Ugovora Javnoj ustanovi se nalaže dostava potpisane, 

ovjerene te upisane u registar zadužnica bjanko zadužnice do najvećeg 

iznosa koji premašuje visinu vrijednosti odobrenih sredstava Fonda kao 

jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza. 

 

Nadalje, predsjednica Vugrinec predlaže donošenje Odluke o 

ovlaštenju ravnatelju za potpis Bjanko zadužnice na iznos od jedan 

milijun kuna. Daljnjih pitanja nema te predsjednica Vugrinec daje Odluku 

na glasanje. 

 

Odluka je izglasana jednoglasno te stupa na snagu s datumom 

davanja suglasnosti na istu župana Međimurske županije. 

 

Daljnjih pitanja nema te se sjednica privodi kraju. 

 

 

Sjednica završava u 13:30 sati. 

 

Zapisničarka: 

Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ. 

administrativna referentica 

 

Ovjerava: 

Dragica Vugrinec, ing. 

predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

 


