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

Upravno vijeće
Klasa: 003-06/18-01/1
Urbroj: 2109-15-04-18-08
Čakovec, 30. siječnja 2018.

ZAPISNIK
3. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode
Temeljem Poziva na 3. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 23. siječnja 2018. godine,
predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 3. sjednicu Upravnog
vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Sjednici su bili nazočni
svi članovi Upravnog vijeća (predsjednica Dragica Vugrinec te članovi Kristijan Valkaj i
Siniša Novak), stručna voditeljica ustanove Mihaela Mesarić ujedno i zamjena za
ravnatelja Sinišu Goluba koji je bio odsutan zbog bolesti te Suzana Jambrošić u funkciji
zapisničarke.
Sjednica je započela u 12:00 sati u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Čakovec,
Ulica kralja Tomislava 29, Čakovec.
Predsjednica Dragica Vugrinec predlaže sljedeći Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća
2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice
3. ODLUKA o prihvaćanju Financijskog izvještaja proračuna i proračunskog
korisnika za ustanovu Međimurska priroda za razdoblje 01.01. – 31.12.2017.
godine
4. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za stručnog voditelja / stručnu
voditeljicu ustanove Međimurska priroda na mandatno razdoblje od 4 godine
5. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za glavnog čuvara / glavnu čuvaricu
prirode ustanove Međimurska priroda na mandatno razdoblje od 4 godine
6. ODLUKA o unutarnjem premještaju djelatnika na radno mjesto stručni suradnik
za projekte na neodređeno vrijeme
7. ODLUKA o uključivanju Međimurske prirode u Program javnih radova Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu
8. ODLUKA o odabiru dobavljača hrane za konje na Ergeli Žabnik za 2018. godinu
9. Ostala pitanja i informacije
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Točka 1.

Verifikacija zapisnika s 2. 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
Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj voditeljici Mesarić koja
informira članove Upravnog vijeća o bolesti ravnatelja Goluba te njegovoj
nemogućnosti dolaska na sjednicu. Nadalje, Mesarić informira članove o
dobivenoj obavijesti o prihvatljivosti projekta ''Med dvemi vodami''.
Predsjednica Vugrinec postavlja pitanje stručnoj voditeljici Mesarić o
bodovanju projekta tj. činjenici da je projekt ostvario ukupno 93 boda.
Mesarić detaljno obrazlaže bodovanje projekata od strane Središnje
agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
te iznosi informaciju da je navedeni broj bodova odličan rezultat.
Provedba projekta se očekuje krajem 3. mjeseca 2018. godine. Član
Valkaj postavlja pitanje koliko radnih mjesta bi trebao osigurati istoimeni
projekt? Mesarić odgovara da su projektom predviđena dva nova radna
mjesta te 50 % radnog vremena postojećih djelatnika iz redova ustanove.
Nadalje, Mesarić informira o redovnim aktivnostima djelatnika ustanove,
zimskom prebrojavanju ptica močvarica, sudjelovanju djelatnika ustanove
na pretpohodu i pohodu (tradicionalnom obilježavanju Svjetskog dana
močvarnih staništa pohodom uz Muru), pripremi za nadolazeći projekt te
aktivnostima koje nas čekaju u sklopu istog. U sklopu pripreme, Mesarić
informira kako će stručni suradnik za projekte ustanove pohađati tečaj
javne nabave te dodatno, da će pripravnica Jambrošić zbog realne
potrebe pohađati tečaj za djelatnika u pismohrani. Nadalje, Mesarić
informira kako ustanova u siječnju nije imala drugih financijskih troškova
osim redovnih režija te o izradi Financijskog izvještaja ustanove za
razdoblje 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017.

Točka 3.

