
 

 

       
REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za održivi razvoj 

Flanatička 29, 52100 Pula, p.p. 198 
tel. (0)52  372 190;  fax. (0)52  372 191 
 
Klasa:  024-01/08-01/02 
Urbroj: 2163/1-08/1-08-2 
Pula,   28. ožujka 2008. 
 
 
       PREDSJEDNIKU POGLAVARSTVA 
       ISTARSKE ŽUPANIJE 
       putem 
       STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE  
       SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA  
        
       Pazin, Dršćevka 3 
 
 
 
PREDMET:  Prijedlog Zaklju čka o prihva ćanju Izvješ ća o ostvarenju godišnjeg 
                     programa rada i Financijskog i zvještaja o radu  za 2007. godinu  
                    Javne  ustanove „Natura Histric a“  
  - dostavlja se 
   
  
 Poštovani,  
 
 priloženo Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlučivanje. 
 
 
 S poštovanjem,  
 
 
 
 
       PROČELNIK 
 
       Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 
 
       
Privitak: 
1. Prijedlog Zaključka 
2. Obrazloženje 
3. Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada za 2007. godinu i 
Financijski izvještaj o radu  za 2007. godinu s obrazloženjem JU "NH" 
4. Odluka UV JU „Natura Histrica“ od 28.02.2008. 



        Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i br. 14/06) i članka 21. Statuta Javne ustanove 
„Natura Histrica“  - pročišćeni tekst (Klasa: 012-03/08-01/1;  Urbroj: 03/2008. od 26. 
veljače 2008.), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana _________  
2008. godine donosi sljedeći  

 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i Financijski izvještaj o 
radu  za 2007. godinu Javne ustanove „Natura Histrica“   

 
           2.   Izvješća  iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog. 
 

  3.   Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
  
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO 
 
                 
                                                                                                Predsjednik 
         Ivan Jakovčić 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. JU Natura Histrica 
2. Upravni odjel za održivi razvoj 
3. Pismohrana,ovdje 

 
 
 
 
 
 
 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 

 
I  PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA 
  
Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“ br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst) i članak 21. Statuta 
Javne ustanove „Natura Histrica“ - pročišćeni tekst (Klasa: 012-03/08-01/1;  Urbroj: 
03/2008. od 26. veljače 2008.) kojim je propisano da Upravno vijeće ustanove podnosi 
županijskom poglavarstvu izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnji program 
zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja.  
 
 
II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM 
  
Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća  Izvješće o ostvarenju godišnjeg 
programa rada i Financijski izvještaj o radu  za 2007. godinu Javne ustanove „Natura 
Histrica“.   
 
 
III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM 
  
Temeljem Statuta, Upravno vijeće JU „Natura Histrica“  je na svojoj sjednici održanoj 
26.02.2008. godine donijelo Zaključak o prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju 
Ustanove za period 01.01. do 31.12.2007. godine i sukladno članku 21. Statuta Ustanove 
isto uputilo Poglavarstvu Istarske županije. 
  
Temeljem navedenog predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Izvješća o  
ostvarenju godišnjeg programa rada i Financijskog izvještaja o radu Javne ustanove 
„Natura Histrica“  za 2007. godinu  
 
 
IV. TEKST NACRTA AKTA 
 
Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljeni su u privitku. 



 
Upravno vije će Javne ustanove 
„Natura Histrica“ 
 
Kl.: 024-07/08-01/2 
Urbroj: 001/2008 
Rovinj, 01. ožujka 2008. 

Istarska županija 
Županijsko 

poglavarstvo 
 
 
 
Predmet: Izvješ će o ostvarenju godišnjeg Programa rada Javne ustano ve „Natura 
Histrica“  za 2007.g. 
 
