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

Upravno vijeće 

 
Klasa: 003-06/18-01/11 
Urbroj: 2109-15-04-18-04 

Čakovec, 20. prosinca 2018. 

 
Z A P I S N I K 

 
 13. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode 

 

Temeljem Poziva na 13. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 13. prosinca 2018. godine, 

predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 13. sjednicu Upravnog 

vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Na sjednici su nazočni 

svi članovi Upravnog vijeća (predsjednica Dragica Vugrinec te članovi Kristijan Valkaj i 

Siniša Novak), ravnatelj ustanove Siniša Golub, stručna voditeljica Mihaela Mesarić i 

Suzana Jambrošić u funkciji zapisničarke. 

 

Sjednica je započela u 14:00 sati u restoranu „Barok“, Ul. Milke Trnine 19 u Čakovcu. 

 

Predsjednica Dragica Vugrinec predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice Upravnog vijeća 

2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

3. Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2019. godinu 

4. Odluku o donošenju Projekcija proračuna Međimurske prirode za 2020. i 2021. 

godinu 

5. Ostala pitanja i informacije  

 

 

 

 

 

 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Točka 1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice Upravnog vijeća 

 

Upravno vijeće je pregledalo zapisnik s 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 Golub izvještava članove Upravnog vijeća o 

objavljivanju prve javne nabave za „Marketinško vizualni identitet“ projekta 

„Med dvemi vodami“. Golub pojašnjava kako Međimurska županija 

ustanovi treba isplatiti financijska sredstva za redovne aktivnosti u iznosu 

od =100.000 kn (slovima: sto tisuća kuna) te da o isplati istih ovisi 

završetak poslovne godine. Nadalje, ravnatelj informira članove Upravnog 

vijeća o sklapanju Ugovora o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za 

rad bez zasnivanja radnog odnosa (u nastavku: SOR) s Hrvatskim 

zavodom za zapošljavanje te polaznicom SOR-a Sarom Srša. Golub 

također, informira članove Upravnog vijeća o gostovanju ustanove u 

jubilarnoj 400. emisiji Eko zona koja se emitira na HRT-u, a u kojoj smo 

govorili na temu rezervata biosfere te u fokus stavili na naš Mura-Drava-

Dunav prekogranični rezervat. Daljnjih pitanja nema te se prelazi na 

sljedeću točku dnevnog reda. 

 

Točka 3. Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske 

županije za 2019. godinu 

 

Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj voditeljici Mihaeli Mesarić u 

čijoj je nadležnosti izrada Godišnjih programa zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za područja 

Međimurske županije za određenu godinu. Nadalje, Mesarić spominje 

kako je već petu godinu za redom prethodno usvojeni Prijedlog godišnjeg 

programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

područja Međimurske županije za 2019. godinu, poslan na mišljenje 

Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu. Mesarić, daje Mišljenje HAOP-a na 

prijedlog Godišnjeg programa za 2019. godine na uvid članovima 

Upravnog vijeća koji mogu iščitati da je ono kao i dosadašnjih godina 

primjereno uz manju doradu. Tražene manje dorade su odrađene te je 

predloženi dokument za usvajanje u finalnom obliku.  Član Novak 

naglašava da Godišnji program za 2019. godinu sadrži jako velik broj 

aktivnosti te da se vidi da se svi djelatnici trude marljivo odrađivati svoj 

posao. Daljnjih pitanja nema te predsjednica Vugrinec daje Odluku na 
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glasanje. 

 

Odluka je donesena jednoglasno. 

Nakon izglasane Odluke o donošenju Godišnjeg programa zaštite, 

održavanja, očuvanja promicanja i korištenja zaštićenih područja 

Međimurske županije za 2019. godinu, isti se šalje županu Međimurske 

županije na suglasnost. 

 

Točka 4.  Odluka o donošenju Projekcija proračuna Međimurske prirode za 

2020. i 2021. godinu 

 

Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj voditeljici Mesarić koja je s 

ravnateljem i knjigovodstvom koordinirala izradu predmetnih projekcija te 

ih dostavila Međimurskoj županiji koja ih je u potpunosti usvojila. Mesarić 

ističe da je predviđeno da će se proračun za redovne djelatnosti povećati 

za 2020. i 2021. godinu sukladno realnim potrebama ustanove. Daljnjih 

pitanja nema te se Odluka daje na glasanje. 

 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

Točka 5. Ostala pitanja i informacije 

 

Predsjednica Vugrinec iznosi trenutnu situaciju vezanu uz plaće u 

Međimurskoj županiji. Radi se o vraćanje osnovice plaće djelatnicima 

Međimurske županije na razinu iz 2013. godine. Predsjednica Vugrinec 

ističe da Međimurska priroda treba postupiti sukladno situaciji na 

Međimurskoj županiji tj. korigirati osnovnicu kako je određena djelatnicima 

Međimurske županije. Član Valkaj predlaže ravnatelju da uzme u obzir 

mogućnost nagrađivanja djelatnika te naglašava da je neoporeziv iznos 

do =7.500,00 kn (slovima: sedam tisuća petsto kuna) godišnje po 

djelatniku. Ravnatelj Golub informira članove Upravnog vijeća, obzirom da 

je Međimurska županija potvrdila proračun, da će u narednim tjednima 

raspisati natječaj za stručnog suradnika za opće poslove za zaštitu 

prirode sukladno Statutu i pravilnicima Međimurske prirode s obzirom na 

stalno povećanje opsega poslova. Daljnjih pitanja nema te se sjednica 

privodi kraju.  

 

Sjednica završava u 14:30 sati. 

 

Zapisničarka: 

Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ. 
administrativna referentica 

 

 

Ovjerava: 

Dragica Vugrinec, ing. 
predsjednica Upravnog vijeća 

 


