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

Upravno vijeće
Klasa: 003-06/19-01/1
Urbroj: 2109-15-04-19-04
Čakovec, 24. siječnja 2019.

ZAPISNIK
14. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode
Temeljem Poziva na 14. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 17. siječnja 2019. godine,
predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 14. 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 11:00 sati u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa u
Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 29.
Predsjednica Dragica Vugrinec predlaže sljedeći Dnevni red:

Verifikacija zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća
Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice
Informacija o aktivnostima na projektu „Med dvemi vodami“
ODLUKA o usklađenju osnovice za isplatu plaća s osnovicom Međimurske
županije
5. ODLUKA o prihvaćanju Financijskog izvještaja proračuna i proračunskog
korisnika za ustanovu Međimurska priroda
6. Ostala pitanja i informacije
1.
2.
3.
4.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Točka 1.

Verifikacija zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća
Predsjednica Vugrinec otvara 14. sjednicu Upravnog vijeća čitajući dnevni
red po točkama. Članovi Upravnog vijeća pregledavaju zapisnik 13.
sjednice Upravnog vijeća, nemaju dodatnih pitanja te isti verificiraju
jednoglasno.

Točka 2.

Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice
Predsjednica Vugrinec daje riječ ravnatelju Golubu. Ravnatelj Golub
informira članove Upravnog vijeća o tekućoj likvidnosti ustanove,
pristiglim ulaznim računima te redovnim aktivnostima ustanove. Nadalje
ravnatelj Golub informira članove o raspisanom natječaju 11. siječnja
2019. godine za stručnog suradnika za opće poslove zaštite prirode te
predviđenom datumu početka rada jedine kandidatkinje koja ispunjava
sve uvjete natječaja. Također ravnatelj Golub informira članove Upravnog
vijeća kako su djelatnici Javne ustanove u organizaciji i pripremi stručnog
skupa na temu „Turizam promatranja ptica u kontinentalnoj Hrvatskoj –
stanje i mogućnosti razvoja“ koji će se po prvi puta u suradnji Javne
ustanove s javnim institucijama, udrugama i privatnim sektorom održati
31. siječnja i 1. veljače 2019. godine u Čakovcu. Nadalje ravnatelj Golub
informira o organizaciji i pripremi djelatnika Javne ustanove i ekoaktivista
iz Slovenije i Austrije 3. veljače 2019. godine Hodnje uz Muru u okolici
Bad Radkersburga povodom Svjetskog dana močvarnih staništa.

Točka 3.

Informacija o aktivnostima na projektu „Med dvemi vodami“
Predsjednica Vugrinec daje riječ ravnatelju Golubu koji informira
članove Upravnog vijeća o održanim sastancima partnera projekta „Med
dvemi vodami“. Nadalje, Golub informira članove Upravnog vijeća o
statusu prve velike javne nabave za „Marketinško – vizualni identitet.
Krajem mjeseca veljače očekuje se završetak procesa odabira. Ravnatelj
Golub informira kako su djelatnici na projektu u pripremi malih i velikih
nabava koje slijede.

Točka 4.

Odluka o usklađenju osnovice za isplatu plaća
Predsjednica Vugrinec informira nazočne o povišenju osnovice za
isplatu plaća djelatnika Međimurske županije s =2.445,00 kn na
=2.687,00 kn. Predsjednica Vugrinec predlaže usklađenje osnovice za
isplatu plaća Javne ustanove s osnovicom Međimurske županije koja od
prosinca 2018. godine vrijedi za sve djelatnike Međimurske županije čiji je
osnivač Međimurska priroda. Članovi Upravnog vijeća nemaju nikakvih
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primjedbi na predloženo. Nadalje, predsjednica Vugrinec obzirom na
povećanje opsega poslova ravnatelja Goluba i trajanja projekta „Med
dvemi vodami“ predlaže ostvarenje prava na stimulaciju u iznosu od
=1.000,00 kn neto tijekom trajanja projekta „Med dvemi vodami“ počevši
od siječnja 2019. godine. Članovi Upravnog vijeća nemaju nikakvih
primjedbi te se slažu s predloženim. Daljnjih pitanja nema te
predsjednica Vugrinec daje Odluku na glasanje.
Odluka je izglasana jednoglasno.
Točka 5.

Odluka o prihvaćanju Financijskog izvještaja proračuna
proračunskog korisnika za ustanovu Međimurska priroda

i

Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj voditeljici Mesarić koja
informira članove Upravnog vijeća o procesu izrade Financijskog
izvještaja Javne ustanove za razdoblje 1. 1. 2018. – 31. 12. 2018. u
zakonski definiranom obliku. Izvještaj je napravljen od strane
knjigovodstvenog servisa ustanove, KETOM d.o.o. Nadalje, Mesarić
iznosi podatke o ukupnom prihodu ustanove u 2018. godini koji iznosi
=1.592.242 kn dok ukupni rashodi iznose =1.578.804 kn. Tijekom 2018.
godine ostvaren je višak prihoda od =13.438,20 kuna. Preneseni višak iz
prethodnih godina je =340.637 kuna, pa je višak obračunskog razdoblja
ukupno =354.075,46 kuna. Članovi Upravnog vijeća detaljno pregledavaju
Financijski izvještaj te nemaju nikakvih dodatnih pitanja ni primjedbi.
Predsjednica Vugrinec predlaže donošenje Odluke o prihvaćenju
Financijskog izvještaja proračuna i proračunskog korisnika za ustanovu
Međimurska priroda te istu daje na glasanje.
Odluka je izglasana jednoglasno.
Točka 6.

Ostala pitanja i informacije
Dodatnih pitanja nema te se sjednica privodi kraju uz završnu riječ
predsjednice Vugrinec o zaključenju 14. sjednice Upravnog vijeća.

Sjednica završava u 13:15 sati.

Zapisničarka:
Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ.

Ovjerava:
Dragica Vugrinec, ing.

administrativna referentica

predsjednica Upravnog vijeća
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