 
 
I AKTIVNOSTI REDOVNE DJELATNOSTI 
 

 
A) POKRETANJE POSTUPKA ZAŠTITE NOVIH PODRU ČJA, AKTI ZAŠTITE 
 
- ušće Mirne u kategoriji ornitološkog rezervata, izrađen prijedlog Uredbe o 

proglašenju područja zaštićenim posebnim ornitološkim rezervatom, nadopunjena 
stručna podloga – u postupku ishodovanja suglasnosti Ministarstva 

- Pravilnik o unutarnjem redu za park-šumu Šijana - upućeno Ministarstvu na 
izdavanje suglasnosti (dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, 
slijedi suglasnost Ministarstva kulture) 

- prijedlog Odluka o utvrđivanju utjecajnog područja za spomenike prirode (jama 
Baredine, Pincinova i Markova jama) 

 
 

B) ISTRAŽIVANJA, PROMOCIJA, EDUKACIJA 
 
- floristička, ornitološka, ihtiološka, oceanološka istraživanja (područje Kamenjaka, 

Paluda, ušće rijeka Mirne i Raše, zaljev Budava, Pazinčica i sliv Butonige, lokalitet 
Gradinje – Šorgi, područje Nacionalnog parka Brijuni),  

-    istraživanja na rtu Kamenjak u sklopu projekta KAPO (Interreg) 
- istraživanja vezana uz izradu katastra speleoloških objekata u Istri prema projektu 

UNDERGROUND (Interreg) 
- istraživanje špilje Mramornica  u suradnji sa Speleološkim društvom Istra iz Pazina, 

započelo uređivanje špilje za posjećivanje prema uvjetima Ministarstva 
- nastavak istraživanja u uvali Blaz (općina Marčana) kao budućeg značajnog 

krajobraza. 



- praćenje jesenske migracije i prstenovanje ptica posebno grabljivica, na rtu 
Kamenjak u  suradnji sa ornitološkim zavodom iz Zagreba,   

- kontinuirani monitoring ptica  na močvari Palud i ušću rijeke Mirni. U suradnji sa 
hrvatskim ornitolozima  provodi se prstenovanje ptica na Paludu i Kamenjaku 

- na Ćićariji praćenje preleta bjeloglavog supa i praćenje leptira (Maculinea alcon) u 
sklopu izrade studije utjecaja na okoliš za vjetroelektrane 

- monitoring biljke Ambrozije provodi se na čitavom teritoriju Istre, revidirana  karta 
rasprostranjenja ove biljke. 

- sudjelovanje u godišnjoj akciji „Neka moja Istra blista“, ovogodišnja tema su  
vidikovci 

- tiskan prospekt za poučno-pješačku stazu Pazinska jama 
- organizirane posjete zaštićenim područjima za školske populacije (pećina Sv. 

Romualdo, Palud), 
- u tijeku je izrada elaborata kao potpora prijedlogu uvrštavanja područja donjeg 

Kamenjaka na svjetsku IPA (Important Plant Area) listu 
 
 
C) PREKRŠAJNE PRIJAVE I INSPEKCIJSKI NADZORI 
 
- značajni krajobraz Limski kanal – devastacija šume na lokalitetu Kloštar, postupak 

u tijeku 
- devastacija na području Paluda, lokalitet Mučele, iz 2004. g., postupak ponovno 

pokrenut,  predmet preuzelo Općinsko državno odvjetništvo, postupak u tijeku 
- značajni krajobraz Labin-Rabac-Prklog – devastacija područja, presuda Općinskog 

suda u Labinu o novčanom kažnjavaju tvrtke "Maslenica" i njenog vlasnika. 
- značajni krajobraz Istarske toplice  i rezervat šumske vegetacije Motovunska šuma 

– odlaganje otpada 
- zoološki spomenik prirode Pincinova jama – odlaganje otpada 
- značajni krajobraz Pazinska jama – onečišćenje Pazinčice (otpadne vode klaonice 

Puris) 
- obavljen godišnji nadzor inspektora zaštite od požara, redovan nadzor poslovanja 

ustanove od strane Više inspektorice zaštite prirode, nadzor Pazinske jame 
 

 
D) SURADNJA S LOKALNOM SAMOUPRAVOM, IZRADA PROJEKAT A 

 
 

