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Predmet: ZAKLJUČCI TEMELJEM ZAPISNIKA SA XIII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PARK 
PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE“ održane u petak, 30. travnja 2021. g. elektronički putem 
platforme Zoom 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje dnevnog reda 
2. Odluka o usvajanju rebalansa Financijskog plana Javne Ustanove „Park prirode Žumberak – 

Samoborsko gorje“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu. 
3. Razno 

 
Ad 1. Dnevni red sjednice usvaja se jednoglasno s 5 (pet) glasova ZA. 
 
Ad 2. Nakon pojašnjenja da je zahtjev upućen od Sektora za planiranje, financije i proračun Ministarstva 
gospodarstva i održivog razvoja, a nastavno na dopis Ministarstva financija kojim se od Ministarstva 
gospodarstva i održivog razvoja traži dostava podataka potrebnih za izradu Izmjena i dopuna Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, plan za 2021. godinu donesen u listopadu prethodne godine 
usklađuje se s ostvarenjem prilikom prvog rebalansa. Daje se na glasanje Odluka o usvajanju rebalansa 
Financijskog plana Javne Ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ za 2021. s projekcijama za 
2022. i 2023. godinu te se ista prihvaća jednoglasno s 5 (pet) glasova ZA. 

 
Ad 3. Predsjednica UV-a obavještava članove UV da od strane pravne službe Ministarstva gospodarstva i 
održivog razvoja, unatoč požurnici, još uvijek nema očitovanja u vezi zatraženog mišljenja sukladno zaključku 
UV sa prethodne sjednice u dijelu postupanja u vezi Ugovora o cesiji za plaćanje obavljenih građevinskih radova 
na izgradnji Posjetiteljskog centra Sošice. Predsjednica UV će obavijestiti članove po zaprimanju očitovanja 
Ministarstva u vezi predmetnog postupanja. Ravnatelj obavještava UV da je novac dospio na račun Javne 
ustanove uplaćen banci te da je time cesija obavljena. Dokaz o uplati bit će poslan SAFU zajedno s ostalim 
uplatama i na znanje članovima UV-a. Na pitanje o tijeku radova na izgradnji Posjetiteljskog centra Sošice, 
ravnatelj obavještava da je u tijeku natječaj za odabir izvođača unutrašnjeg uređenja te će izbor biti dovršen u 
prvoj polovici svibnja. Građevinski radovi su završeni, s garancijskim rokom od 73 mjeseca te se očekuje 
tehnički pregled. 

Slani Dol, 30. travnja 2021. 
Ur. broj: 55-UV/21-2-1 
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Prijedlog je da se oformi komisija za izbor djelatnika koji se zapošljavaju na mandatno razdoblje, odnosno onih 
koji su za svoj rad odgovorni Upravnom vijeću. Najavljuje da će u narednih mjesec dana biti dovršeni Pravilnik o 
unutrašnjem ustrojstvu i Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode te će se ovisno o tome održati i sljedeća 
sjednica. 


