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Split, 28. veljače 2022. godine 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 s  III. sjednice Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta  

 

Sjednica je održana u prostorijama Prirodoslovnog muzeja, dana 28. veljače 2022. godine s 

početkom u 13:00 sati. 

 Sjednici su nazočni:   

1. Silvana Mijić 

2. Anita Brkljačić 

3. Ana Aleksić 

4. Sanja Vrgoč 

te  ravnatelj ustanove Nediljko Ževrnja.  

Član UV Jakov Šut zbog bolesti nije mogao prisustvovati sjednici te je opravadao svoj izostanak. 

Zapisnik vodi voditeljica Službe zajedničkih i općih poslova Sanja Bašić.  

 

Sjednicu je otvorila predsjednica  Upravnog vijeća Sanja Vrgoč te je predložila slijedeći dnevni 

red: 

1. Usvajanje dnevnog reda 3. sjednice UV 

2. Usvajanje zapisnika Upravnog vijeća s prošle sjednice 

3. Financijsko izvješće za 2021. godinu 

4. Razno  

 

Ad 1. Usvajanje dnevnog reda 3. sjednice UV 

Predsjednica UV predložila je dnevni red, isti je stavljen na glasovanje te je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 2. Usvajanje zapisnika Upravnog vijeća s 2. sjednice održane 31.01.2022. godine  

Članovi UV su pročitali zapisnik s 2. sjednice, na njega nisu imali primjedbi te je jednoglasno 

prihvaćen. 

 

Ad 3. Financijsko izvješće za 2021. godinu 

Ravnatelj je članovima UV dostavio Financijsko izvješće za 2021. godinu u elektroničkom obliku 

uz poziv za ovu sjednicu. Financijski izvještaj PMiZOO od 01.01.2021.-31.12.2021. izrađen je na 

temelju Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.   

Ravnatelj je, nakon što su članovi izvršili uvid u tabelarni prikaz prihoda i rashoda, pobliže 

obrazložio svaku stavku izvješća. Ostvareni prihod u 2021. godini iznosi 3.539.941,00 kuna od 

čega iz proračuna Grada Splita 2.484.583,00 kuna; pomoć iz proračuna koji nije nadležan 

Ministarstva kulture (programska djelatnost) 39.110,00 kuna; tekuća pomoć iz državnog 

proračuna (Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) 24.042,00 te vlastiti 

prihod (prihod za posebne namjene) u iznosu od 400.281,00 kuna.  
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