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

Upravno vijeće
Klasa: 003-06/19-01/3
Urbroj: 2109-15-04-19-06
Čakovec, 2. svibnja 2019.

ZAPISNIK
16. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode
Temeljem Poziva na 16. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 25. travnja 2019. godine,
predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 16. 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), 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 15. sjednice Upravnog vijeća
2. Informacija o aktivnostima na projektu Med dvemi vodami
3. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u
postupku jednostavne nabave „Izrada edukativno-dokumentarnih filmova u sklopu
projekta Med dvemi vodami“
4. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru ekonomski
najpovoljnije ponude u provedbenom postupku jednostavne „Naklada
fotomonografije o prirodnoj baštini Međimurske županije i misiji Međimurske
prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode“
5. ODLUKA o donošenju Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog
gradiva Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode
6. Prijave projektnih prijedloga Riverside i Eco Bridge – informacija
7. Ostala pitanja i informacije
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Točka 1.

Verifikacija zapisnika 15. sjednice Upravnog vijeća
Članovi Upravnog vijeća pregledavaju zapisnik 15. sjednice Upravnog
vijeća, nemaju dodatnih pitanja te isti verificiraju jednoglasno.

Točka 2.

Informacija o aktivnostima na projektu Med dvemi vodami
Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnom suradniku za projekte,
koordinatoru osnivanja centra za posjetitelje na projektu „Med dvemi
vodami“. Šardi informira članove Upravnog vijeća kako Javna ustanova
redovno provodi postupke jednostavnih nabava na projektu te sudjeluje na
svim sastancima s članovima projektnih timova partnera. Nadalje, Šardi
informira članove Upravnog vijeća kako se provodi „Izrada marketinško
vizualnog identiteta“ te kako je objavljena javna nabava „Građevinski radovi
na Centru za posjetitelje“ čije otvaranje ponuda je dana 10. svibnja 2019.
godine. Nadalje, Šardi informira o provedenim postupcima jednostavnih
javnih nabava iz točaka 3. i 4. Također, Šardi informira kako je Javna
ustanova krenula u proces izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima
u zaštićenim prirodnim područjima Međimurske županije te kako će se u
sklopu izrade istog dana 16. i 17. svibnja 2019. godine održati radionice s
dionicima. Šardi ističe kako Javna ustanova priprema sve inpute za
provođenje velike javne nabave, predmeta „Izvedba muzeološkog postava
stalne muzejske izložbe Centra za posjetitelje Med dvemi vodami“ u iznosu
od =4.200.000,00 kuna (slovima: četiri milijuna dvjestotisuća kuna).
Članovi Upravnog vijeća su primili informaciju za znanje i dodatnih pitanja
nije bilo.

Točka 3.

ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije
ponude u postupku jednostavne nabave „Izrada edukativnodokumentarnih filmova u sklopu projekta Med dvemi vodami“
Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnom suradniku za projekte,
koordinatoru osnivanja centra za posjetitelje na projektu Med dvemi vodami
(u daljnjem tekstu: MDV) Zoranu Šardiju koji informira članove Upravnog
vijeća kako je Javna ustanova u sklopu projekta MDV-i kao javni naručitelj
pokrenula postupak jednostavne nabave, predmeta nabave „Izrada
edukativno-dokumentarnih filmova u sklopu projekta MDV-i“. Šardi ističe
kako procijenjena vrijednost nabave iznosi =49.000,00 kuna (slovima:
četrdesetdevettisuća kuna) bez PDV-a te kako je poziv na dostavu ponude
dana poslan 19. travnja 2019. godine. Nadalje, Šardi ističe, kako je u roku
za dostavu ponuda, koji je bio 30. 4. 2019., zaprimljena jedna ponuda
sljedećih gospodarskih subjekata: Šafarek produkcija j.d.o.o. i Fotografski
obrt Fotokolor Vidović. Obzirom na prihvatljivoj, pravilnoj i prikladno
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dostavljenoj ponudi koja je u potpunosti zadovoljila uvjete Dokumentacije
o nabavi, ista je utvrđena najpovoljnijom te je odabrana za sklapanje
ugovora o nabavi usluga. Sukladno tome, Šardi ističe kako je donesena
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetnoj nabavi. Daljnjih
pitanja nema te predsjednica Vugrinec predlaže donošenje Odluke o
davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku
jednostavne nabave „Izrada-edukativno-dokumentarnih filmova u sklopu
projekta MDV-i“. Primjedbi nema te predsjednica Vugrinec daje Odluku na
glasanje.
Odluka je izglasana jednoglasno.
Točka 4.

