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

Upravno vijeće 

 
Klasa: 003-06/19-01/2 
Urbroj: 2109-15-04-19-05 

Čakovec, 27. veljaeče 2019. 

 
Z A P I S N I K 

 
 15. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode 

 

Temeljem Poziva na 15. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 20. veljače 2019. godine, 

predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 15. 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, 

stručni suradnik za projekte Zoran Šardi 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 14. sjednice Upravnog vijeća 

2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

3. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, 

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske 

županije za 2018. godinu 

4. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Upravnog vijeća na Odluku o odabiru 

ekonomski najpovoljnije ponude u provedbenom postupku javne nabave „Izrada 

marketinško – vizualnog identiteta“ (šalje se županu na suglasnost) 

5. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najjeftinije ponude u 

provedbenom postupku jednostavne nabave „Hrana za konje za potrebe Ergele 

međimurskog konja u 2019. godini“ 

6. Prijedlog ravnatelja o kandidatu Josipu Ceilingeru za nagradu Zrinski – NA 

ZNANJE 

7. Prethodna rasprava o donošenju Pravilnika o jedinstvenom vizualnom identitetu 

u zaštićenim područjima Međimurske županije  

8. Ostala pitanja i informacije 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Točka 1. Verifikacija zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća 

 

Predsjednica Vugrinec otvara 15. sjednicu Upravnog vijeća čitajući dnevni 

red po točkama. Članovi Upravnog vijeća pregledavaju zapisnik 14. 

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. Ravnatelj 

informira članove Upravnog vijeća o provođenju redovnih aktivnosti iz 

Godišnjeg programa, zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

područja Međimurske županije za 2019. godinu te stanju na Ergeli 

međimurskog konja u Žabniku. Ravnatelj informira članove Upravnog 

vijeća o nedavno snimljenom televizijskom prilogu RTV Slovenija o 

međimurskom konju. Nadalje, ravnatelj Golub informira članove Upravnog 

vijeća o informaciji Javne ustanove REDEA kako možda neće moći 

provesti sve javne nabave koje su u projektu Med dvemi vodami 

predviđene kao aktivnost iste. Članovi Upravnog vijeća su konsternirani 

informacijom ravnatelja obzirom da bi glavna nabava (likovni postav cca 

vrijednosti 4,2 milijuna kuna) morala biti u visokoj fazi pripremljenosti i 

skoro objavljena. Predsjednica Vugrinec ističe kako u ovogodišnjem 

proračunu JU Međimurska priroda nema predviđene troškove za 

vanjskog konzultanta za javnu nabavu te da bi se taj trošak u kasnijoj 

reviziji smatrao „dvostrukim financiranjem“ te izražava stav Upravnog 

vijeća kako bi JU REDEA trebala svakako provesti tu nabavu, a ukoliko to 

u ovom trenutku svojim kapacitetom ne može provesti da plati vanjskog 

konzultanta koji će to odraditi. Članovi Upravnog vijeća su se jednoglasno 

složili o slanju dopisa predsjednice Vugrinec voditeljici projekta Med 

dvemi vodami Petri Pavičić o izraženom stavu vezano za spomenutu 

javnu nabavu. Daljnjih pitanja nema te se prelazi na 3. točku dnevnog 

reda. 

 

Točka 3. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa 

zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

područja Međimurske županije za 2018. godinu 

 

Predsjednica Vugrinec informira da je sukladno traženoj metodologiji 

Međimurske županije i Ministarstva zaštite okoliša i energetike izrađeno 

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 
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očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske 

županije za 2018. godinu te daje kratki osvrt na dio Izvješća o radu koji se 

odnosi na Upravno vijeće. Predsjednica Vugrinec napominje kako je 

financijski dio Izvješća napravljen sukladno prethodno usvojenom 

Financijskom izvještaju proračuna i proračunskog korisnika za 

Međimursku prirodu – Javnu ustanovu za zaštitu prirode za razdoblje 1. 