- sudjelovanje u projektu CARDS za Istarsku županiju u dijelu biološka raznolikost.  
- sudjelovanje u osmišljavanju i realizaciji programa studija Kultura i turizam pri 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli - kolegij Zaštita prirodne baštine  
- prijedlozi za izmjene i dopune PPIŽ u dijelu zaštićenih prirodnih vrijednosti 
- prijedlozi za izradu Plana posebnih obilježja posebnog rezervata Limski kanal 
- suradnja na programu «Revalorizacija Pazinske jame kao proizvoda kulturnog 

turizma» -definiranje Pazinske jame, Kaštela, kanjona Pazinčice i šetnica kao 
zajedničkog kulturnog proizvoda (grad Pazin), 

- otvorenje pješačko-poučne staze kroz Pazinsku jamu  
- suradnja s MO Kršikla u vezi upoznavanja sa zaštitom i korištenjem speleoloških 

objekata 



- suradnja na rješavanju problematike Limskog kanala. Konkretan dogovor da se 
unificiraju prodajni štandovi raspisivanjem javnog natječaja za idejno rješenje 
izgleda štandova te određivanje mjesta za postavljanje štandova (Općina 
Kanfanar) 

- suradnja na uspostavljanju kontinuiranog nadzora u Šijanskoj šumi, prijedlogu 
aktivnosti za uređenje. Izrađen je katastar divljih odlagališta otpada, prema vrsti i 
količini otpada (grad Pula) 

- nastavak suradnje pri izradi Prostornog plana Općine Brtonigla. Prirodne vrijednosti 
na području općine popisane i obrađene, slijedi izrada planova uređenja, zaštite 
pojedinih lokaliteta predviđene prostornim planovima te njihove turističke 
valorizacije.  

- početak uređenja jame Mramornica prema dopuštenju i uvjetima Ministarstva 
kulture 

- prihvaćen je prijedlog ustanove za proglašenje zaštićenih dijelova prirode na 
teritorijalnom području općine Marčana. 

- sudjelovanje u izradi turističke valorizacije prirodnih vrijednosti, uređenja i zaštite 
pojedinih lokaliteta na području Općine Kanfanar (sanacija i revitalizacija lokve 
Škarpinež) 

- organizirana predavanja o ljekovitom bilju, njegovom sabiranju i zaštiti za domaće 
stanovništvo (Općina Lanišće) 

- u suradnji s PP Učka pokrenuta inicijativa za uređenje izletišta Korita (Ćićarija) 
- u sklopu međuregionalnog programa INTERREG III A dobivena 2 projekta i 

potpisani ugovori (KaPo i Underground of Istria)  
- odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za za projekt 

modernizacije osvjetljenja u jami Baredine 
- nastavak rada na projektu Crvena knjiga vaskularne flore Istre  

 
 
 

E) SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA, SIMPOZIJI MA I STRUČNIM 
RADIONICAMA 

 
Mali Lošinj, Javna tribina 

- Gospodarske prednosti zaštićenih područja - predavanje (Zahtila, E.) 
 
Grad Pazin, Tribina za nevladine udruge 

- Poučno - pješačka staza Pazinska jama – predavanje (Zahtila, E.) 
 

2. Hrvatski botanički kongres –  Prva floristička istraživanja flore (Brana, S.) 
 

Sali, Dugi otok 
- Radionica za upravljanje zaštićenim područjima (Zahtila,E.) 
 

PP Učka, Učkarski sajam 
- Ljekovito i začinsko bilje s aspekta zaštite (Brana, S.) 

 
 

Karlovac - sudjelovanje na drugom sastanku županijskih ustanova u organizaciji 
karlovačke županijske ustanove 



 
PP Lastovo – seminar za nadzornike u organizaciji Ministarstva kulture 
 
Uspješno završen tečaj računalne edukacije – ECDL, započela predavanja na 
poslijediplomskom studiju. 
 
