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            UPRAVNO VIJEĆE 

 

ZAPISNIK SA 9. 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: 9. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“  

1. 

Mjesto: elektronska sjednica Početak: 6.3.2018. u 15,24 

Dan i datum: 
od utorka, 6. ožujka 2018. do srijede, 7. 

ožujka 2018. u 16 sati 
Završetak: 7.3.2018. u 15,20 

2. Prisutni: 
 
 
 
 
 
 
  

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:  
- Danijel Celcner, predsjednik, očitovanje dostavljeno 7. ožujka 2018. u 15,20 sati 
- Irena Ilić, članica,očitovanje dostavljeno 6. ožujka 2018. u 15,26 sati 
- Dijana Perić Tatalović, članica, očitovanje dostavljeno 6. ožujka 2018. u 17,12 

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 8. sjednice Upravnoga vijeća  
2. Informacija o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2017.  

a. Donošenje Odluke o korištenju neutrošenih sredstava iz 2017. godine za 
Javnu ustanovu „Priroda“  

3. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na sklapanje dvaju ugovora s Javnom 
ustanovom „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“ 

Tijek i rezultati sjednice 

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 8. 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 8. sjednice. 

- - 

Ad 2. Informacija o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2017.  
a) Donošenje Odluke o korištenju neutrošenih sredstava iz 2017. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ 

Pisano obrazloženje o točki s Prijedlogom odluke Upravnoga vijeća, dostavljeno je elektronskim putem svim 
članovima Upravnoga vijeća. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na Prijedlog odluke, pa je odluka 
jednoglasno donesena. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka o korištenju neutrošenih sredstava iz 2017. 
godine za Javnu ustanovu „Priroda“.  

 
-  

 
- 

Ad 3. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na sklapanje dvaju ugovora s Javnom ustanovom „Zavod za 
prostorno uređenje PGŽ“ 

Pisano obrazloženje o točki s Prijedlogom odluke Upravnoga vijeća, dostavljeno je elektronskim putem svim 
članovima Upravnoga vijeća. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na Prijedlog odluke, pa je odluka 
jednoglasno donesena. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora s                 
Javnom  ustanovom „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“. 
a) Daje se suglasnost ravnateljici Javne ustanove „Priroda“ za 
potpisivanje Ugovora s Javnom  ustanovom „Zavod za prostorno 
uređenje PGŽ“ za izradu separata „Zaštita prirode“ za Izvješće o 
stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje 
2013. – 2016. godina. 
b) Daje se suglasnost ravnateljici Javne ustanove „Priroda“ za 
potpisivanje Ugovora s Javnom  ustanovom „Zavod za prostorno 
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uređenje PGŽ“ za izradu za izradu separata „Zaštita prirode i 
krajobraza“ za potrebe izrade II. Izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Viškovo. 

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

DATUM: 7. ožujka  2018. 

 


