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            UPRAVNO VIJEĆE 

 

ZAPISNIK SA 3. 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: 1. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“  

1. 

Mjesto: elektronska sjednica Početak: 14.4.2020. u 13,23 

Dan i datum: 
Od utorka, 14. travnja do četvrtka, 16. 

travnja 2020. godine do 13,00 sati 
Završetak: 14.4.2020. u 18,10 

2. Prisutni: 
 
 
  

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:  
- Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 14. travnja 2020. u 13,42 sati 
- Dijana Perić Tatalović, članica, očitovanje dostavljeno 14. travnja 2020. u 14,55 

sati 
- Danijel Celcner, predsjednik, očitovanje dostavljeno 14. travnja 2020. u 18,10 sati 

3. Dnevni red: 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnoga vijeća  
2. Donošenje Odluke o odgodi plaćanja ugovornih obveza prema Javnoj ustanovi 

„Priroda“  
 

Tijek i rezultati sjednice 

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnoga vijeća 

Na Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik sa 2. 
sjednice. 

- - 

Ad 2. Donošenje Odluke o odgodi plaćanja ugovornih obveza prema Javnoj ustanovi „Priroda“  
 

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom odluke Upravnoga vijeća dostavljeno je elektronskim putem svim 
članovima Upravnoga vijeća. Odluku o odgodi plaćanja ugovornih obveza prema Javnoj ustanovi „Priroda“ UV 
donijelo je na temelju nastale situacije vezane uz koronavirus (COVID-19) i mjera koje su na snazi u RH radi 
sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19), te s obzirom na činjenicu da ovlaštenici koncesijskih odobrenja i/ili 
podzakupnici nisu u mogućnosti obavljati djelatnost temeljem sklopljenih ugovora zbog obustave rada temeljem 
Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 
kulturnih događanja donesene od strane Stožera civilne zaštite RH 19. ožujka 2020.godine. Odluka ostaje na snazi 
do opoziva. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na Prijedlog odluke, pa je Odluka jednoglasno 
donesena. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka o odgodi plaćanja ugovornih obveza prema 
Javnoj ustanovi „Priroda“.  

 
Irena Jurić 

 

 
odmah 

Zapisnik sastavio/la: 
Ime i prezime Potpis 

Irena Jurić Irena Jurić, v.r. 

Zapisnik odobrio: 
Ime i prezime Potpis 

Danijel Celcner Danijel Celcner, v.r. 

KLASA: KLASA: 023-01/20-01/01 

URBROJ: URBROJ: 2170-52-01/1-20-20 

DATUM: 14. travnja 2020. 

 