 
 
II AKTIVNOSTI PROGRAMSKE DJELATNOSTI  (godišnji pro grami 
zaštite, održavanja, o čuvanja, promicanja i korištenja zašti ćenih 
podru čja) 

 
- obavljanje vlastite djelatnosti na području špilje Sv. Romualdo na području Lima 

(cjelogodišnji nadzor pojačan tijekom ljetne sezone, protupožarno osmatranje i 
kontrola, postavljanje informativnih tabli), 

- redoviti cjelogodišnji nadzor ornitološkog rezervata Palud, dopunjene  oznake 
pravilnog ponašanja, nastavak revitalizacije maslinika, na ulazu u prvu zonu 
zaštite postavljena je montažna drvena kućica kao nadzornička kućica i buduće 
mjesto prezentacije, promocije i okupljanja posjetioca 

- redoviti nadzor i obilazak ostalih zaštićenih područja, fotodokumentirano 
praćenje stanja i svih promjena prirodnih fenomena područja, 

- spašavanje zaštićenih ptica: uspješno za plamenca koji je nakon oporavka pušten 
na slobodu. Neuspješno za sovu ušaru koja je nakon veterinarskog pregleda i 
snimanja, otpremljena u Sokolarski centar Šibenik, ovlaštenu ustanovu za skrb o 
zaštićenim divljim svojtama. Zbog težine ozljeda sova je eutanazirana. 

- izrada edukacijskih tabela za NP Brijuni (Bara, Etno, Stara maslina) 
- u suradnji sa Muzejom grada Rovinja i Valaltom  osmišljavanje pješačke staze 

Punta križa koja će povezivati prirodne i kulturne vrijednosti u uvali Saline i rta 
Križ. 

- temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za RH, ustanova pristupa izradi godišnjih Planova motrenja, čuvanja i 
ophodnje 

 
 
III RAD UPRAVNOG VIJEĆA 
 
 Tijekom 2007.g. održane su  tri sjednice Upravnog vijeća, na kojima su donešene 
slijedeće odluke i zaključci: 
 
 

10. sjednica održana 05. travnja 2007.:  
 

- Prihvaćena  izvješća o financijskom poslovanju ustanove za period 01.01.-
31.12.2006.   

- Prihvaćena informacija o aktivnostima ustanove u prethodnom periodu 
- Zaključak o usvajanju prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu za park-šumu Šijana 



- Razmatran prijedlog Odluke o popisu djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja 
koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u zaštićenim područjima  Istarske 
županije 

- Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu (usklađivanje koeficijenta za radno 
mjesto ravnatelja sa koeficijentom osnivača) 

 
 
11. sjednica održana 28. rujna  2007.: 
 
- Prihvaćena informacija o aktivnostima ustanove u periodu IV-IX 2007., 
- Prihvaćeno  izvješće o financijskom poslovanju ustanove za period 01.01.-

30.06.2007. 
- Zaključak o usvajanju prijedloga Odluka o proglašenju utjecajnog područja za 

spomenike prirode (jama Baredine, Markova i Pincinova jama) 
- Zaključak o prijedlogu Odluke o izmjeni naziva Javne ustanove 
- Zaključak o prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove 
- Zaključak o neprihvaćanju ponude za prvokup zemljišta na području značajnog 

krajobraza Limski kanal, k.č. 1035 K.O. Gradina u vlasništvu Marije Ćurić iz Pazina 
- Odluka o potpisivanju zadužnice za korištenje sredstava Fonda za financiranje 

projekta „Zamjena sustava električne rasvjete u jami Baredine 
 

12. sjednica održana 27. prosinca 2007.g.: 
 

- Usvojen prijedlog Programa rada ustanove sa financijskim planom  za 2008.g. 
 
