
 

 

 

 
UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 612-07/20-01/22 

UR.BROJ: 2170/1-52-01-07-20-8 

Crni Lug, 15.05.2020. 

    

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

sa 2. e-sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Risnjak”, 

održane elektroničkim putem dana 15.05.2020. godine  

 

 

Za sjednicu UV predložen je sljedeći: 

 

d n e v n i       r e d: 

 

  

 Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za voditelja odjeljka 

računovodstva i knjigovodstva  

 

 

Za sjednicu UV članovima su e-poštom dostavljeni sljedeći materijali: 

 

 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 

 Pravilnik o plaćama i naknadama 

 Suglasnost MZOE na pravilnike 

 Suglasnosti MINFIN i MZOE na zapošljavanje 

 Odluka UV 

 Tekst natječaja 

 

 

Predsjednik UV, dr.sc. Luka Katušić,  otvara 2. e-sjednicu UV Javne ustanove „Nacionalni 

park Risnjak“ u 08,00 sati. 

 

Članovi UV su dostavili 15.05.2020. godine e-potvrde da su upoznati sa materijalom za 2. e-

sjednicu te sljedeće izjave: 

 

 dr.sc. Luka Katušić – suglasan da se sjednica održi elektroničkim putem, suglasan s 

predloženim dnevnim redom, suglasan s donošenjem Odluke o raspisivanju javnog 

natječaja za voditelja Odjeljka računovodstva i knjigovodstva.  

 

 mr.sp. Dragan Turk, dipl.ing.šum. - suglasan da se sjednica održi elektroničkim putem, 

suglasan s predloženim dnevnim redom, suglasan s donošenjem Odluke o raspisivanju 

javnog natječaja za voditelja Odjeljka računovodstva i knjigovodstva. 



 dr.sc.Tomislav Dubravac – suglasan da se sjednica održi elektroničkim putem, 

suglasan s predloženim dnevnim redom, suglasan s donošenjem Odluke o raspisivanju 

javnog natječaja za voditelja Odjeljka računovodstva i knjigovodstva. 

 

 Nenad Vančina, dipl.ing.šum. - suglasan da se sjednica održi elektroničkim putem, 

suglasan s predloženim dnevnim redom, suglasan s donošenjem Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja za voditelja Odjeljka računovodstva i knjigovodstva. 

 

 

 Sanja Beljan, dipl.iur. suglasana da se sjednica održi elektroničkim putem, suglasana s 

predloženim dnevnim redom, suglasana s donošenjem Odluke o raspisivanju javnog 

natječaja za voditelja Odjeljka računovodstva i knjigovodstva. 

 

Dobivene suglasnosti prilog su zapisniku. 

 

 

Predsjednik UV, dr.sc. Luka Katušić, zatvara 2. e-sjednicu UV Javne ustanove „Nacionalni 

park Risnjak“  u 09,35 sati. 

 

Predsjednik UV, dr.sc. Luka Katušić, konstatira da su se svi članovi izjasnili i da je 

jednoglasno usvojeno donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za voditelja 

Odjeljka računovodstva i knjigovodstva. 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:      

Tijana Kovač                                                         dr. sc. Luka Katušić 

 

 

  

 

 