Odluka o prihvaćanju Financijskog izvještaja proračuna i
proračunskog korisnika za ustanovu Međimurska priroda za
razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2017. godine
Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj voditeljici Mesarić koja
informira članove Upravnog vijeća o procesu izrade Financijskog
izvještaja ustanove u zakonski definiranom obliku od strane
knjigovodstvenog servisa ustanove, KETOM d.o.o. Nadalje, Mesarić
iznosi podatke iz izvještaja o ukupnom prihodu ustanove u 2017. godini
koji iznosi =1.421.358,21 kunu dok ukupni rashod i izdatak iznose
=1.383.522,42 kune. Mesarić informira kako je ustanova godinu završila
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pozitivno s =340.637,26 kune (uzimajući u obzir da to uključuje i prijenos
pozitivnog poslovnog rezultata iz prošle financijske godine). Članovi
Upravnog vijeća detaljno još jednom pregledavaju Financijski izvještaj te
nemaju nikakvih dodatnih pitanja ni primjedbi. Predsjednica Vugrinec
daje odluku na glasanje.
Odluka je izglasana jednoglasno.
Točka 4.

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za stručnog voditelja /
stručnu voditeljicu ustanove Međimurska priroda na mandatno
razdoblje od 4 godine
Predsjednica Vugrinec informira ostale članove o zakonskoj regulativi
raspisivanja natječaja za stručnog voditelja / stručnu voditeljicu te prilaže
na uvid nazočnima cjeloviti tekst natječaja u kojem su definirani svi uvjeti,
rokovi i ostali detalji natječaja. Nadalje, predsjednica Vugrinec predlaže
donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za stručnog voditelja
/stručnu voditeljicu ustanove Međimurska priroda na mandatno razdoblje
od 4 godine uz obrazloženje da obzirom da se ravnatelj bira na mandatno
razdoblje da se i stručni voditelj / stručna voditeljica također bira na
mandatno razdoblje. Predsjednica Vugrinec napominje da se javni
natječaj treba objaviti u Narodnim novinama, službenom listu Republike
Hrvatske najkasnije 15. veljače 2018. godine. Kako daljnjih pitanja i
primjedbi nema predsjednica Vugrinec daje odluku na glasanje.
Odluka je donesena jednoglasno.

Točka 5.

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za glavnog čuvara / glavnu
čuvaricu prirode ustanove Međimurska priroda na mandatno
razdoblje od 4 godine
Predsjednica Vugrinec informira ostale članove također o zakonskoj
regulativi raspisivanja natječaja za glavnog čuvara / glavnu čuvaricu
prirode te prilaže na uvid nazočnima cjeloviti tekst natječaja u kojem su
definirani svi uvjeti, rokovi i ostali detalji natječaja. Nadalje, predsjednica
Vugrinec predlaže donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za
glavnog čuvara / glavnu čuvaricu prirode ustanove Međimurska priroda
na mandatno razdoblje od 4 godine uz obrazloženje da obzirom da se
ravnatelj također bira na mandatno razdoblje da se i glavni čuvar / glavna
čuvarica prirode bira jednako tako na mandatno razdoblje. Kako daljnjih
pitanja nema predsjednica Vugrinec daje odluku na glasanje.
Odluka je donesena jednoglasno.
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Točka 6.

ODLUKA o unutarnjem premještaju djelatnika na radno mjesto
stručni suradnik za projekte na neodređeno vrijeme
Temeljem obavijesti o odobrenju provođenja projekta ''Med dvemi
vodami'' te isteku Ugovora o radu na određeno 15. 02. 2018. godine
djelatnika Zorana Šardija (na dosadašnjem radnom mjestu čuvara prirode
te voditelja pripreme projekta „Med dvemi vodami“ u Javnoj ustanovi)
predsjednica Vugrinec predlaže donošenje Odluke o unutarnjem
premještaju djelatnika na radno mjesto stručnog suradnika za projekte na
neodređeno vrijeme. Djelatnik zadovoljava svim uvjetima navedenog
radnog mjesta propisanog Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Međimurske prirode iz ožujka 2017. godine. Svi članovi su se složili
da ustanova treba djelatnika koji će se u većini svog radnog vremena
baviti projektima. Kako provedbom dobivenih projekata tako i pripremom
novih projektnih prijedloga. Stručna voditeljica Mesarić se nadovezuje te
informira članove vijeća kako će se 50 % plaće djelatnika Šardija po
premještaju na radno mjesto stručnog suradnika tijekom trajanja projekta
„Med dvemi vodami“ financirati iz sredstava Europske unije. Kako daljnjih
pitanja nema predsjednica Vugrinec daje odluku na glasanje.
Odluka je izglasana jednoglasno.