 
 

IV FINANCIJSKI POKAZATELJI  O POSLOVANJU USTANOVE U  
2007.g. 
 
Zakonski propisana financijska izvješća za periode 01.01.-31.03.2007., 01.01.-
30.06.2007., 01.01.-30.09.2007., 01.01.-31.12.2007. pravovremeno  su dostavljana 
nadležnim institucijama  - Fina, Državna revizija, IŽ-Upravni odjel za proračun i 
financije. 
Odluka o  prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju ustanove za period  01.01. - 
31.12.2007.g., donijeta na sjednici Upravnog vijeća 26.02.2008., sastavni je dio ovog 
Izvješća.  

 
 
 
 
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća: 
Vedran Grubišić 

 
 
 

 



Kl.: 024-07/08-01/2 
Urbroj: 001/2008 
Rovinj, 01. ožujka 2008. 
 

Upravni odjel za održivi razvoj 
n/p  pročelnika g. J. Zidarića 

Flanatička 29, Pula 
 
 
 
 
Predmet: Izvješ će o ostvarivanju godišnjeg programa rada JU „Natura  Histrica“ za 
2007.g. 

- dostava 
 
 
 
Cijenjeni, 
 
Temeljem čl. 21.st.16.  Statuta JU „Natura Histrica“ u privitku dostavljamo izvješće o 
ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 
zaštićenih područja tijekom 2007.g.  
 
Molimo  da  isti proslijedite  u daljnju proceduru prema županijskom poglavarstvu. 
 
 
S poštovanjem, 
 

Ravnatelj: 
dr.sc. Elvis 

Zahtila 
 
 
 
 
 
U privitku: Izvješće 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Naslovu, 
2. Predmet, ovdje 

 
 

 



JU „NATURA HISTRICA“  
Aldo Rismondo 2 - ROVINJ 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU 
o poslovanju Javne ustanove „NATURA HISTRICA“ u 200 7. godini 

 
 
 
         Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim  
vrijednostima na području Istarske županije poslovala je u 2007. godine preko žiro računa 
2360000 – 1101450281 otvorenog kod Zagrebačke banke d.d.  Poslovnica Rovinj. 
 
Ustanova sastavlja godišnji obračuna prema propisima za proračunske korisnike . 
 
Računovodstveni sustav za proračunske korisnike organizacije definiran je: 

- Zakonu o proračunu (NN 96/03) ,  
- Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  (NN 2/07) i  
- Podacima iz Registra korisnika proračuna (NN 81/07) 
 

Pri sastavljanju financijskog izvješća za 2007. godinu prihodi i rashodi vezani su uz 
novčani tijek tj. priznati su pod uvjetom da su uplaćeni odnosno isplaćeni. 
 
Godišnji obračun za 2007. godinu sadrži:  

1. Bilancu 
2. Izvješće o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
3. Promjene u vrijednosti imovine i obveza – P – VRIO 
4. Izvještaj o obvezama  
5. Bilješke uz financijski izvještaj 

 
 
OSNOVNA SREDSTVA 
 
U 2007. godini nabavljena je oprema vrijednosti 6.408,95 kuna, obračunat je ispravak 
vrijednosti osnovnih sredstava, prema propisanim stopama, u iznosu 74.176,34 kuna na 
teret izvora vlasništva. 
 
 
NOVČANA SREDSTVA 
Na dan 31. 12. 2007. godine utvrđeno stanje je: 
 
Žiro račun                                  86.910,36 kune 
Blagajna                                       2.224,84 kuna 
Ukupno nov čana sredstva      86.910,36 kune 
 
 
 



 
 
OBVEZE 
Na dan 31.12.2007.g. nedospjele obveze iznose 20.461,97 kuna i to za materijalne 
troškove i obveze za poreze i doprinose za 2007. godine  
 
POTRAŽIVANJA                                          
Na dan 31.12.2007. g. javna ustanova  potražuje 9.742,54 kn. 
 
