
 

 
 

KLASA : 023-01/18-01/1 

URBROJ : 2103-75-18-1 

Čazma, 23. siječanj 2018. 

 

          Na temelju članka 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća ( KLASA: 023-05/16-01/1, 

URBROJ:  2103-75-16-1 od 30. studenog 2016. godine) vezano uz članak 16. Statuta Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije 

(KLASA: 012-01/16-01/2, URBROJ: 2103-75-16-1 od 06. lipnja 2016. godine) sazivam prvu 

sjednicu 2018. godine Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije na dan : 

 

 

30. siječanj ( utorak ) 2018. godine  u  10:00 sati 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije u Čazmi, Milana Novačića 13, te se za 

sjednicu  predlaže slijedeći  

   

DNEVNI RED 

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja 

i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu. 

3. Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije od 01.01.2017.-31.12.2017. 

4. Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu. 

5. Pitanja i prijedlozi.   

 

       Mole se svi članovi Upravnog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a u 

slučaju spriječenosti obavijest možete dostaviti na mobitel 099/4448-441 ili e-mail adresu : 

smlinarc@zastita-prirode-bbz.hr. 

 

                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća :  

                                                              Zlatko Barila 

 

 
Dostaviti :  

1. Zlatko Barila – predsjednik 

2. Josip Škrinjar – član         

3. Nenad Nekvapil – član 

4. Ivan Mratan – član 

5. Ines Šarić - članica                                                  



 

 

Prilog :  

 

1. Zapisnik četvrte sjednice 2017. godine Upravnog vijeća Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije 

2. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 

2017. godinu. 

3. Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije od 01.01.2017.-31.12.2017. 

4. Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu 

5. Mišljenje na prijedlog Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja 

i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. Godinu, 

Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. 

 



 
 
 
KLASA : 612-07/16-01/47 

URBROJ : 2103-75-18-12 

Čazma, 30. siječanj 2018. 

 

 

          Temeljem članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko bilogorske županije ( „ Županijski glasnik “ broj 05/16 ), Upravno vijeće 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije 

na  sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je : 

 

 

ODLUKU 
 

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, 

 održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na  području 

Bjelovarsko-bilogorske županije za  2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

           Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, razmotrilo je i 

jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, 

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na  području Bjelovarsko-

bilogorske županije za  2017. godinu. 

 

 

Članak 2. 

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se na realizaciju nadležnom 

tijelu putem resornog Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj 

Bjelovarsko -  bilogorske županije. 

 

 

                                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                                                   Zlatko Barila 

  



 
 
 

KLASA : 400-04/17-01/1 

URBROJ : 2103-75-18-28 

Čazma, 30. siječanj 2018. 

 

 

          Temeljem članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko bilogorske županije ( „ Županijski glasnik “ broj 05/16 ), Upravno vijeće 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije 

na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je : 

 

 

 

ODLUKU 
 

o prihvaćanju Financijskog izvješća za period od  

01. siječnja 2017 do 31. prosinca 2018. godine 

 Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

 Bjelovarsko-bilogorske županije  

 

 

Članak 1. 

 

             Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj  30. siječnja 2018. godine, razmotrilo je 

i jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća za period od 01. siječnja 

2017. do 31. prosinca 2017. godine, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode na području Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

 

Članak 2. 

 

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se na realizaciju nadležnom 

tijelu putem resornog Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj 

Bjelovarsko - bilogorske županije. 

 

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                                                 Zlatko Barila 

  



 

 
 
 
KLASA : 612-07/17-01/31 

URBROJ : 2103-75-18-7 

Čazma, 30. siječanj 2018. 

 

 

          Temeljem članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko bilogorske županije ( „ Županijski glasnik “ broj 05/16 ), Upravno vijeće 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije 

na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je : 

 

 

 

ODLUKU 
 

o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,  

promicanja i korištenja zaštićenih područja na području  

Bjelovarsko bilogorske županije za 2018. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

          Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, razmotrilo je i 

jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Bjelovarsko bilogorske županije za 

2018. godinu. 

 

Članak 2. 

 

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se na realizaciju nadležnom 

tijelu putem resornog Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i  ruralni razvoj 

Bjelovarsko - bilogorske županije. 

 

 

                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                                                 Zlatko Barila 

  