Točka 7.

ODLUKA o uključivanju Međimurske prirode u Program javnih
radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu
Predsjednica Vugrinec iznosi prijedlog da se kroz programe Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje zaposli jedan djelatnik obzirom na stalni
povećani opseg poslova na terenu (Ergela međimurskog konja u Žabniku,
zelene površine Križovec i ostala posjetiteljska infrastruktura ustanove).
Predlaže se zapošljavanje djelatnika na programu javnih radova (do 6
mjeseci). Troškovi plaće su pokriveni od strane HZZ-a 100 % te ustanova
time nema financijskih obaveza vezanih uz njegovu plaću. Članovi su
prihvatili navedeni prijedlog, nisu imali dodatnih pitanja te je Odluka dana
na glasanje.
Odluka je izglasana jednoglasno.

Točka 8.

ODLUKA o odabiru dobavljača hrane za konje na Ergeli Žabnik za
2018. godinu
Predsjednica Vugrinec iznosi informaciju da je proveden natječajni
postupak za dobavljača hrane za konje za 2018. godinu. Stručna
voditeljica Mesarić daje na uvid članovima vijeća pristigle tri ponude
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(AgroMartin d.o.o., Amting d.o.o. te PoljoPosavec d.o.o.). Najpovoljnija
ponuda je ona tvrtke AgroMartin d.o.o. te predsjednica Vugrinec
predlaže da se ista prihvati te AgroMartin d.o.o. prihvati kao dobavljač
hrane za 2018. godinu. Član Valkaj postavlja pitanje kolika je cijena
jedne bale kocke sijena predložene tvrke. Mesarić mu odgovara da je
cijena 14.00 kuna. Član Novak također ističe da su jedinične cijene u
ponudi AgroMartin d.o.o. financijski korektne. Daljnjih pitanja nema.
Predsjednica Vugrinec daje odluku na glasanje.
Odluka je izglasana jednoglasno.
Točka 9.

Ostala pitanja i informacije
Član Valkaj postavlja pitanje o terminu sastanka Stručnog savjeta Ergele
međimurskog konja te iznosi svoje stajalište vezano za 8 kobila za koje
smatra da bi bilo najbolje da idu u pripust. Mesarić mu odgovara da će se
prvi sastanak Stručnog savjeta održati početkom veljače 2018. godine te
da će na sljedećoj sjednici biti izneseni prijedlozi Savjeta.
Daljnih pitanja nije bilo.

Sjednica je završila u 13:20 sati.
Zapisničarka:
Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ.

Ovjerava:
Dragica Vugrinec, ing.

pripravnica

predsjednica Upravnog vijeća

Prilog:
1. ODLUKA o prihvaćanju Financijskog izvještaja proračuna i proračunskog
korisnika za ustanovu Međimurska priroda za razdoblje 01.01. – 31.12.2017.
godine
2. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za stručnog voditelja / stručnu
voditeljicu ustanove Međimurska priroda na mandatno razdoblje od 4 godine
3. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za glavnog čuvara / glavnu čuvaricu
prirode ustanove Međimurska priroda na mandatno razdoblje od 4 godine
4. ODLUKA o unutarnjem premještaju djelatnika na radno mjesto stručni suradnik
za projekte na neodređeno vrijeme
5. ODLUKA o uključivanju Međimurske prirode u Program javnih radova Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu
6. ODLUKA o odabiru dobavljača hrane za konje na Ergeli Žabnik za 2018. godinu
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