
 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE 
BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE 

( JAVNA USTANOVA PRIRODA BBŽ ) 

 

Adresa: Trg Čazmanskog Kaptola 6 , 43240  Čazma 
Tel/Fax: 043 / 227 – 088 • Mob: 099 / 4448 – 441 
E-mail: info@zastita-prirode-bbz.hr ,  Web: www.zastita-prirode-bbz.hr 
OIB: 48429209642 ,  Žiro-račun: HR8023400091110686813 

 

KLASA : 023-01/20-01/1 

URBROJ : 2103-75-20-4 

Čazma, 03. srpnja 2020. 

 

          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 

(„Županijski glasnik“, broj 5/19- pročišćeni tekst ) sazivam drugu sjednicu 2020. godine 

Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije na dan : 

 

10. srpnja ( petak ) 2020. godine  u  10:00 sati 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u Čazmi, Trg Čazmanskog Kaptola 6, te 

se za sjednicu  predlaže slijedeći  

   

DNEVNI RED 

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima 

se nalaze gnijezda bijele rode prema projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia 

ciconia)“ u 2020. godini. 

3. Informacije o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije od 

01.siječnja do 30.lipnja 2020. godine. 

4. Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01.siječnja 2020. do 30. lipnja  2020. 

godine. 

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. Josip Škrinjar – član         

2. Nenad Nekvapil – član 

3. Ivan Martan – član 
4. Ines Šarić - članica       



 

Prilog : 

 

1. Zapisnik prve sjednice 2019. godine Upravnog vijeća Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije  

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

promicanja i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije od 

01.siječnja do 30.lipnja 2020. godine.  

3. Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01.siječnja 2020. do 30. lipnja  

2020. godine. 
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         Temeljem članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko bilogorske županije ( „Županijski glasnik“ broj 5/19 - pročišćeni tekst )  

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko 

bilogorske županije na sjednici održanoj 10. srpnja 2020. godine, donijelo je : 

 

 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prava naknade 

 vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda prema projektu  

„ Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2020. godini 

 na području Bjelovarsko-bilogorske županije 

 

 

Članak 1. 

 

        Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se 

nalaze gnijezda bijelih roda prema projektu „ Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ 

u 2020. godini na području Bjelovarsko bilogorske županije ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) 

u slijedećem sastavu : 

 

1. Zlatko Barila -  za predsjednika Povjerenstva 

2. Nenad Nekvapil - za člana Povjerenstva 

3. Spomenka Mlinarić - za članicu Povjerenstva 

        

Članak 2. 

 

        Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke dužno je utvrditi prava naknade vlasnicima 

objekata prema provedenom monitoringu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije, te pregledom i usklađivanjem 

dokumentacije vlasnika objekata sa kriterijima projekta. 

 

Članak 3. 

 

       Odluka o imenovanju Povjerenstva stupa na snagu danom donošenja 

  

KLASA : 612-07/20-01/8                                                        
URBROJ : 2013-75-20-10 

Čazma, 10. srpanj 2020. 

                                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                                             Zlatko Barila 


