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            UPRAVNO VIJEĆE 

 

ZAPISNIK SA 8. 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: 8. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“  

1. 

Mjesto: Javna ustanova „Priroda“, Grivica 4, Rijeka Početak: 28.2.2018. u 10,45 

Dan i datum: srijeda, 28. veljače 2018.  Završetak: 28.2.2018. u 12,30 

2. Prisutni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Članovi Upravnoga vijeća koji su se odazvali sjednici:  
- Danijel Celcner, predsjednik 
- Irena Ilić, članica  
- Dijana Perić Tatalović, članica. 

 
Ostali prisutni:  

- doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije 

- mr.sc. Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove „Priroda“. 
 
Svi članovi Upravnoga vijeća prisustvovali su sjednici, pa se sve odluke koje su na ovoj 
sjednici donesene većinom glasova ili jednoglasno smatraju pravovaljanima. 

3. Dnevni red: 1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“ 
2. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2017. godini: 
a) Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2017.  

  godinu 
b) Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu 
c) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,   

  promicanja i  korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u  
  2017. godini 

d) Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ u 2017. godini 

Tijek i rezultati sjednice 

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnoga vijeća 

Na Zapisnik sa 7. 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 7. sjednice. 

- - 

Ad 2. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2017. godini: 
a) Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu 
b) Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu 
c) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i   

  korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. godini 
d) Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ u 2017. godini 

Ravnateljica mr.sc. Sonja Šišić, dala je članovima Upravnoga vijeća informaciju o rezultatima, aktivnostima i 
projektima koji su tijekom 2017.godine provedeni u Javnoj ustanovi „Priroda“. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali 
primjedbi na predložene odluke te su iste jednoglasno prihvaćene. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Donosi se Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne 
ustanove „Priroda“ za 2017. godinu, čiji sastavni dio čine i 
obrasci PR-RAS, Obveze, Bilanca i bilješke uz Financijsko 
izvješće Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu.  
Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o ostvarivanju Financijskog 
plana Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu putem 
nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije. 

 
 
 

mr.sc. Sonja Šišić 
 
 
 
 

 
 
 

odmah 
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Utvrđuje se Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2017. 
godine za Javnu ustanovu „Priroda“.  
Ovlašćuje se ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ da utvrđeni 
Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2017. godine za 
Javnu ustanovu „Priroda“ putem nadležnog Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu 
Primorsko-goranske županije na suglasnost. 
 
Donosi se Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ u 2017. 
godini.  
Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o radu Javne ustanove 
„Priroda“  u 2017. godini putem nadležnog Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu 
Primorsko-goranske županije. 
 
Donosi se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, 
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja 
u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. godini.  
Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg 
programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 
zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. 
godini putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske 
županije i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu. 
 
Donosi se Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove 
„Priroda“ u 2017. godini.  
Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o radu Upravnog vijeća 
Javne ustanove „Priroda“ u 2017. godini putem nadležnog 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije. 

 
 
 

mr.sc. Sonja Šišić 
 
 
 
 
 
 

mr.sc. Sonja Šišić 
 
 
 
 
 
 
 

mr.sc. Sonja Šišić 
 
 
 
 
 
 
 
 

mr.sc. Sonja Šišić 
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odmah 

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: 2170-52-01/1-18-10 

DATUM: 28. veljače 2018. 

 