PRIHODI 
Ukupno ostvareni prihodi u 2007. g. su 1.164.152,53  kn i prikazani su po stavkama u 
Realizaciji financijskog plana u prilogu. 
 
RASHODI 
Ukupni rashodi u 2007. godini iznose 1.183.833,34 kuna i prikazani su po vrstama u tabeli 
u prilogu. 
 
 
 
 
 
Rovinj, 01.03.2008. 
 
 
                                                                                                  R a v n a t e l j : 
 
                                                                                                  dr.sc. Elvis Zahtila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilog:  Financijski izvještaj o radu za  2007. godinu.  

 
 



Obrazloženje  Financijskog izvješ ća za 2007. 
 

1. Pozicija 2.3. Ostali rashodi za zaposlene (II.RASHODI POSLOVANJA): iznos od 
38.400,00 kn odnosi se na isplaćeni regres, božićnicu i dar djeci, planiran  u brutto 
plaće i naknade plaća (pozicija 2.1.), a u izvršenju je specificiran zasebno, prema 
kontnom planu, 

 
2. Pozicija 2.5. Službena putovanja u iznosu od  17.278,00 kn: prekoračenje 

planiranog iznosa nastalo je radi većeg broja seminara i stručnih radionica 
organiziranih od strane Ministarstva kulture i Državnog zavoda za zaštitu prirode, 
kao i radi službenih putovanja vezanih za projekte INTERREG III A (pri sastavljanju 
financijskog plana za 2007. nisu bili poznati rezultati natječaja). 

 
3. Pozicija 2.6. Stručno usavršavanje zaposlenika: iznos od 25.465,00 kn odnosi se 

na stručno usavršavanje djelatnika, budući nije u cijelosti realizirana nabava 
opreme (pozicija IV. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – planirano 
77.000,00 kn, a realizirano 6.409,00 kn) 

 
4. Pozicija 2.10. Materijal i sirovine: iznos od 4.947,00 kn planiran na poziciji 2.15. 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a prema kontnom planu izvršeno je 
knjiženje na spomenutu poziciju, 

 
5. Pozicija 2.11. Energija: iznos od 64.688,00 kn prekoračuje planiranu stavku radi 

evidentnog poskupljenja goriva i povećanog broja putovanja za potrebe odobrenih 
projekata 

 
6. Pozicija 2.12. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: dio sredstava 

planiranih na poziciji 2.16. Usluge promidžbe i informiranja realiziran je na poziciji 
2.12.,  prema specificiranim stavkama kontnog plana. 

 
7. Pozicija 2.18. Ostale intelektualne i osobne usluge: u iznos od 141.142,00 kn 

uključeni su knjigovodstveni troškovi, troškovi čišćenja uredskih prostorija i ugovori 
o radu studenata i učenika na područjima s uspostavljenim aktivnim nadzorom na 
terenu, kao i dio troškova vezanih za izradu promotivnih materijala otvorenih 
pješačkih staza i edukativnih tabela.  

 
8. Pozicija 2.24. Otplata kamata i kredita banke: obračunate kamate na primljeni 

zajam banke radi nabave vozila za potrebe ustanove,  
 

9. Pozicija VI.  IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA, 
6.1.Otplata glavnice primljenih zajmova:  iznos od 16.180,00 kn odnosi se na 
otplatu financijskg leasinga za vozilo Citroen berlingo mult. 2,0 HDI PLC. 
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Temeljem čl.21.  Statuta JU «Natura Histrica» Upravno vijeće na 13. sjednici održanoj 26. 
veljače 2008. donosi slijedeći 
 
 
 

Zaklju čak 
o prihva ćanju izvješ ća o financijskom poslovanju ustanove za period  01. 01. - 

31.12.2007.g. 
 
 

 
1. Jednoglasno se prihvaća se izvješće o financijskom poslovanju ustanove za period 

01.01.-31.12.2007.g. 
 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 

 
 
 
 
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća: 
Vedran Grubišić 

 
 
 
 


