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            UPRAVNO VIJEĆE 

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis

Danijel Celcner, predsjednik Upravnoga vijeća Javne 
ustanova “Priroda” 

Danijel Celcner, v.r. 

Naziv sastanka: 10. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“ 
1. 

Mjesto: elektronska sjednica Početak: 22.3.2018. u 15,55 

Dan i datum: 
od četvrtka, 22. ožujka 2018. do 

ponedjeljka, 26. ožujka 2018. u 16 sati 
Završetak: 23.3.2018. u 16,28 

2. Prisutni: 
 
 
 
 
 
 
  

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:  
- Danijel Celcner, predsjednik, očitovanje dostavljeno 23. ožujka 2018. u 16,28 sati 
- Irena Ilić, članica,očitovanje dostavljeno 22. ožujka 2018. u 16,57 sati 
- Dijana Perić Tatalović, članica, očitovanje dostavljeno 22. ožujka 2018. u 23,09 

sati.  
Budući su se svi članovi Upravnoga vijeća odazvali sjednici i poslali svoje očitovanje po 
predloženim točkama dnevnoga reda u traženom roku, sve odluke koje su na ovoj sjednici 
donesene većinom glasova ili jednoglasno, smatraju se pravovaljanima. 

3. Dnevni red: 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Upravnoga vijeća  
2. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Prijedlog odluka o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za nabave u okviru projekta „Uspostava i uređenje 
poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog 
krajobraza Kamačnik (I. faza)“ 

a. Nabava radova na uspostavi i uređenju poučne staze i ostale manje 
infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik 

b. Nabava opreme za poučnu stazu na području značajnog krajobraza 
Kamačnik 

Tijek i rezultati sjednice 
Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Upravnoga vijeća
Na Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno verificiran i usvojen. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok
Članovi Upravnoga vijeća jednoglasno su verificirali i usvojili 
Zapisnik sa 9. sjednice. 

- - 

Ad 2. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Prijedlog odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
nabave u okviru projekta „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na 
području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)“ 

a. Nabava radova na uspostavi i uređenju poučne staze i ostale manje infrastrukture na 
području značajnog krajobraza Kamačnik 

b. Nabava opreme za poučnu stazu na području značajnog krajobraza Kamačnik 
Pisano obrazloženje o točki s prijedlozima odluka Upravnoga vijeća, dostavljeno je elektronskim putem svim 
članovima Upravnoga vijeća. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na Prijedlog odluke, pa su odluke 
jednoglasno donesene. 
Zaključak  Zadužena osoba Rok
Donose se odluke o davanju suglasnosti na: 

a) Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu 
jednostavne nabave „Radovi na uspostavi i uređenju 
poučne staze i ostale manje infrastrukture na području 
značajnog krajobraza Kamačnik“.  
Suglasnost se daje i na sklapanje ugovora s 
najpovoljnijim ponuditeljem KOMUNALAC d.o.o., 
Željeznička 1/a, 51326 Vrbovsko, s ponuđenim 
iznosom od 199.706,25 kuna sa porezom na dodanu 
vrijednost, u slučaju da Agencija za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donese 
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Odluku o dodjeli sredstava. 
b) Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu 

jednostavne nabave „Nabava opreme za poučnu stazu 
na području značajnog krajobraza Kamačnik“. 
Suglasnost se daje i na  sklapanje ugovora s 
najpovoljnijim ponuditeljem STOLARIJA KRAJAČIĆ 
d.o.o., Osojnik 28a, 51359 Severin na Kupi, s 
ponuđenim ukupnim iznosom od 194.187,50 kuna sa 
porezom na dodanu vrijednost, u slučaju da Agencija za 
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
donese Odluku o dodjeli sredstava.

 
 
 
 
 

mr.sc. Sonja Šišić 
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Zapisnik sastavio/la: 
Ime i prezime Potpis

mr.sc. Sonja Šišić mr.sc. Sonja Šišić, v.r. 

Zapisnik odobrio: 
Ime i prezime Potpis

Danijel Celcner Danijel Celcner, v.r. 

KLASA: KLASA: 023-01/18-01/01 

URBROJ: URBROJ: 2170-52-01/1-18-23 

DATUM: 23. ožujka  2018. 

 