1. 2018. – 31. 12. 2018. godine. Nadalje, predsjednica Vugrinec daje riječ 

ravnatelju Golubu koji iznosi dio Izvješća koji se odnosi na izvršenje plana 

i programa Javne ustanove u 2018. godini. Ravnatelj stavlja naglasak na 

najvažnija postignuća Javne ustanove u 2018. godini, završenim i 

tekućim projektima te 17 različitih monitoringa koje djelatnici Javne 

ustanove obavljaju prema nacionalno definiranim monitoring programima 

što je u samom vrhu i po brojnosti i po kvaliteti cijelog sustava zaštite 

prirode u RH. Također, ravnatelj ističe i rad čuvara prirode u 2018. kao i 

rad stručne službe odnosno ostvarenih rezultata stručnih poslova zaštite 

prirode u 2018. godini. Ravnatelj Golub informira članove Upravnog vijeća 

o trošku poslovanja Ergele međimurskog konja u Žabniku u 2018. godini 

(8 kobila) te ističe problematiku očuvanja izvorne zavičajne pasmine 

međimurskog konja, a vezano uz nepostojanje prikladnog pastuha za 

osam kobila (svako križanje bilo bi križanje u srodstvu) te kako se za 

odvoz kobila na rasplod u Mađarsku još nisu postigli nužni preduvjeti. 

Članovi upravnog vijeća daju usmenu pohvalu za rad ustanove. Dodatnih 

primjedbi na predloženo Izvješće o radu nema te se Odluka daje na 

glasanje. 

 

Odluka je izglasana jednoglasno. 

 

Točka 4.  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Upravnog vijeća na 

Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u provedbenom 

postupku javne nabave „Izrada marketinško – vizualnog identiteta“ 

(šalje se županu na suglasnost) 

 

Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnom suradniku za projekte, 

koordinatoru osnivanja centra za posjetitelje na projektu Med dvemi 

vodami Zoranu Šardiju koji informira članove Upravnog vijeća kako je 

Javna ustanova u sklopu projekta Med dvemi vodami kao javni naručitelj 

provela otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. Nadalje, stručni 

suradnik Šardi ističe kako je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

objavljen poziv na nadmetanje, pod brojem objave 2018/S OF2 – 

0036248 od 24. 12. 2018. godine za nabavu usluge „Izrada marketinško 

vizualnog identiteta“. Nadalje, Šardi ističe kako procijenjena vrijednost 

nabave iznosi =250.000,00 kuna bez PDV-a te kako je predmet nabave 

podijeljen u dvije grupe: Grupa 1 – Izrada marketing plana (=150.000,00 

kn bez PDV-a) i Grupa 2 – Izrada knjige standarda, vizualnog identiteta i 
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razrade suvenira (=100.000,00 bez PDV-a). Šardi informira kako je u roku 

za dostavu ponuda do 15. 1. 2019. godine u 9.00 sati zaprimljeno 10 

ponuda te kako je za Grupu 1 – Izradu marketing plana u postupku 

pregleda i ocjene ponude, ponuda ponuditelja K&K PROMOCIJA d.o.o. 

utvrđena prikladnom, pravilnom, prihvatljivom i ekonomski najpovoljnijom 

te odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluga. Nadalje, Šardi 

ističe kako je za Grupu 2 – Izradu knjige standarda, vizualnog identiteta i 

razrade suvenira u postupku pregleda i ocjene ponude, također ponuda 

ponuditelja K&K PROMOCIJA d.o.o. utvrđena prikladnom, pravilnom, 

prihvatljivom i ekonomski najpovoljnijom te ostvarila najveći broj bodova. 

Ravnatelj Golub ističe kako je sukladno tome donesena Odluka o odabiru 

ekonomski najpovoljnije ponude. Daljnjih pitanja nema te predsjednica 

Vugrinec predlaže donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti 

Upravnog vijeća na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u 

provedbenom postupku javne nabave „Izrada marketinško – vizualnog 

identiteta“. Daljnjih primjedbi nema te se Odluka daje na glasanje. 

 

Odluka je izglasana jednoglasno.  

Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti izvršnog tijela 

jedinice područne (regionalne) samouprave. 

 

 

Točka 5. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najjeftinije 

ponude u provedbenom postupku jednostavne nabave „Hrana za 

konje za potrebe Ergele međimurskog konja u 2019. godini“ 

 

Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnom suradniku za projekte Zoranu 

Šardiju koji ističe kako je Javna ustanova provela postupak jednostavne 

nabave, predmeta nabave „Hrana za konje za potrebe Ergele 

međimurskog konja u 2019. godini“ procijenjene vrijednosti nabave 

=40.000,00 kn bez PDV-a. Nadalje, Šardi ističe kako je poziv na dostavu 

ponude poslan 20. veljače 2019. godine gospodarskim subjektima 

AgroMARTIN d.o.o. te kako je u roku za dostavu ponuda do 26. veljače 

2019. godine u 15.00 sati zaprimljena jedna ponuda od sljedećih 

gospodarskih subjekata: AgroMARTIN d.o.o. Šardi ističe kako kod 

ponude nisu utvrđeni razlozi isključenja i odbijanja te je ista utvrđena u 

postupku pregleda i ocjene ponude kao prikladna, pravilna, prihvatljiva  i 

najjeftinija za odabir sklapanja ugovora o nabavi robe. Ravnatelj ističe 

kako je sukladno tome donesena Odluka o odabiru najjeftinije ponude. 

Daljnjih pitanja nema te predsjednica Vugrinec predlaže donošenje 

Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najjeftinije ponude u 

provedbenom postupku jednostavne nabave „Hrana za konje za potrebe 

Ergele međimurskog konja u 2019. godini“. Daljnjih primjedbi nema te se 

Odluka daje na glasanje. 
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Odluka je izglasana jednoglasno. 

 

Točka 6. Prijedlog ravnatelja o kandidatu Josipu Ceilingeru za nagradu 

Zrinski – NA ZNANJE 

 

Ravnatelj Golub informira članove Upravnog vijeća o nominaciji Josipa 

Ceilingera iz Nedelišća za Nagradu Zrinski u području zaštite okoliša i 

drugih javnih djelatnosti za uspješnu primjenu znanosti u praksi koja 

doprinosi očuvanju i unapređivanju okoliša, poticanju korištenja 

obnovljivih izvora energije i racionalnom korištenju prirodnih izvora i 

energije na najpovoljniji način za okoliš, izuzetnu djelatnost u obrazovanju 

djece i mladeži u razvijanju svijesti o potrebi zaštite okoliša kao i 

promicanje potrebe zaštite okoliša među građanima te za posebne 

rezultate postignute u unapređenju i promicanju u drugim javnim 

djelatnostima u duljem vremenskom razdoblju. Ravnatelj informira 

članove Upravnog vijeća da je podnositelj prijedloga za nominaciju Javna 

ustanova te da se nominacija šalje Odboru za dodjelu javnih priznanja 

Skupštine Međimurske županije. Članovi upravnog vijeća jednoglasno 

podržavaju nominaciju Josipa Ceilingera. Daljnjih pitanja nema te se 

prelazi na 7. točku dnevnog reda sjednice. 

 

Točka 7. Prethodna rasprava o donošenju Pravilnika o jedinstvenom 

vizualnom identitetu u zaštićenim područjima Međimurske županije  

 

Predsjednica Vugrinec informira članove o pokretanju procesa postupka 

izrade Pravilnika o jedinstvenom vizualnom identitetu Javne ustanove za 

zaštitu prirode kojim će se propisati Knjiga standarda za sustav 

signalizacije i interpretacije zaštićenih područja. Članovi upravnog vijeća 

su suglasni s prijedlogom. Daljnjih pitanja nema.  

 

Točka 8. Ostala pitanja i informacije 

 

Daljnjih pitanja nema te se sjednica završava u 13:30 sati. 

 

 

 

 

Zapisničarka: 

Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ. 
administrativna referentica 

 

Ovjerava: 

Dragica Vugrinec, ing. 
predsjednica Upravnog vijeća 

 