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o davanju
ekonomski najpovoljnije ponude u provedbenom postupku javne
nabave „Naklada fotomonografije o prirodnoj baštini Međimurske
županije i misiji Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu
prirode“
Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnom suradniku Zoranu Šardiju koji
informira članove Upravnog vijeća kako je Javna ustanova provela
postupak
jednostavne
nabave,
predmeta
nabave
„Naknada
fotomonografije o prirodnoj baštini Međimurske županije i misiji
Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode“ procijenjene
vrijednosti =125.000,00 kn (slovima: stodvadesetpettisuća kuna) bez PDVa. Nadalje, Šardi ističe kako je poziv na dostavu ponude dana 11. travnja
2019. godine poslan sljedećim gospodarskim subjektima: Naklada Pavičić
d.o.o., Meridijani izdavačka kuća te Naklada Kvarner d.o.o. te kako su u
roku za dostavu ponuda do 24. 4. 2019. u 15.00 sati zaprimljene tri (3)
ponude sljedećih gospodarskih subjekata: Naklada Kvarner d.o.o.,
Naklada Pavičić d.o.o. te Zajednica ponuditelja Meridijani, obrt, AKD d.o.o.
i Duplerica d.o.o. Obzirom na prihvatljivoj, pravilnoj i prikladno dostavljenoj
ponudi koja je u potpunosti zadovoljila uvjete Dokumentacije o nabavi, ista
je utvrđena najpovoljnijom te je odabrana za sklapanje ugovora o nabavi
usluga. Sukladno tome, Šardi ističe kako je donesena je Odluka o odabiru
najpovoljnije ponude u predmetnoj nabavi. Daljnjih pitanja nema te
predsjednica Vugrinec predlaže donošenje Odluke o davanju prethodne
suglasnosti na Odluku o davanju ekonomski najpovoljnije ponude u
provedbenom postupku javne nabave „Naklada fotomonografije o prirodnoj
baštini Međimurske županije i misiji Međimurske prirode – Javne ustanove
za zaštitu prirode“. Primjedbi nema te predsjednica Vugrinec daje Odluku
na glasanje.
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Odluka je izglasana jednoglasno.
Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti izvršnog tijela
jedinice područne (regionalne) samouprave.
Točka 5.

ODLUKA o donošenju Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i
dokumentarnog gradiva Međimurske prirode – Javne ustanove za
zaštitu prirode
Predsjednica Vugrinec daje riječ administrativnoj referentici na projektu
Med dvemi vodami koja je ispred Javne ustanove, a u suradnji s Državnim
arhivom za Međimurje kao nadležnim savjetodavnim tijelom izradila
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva. Nadalje,
Jambrošić informira članove Upravnog vijeća o zakonskim obvezama
postupanja s dokumentarnim i arhivskim gradivom Javne ustanove.
Sukladno istima, a prema odredbama Zakona o arhivskom gradivu i
arhivima, čl. 17. st. 1. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog
gradiva izvan arhiva i čl. 11. st. 3. Pravilnika o vrednovanju te postupku
odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva izrađen je Pravilnik o zaštiti i
obradi arhivskog gradiva Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu
prirode čiji je sastavni dio Popis javnog dokumentarnog gradiva s rokovima
čuvanja. Daljnjih pitanja nema te predsjednica Vugrinec predlaže
donošenje Odluke o donošenju Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i
dokumentarnog gradiva. Primjedbi nema te predsjednica Vugrinec daje
Odluku na glasanje.
Odluka je izglasana jednoglasno.

Točka 6.

Prijave projektnih prijedloga Riverside i Eco Bridge – informacija
Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj voditeljici Mesarić koja informira
članove Upravnog vijeća o prijavi dvaju novih projektnih prijedloga
Riverside i Eco Bridge u sklopu kojih je predviđena nabava opreme za što
stručnije provođenje novih monitoringa, mogućnost dodatne stručne
edukacije djelatnika te mogućnost rekonstrukcije podruma u sjedištu
ustanove. Član Novak postavlja pitanje kad je planirana provedba
navedenih projekata ako budu odobreni. Stručna voditeljica Mesarić
odgovara da je to dosta teško točno odrediti, ali pretpostavka je sredinom
2020. godine.

Točka 7.

Ostala pitanja i informacije
Član Valkaj je postavio pitanje vezano za rasplod kritično ugrožene
pasmine međimurskog konja. Stručni suradnik Šardi ističe kako je ravnatelj
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Golub dana 1. travnja 2019. godine zamolio članove Stručnog savjeta
Ergele međimurskog konja u Žabniku da predlože 2 do 3 potencijalna
termina kako bi se na vrijeme obavijestile nadležne osobe čija je prisutnost
na sastanku od ključne važnosti (dožupan Grivec, pročelnik Upravnog
odjela za poslove Skupštine i opće poslove Goran Gotal). Nadalje, Šardi
ističe kako odgovora do sada nismo dobili. Daljnjih pitanja nema te sjednica
završava u 13:45 sati.

Zapisničarka:
Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ.

Ovjerava:
Dragica Vugrinec, ing.

administrativna referentica

predsjednica Upravnog vijeća
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