
 
KLASA : 023-01/18-01/1 

URBROJ : 2103-75-18-7 

Čazma, 17. rujan 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 

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

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije na dan : 

 

17. rujan ( ponedjeljak ) 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. Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije od 01.01.2018. do 30.06.2018. 

3. Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 

4. Financijski plan za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 

5. Suglasnost za prijavu na natječaj Programa ruralnog razvoja, mjera 8.5.2 „ Uspostava i 

uređenja poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ u 2018. godini. 
6. Rad Povjerenstva i određivanje prava na naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze 

gnijezda bijelih roda prema projektu „ Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2018. 

godini 

7. Imenovanje osobe za zaštitu osobnih podataka. 

8. 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 Mratan – član 

4. Ines Šarić - članica        



                                         

Prilog :  

 

1. Zapisnik prve sjednice 2018. godine Upravnog vijeća Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije 

2. Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije od 01.01.2018. do 30.06.2018. 

3. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 

4. Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije. 

5. Idejni projekt „Staza prijatelja prirode“ 

 

 



 
 
KLASA : 400-06/17-01/1 

URBROJ : 2103-75-18-11 

Čazma, 17. rujan 2018. 

 

       Temeljem članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko - bilogorske županije , Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko - bilogorske županije na sjednici održanoj 17. rujna 2018. 

godine, donijelo je : 

 

 

 

ODLUKU 

 
o donošenju izmjena i dopuna proračuna Javne ustanove 

 za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

 Bjelovarsko-bilogorske županije  

za 2018. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 

        Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije na sjednici održanoj 17. rujna 2018. godine, razmotrilo je i jednoglasno donijelo 

Odluku o donošenju izmjena i dopuna proračuna Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode 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 

  



 
 
KLASA : 400-06/18-01/1 

URBROJ : 2103-75-18-3 

Čazma, 17. rujan 2018. 

 

       Temeljem članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko - bilogorske županije , Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko - bilogorske županije na sjednici održanoj 17. rujna 2018. 

godine, donijelo je : 

 

 

 

ODLUKU 

 
o donošenju financijskog plana Javne ustanove  

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

 Bjelovarsko-bilogorske županije  

za  2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021 godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 

        Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije na sjednici održanoj 17. rujna 2018. godine, razmotrilo je i jednoglasno donijelo 

Odluku o donošenju financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. 

 

Članak 2. 

 

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

tijelu putem resornog Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, 

lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko bilogorske županije. 

 

 

                                                                                    Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                                               Zlatko Barila 

  



 
KLASA : 612-07/18-01/18 

URBROJ : 2103-75-18-27 

Čazma, 17. rujan 2018. 

 

       Temeljem članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko - bilogorske županije , Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko - bilogorske županije na sjednici održanoj 13. rujna 2017. 

godine, donijelo je : 

 

SUGLASNOST  
na projekt „ Staza prijatelja prirode“  

u Velikom Grđevcu 

 

Članak 1. 

 

        Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije na sjednici održanoj 17. rujna 2018. godine, razmotrilo je i jednoglasno donijelo 

Suglasnost na projekt pod nazivom „Staza prijatelja prirode“ prijavljenom 31.srpnja 2018. na 

natječaj u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na mjeru 8, 

podmjeru 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih 

ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 

(„Narodne novine“ broj 31/18), na provedbu tipa operacije 8.5.2. „ Uspostava i uređenje 

poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ ( u daljem tekstu Natječaj  ) . 

 

Članak 2. 

 

          Projekt „Staza prijatelja prirode“ je predviđen na području Općine Veliki Grđevac na 

katastarskoj čestici broj 1025/16 Šuma Barna, katastarske općine 311430 Grbavac koja je u 

vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju Hrvatskih šuma d.o.o. , sa procjenom planiranih 

troškova u iznosu od 737.093,75 kn ( sa PDV-om ), te je sa pozitivnim rješenjem Natječaja 

financiran u sto postotnom iznosu iz Programa ruralnog razvoja na tip mjere na koji je 

prijavljen. 

Članak 3. 

 

         Ovlašćuje se ravnateljica Javne ustanove Spomenka Mlinarić da po pozitivnom rješenju 

Natječaja sklopi Ugovor o izvođenju projekta iz članka 1. i 2. ove Suglasnosti. 

 

Članak 4. 

 

         Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja. 

 

                                                                                Predsjednik upravnog vijeća :                                                                  
                                                                                            Zlatko Barila  



IZVJEŠĆE 

o imenovanju službenika za zaštitu podataka  

temeljem članka  37. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 

od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom 

kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  

(Opća uredba o zaštiti podataka) 

 

* Voditelj/Izvršitelj obrade: 

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode  

Bjelovarsko-bilogorske županije 

 

* Sjedište Voditelja/Izvršitelja obrade: 

 

Milana Novačića 13, 43240 Čazma 
  

* OIB Voditelja/Izvršitelja obrade:                    *Dana: 

            48429209642                 17. rujna 2018. 
   

 

donijelo je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka: 

 

* Ime i prezime: 

                   Spomenka Mlinarić 
  

* Adresa i mjesto rada: 

    Milana Novačića 13, 43240 Čazma 

    Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode    

    Bjelovarsko-bilogorske županije 
 

*Telefon: *e-mail: 

   043/ 227-088 smlinaric@zastita-prirode-bbz.hr 
  

  

Mjesto:  Dana: 

Čazma, 17. rujna 2018.    

 

 

  

KLASA : 119-01/18-01/3 

URBROJ: 2103-75-18-1 

 

 

  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                Zlatko Barila 

   
 

 


