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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 : 023-01/21-01/1 

URBROJ : 2103-75-21-6 

Čazma, 23. travnja 2021. 

 

 

ZAPISNIK 
- druga sjednica – 

                      

 

Druga sjednica 2021. godine, Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održana je  23. travnja 2021. 

godine s početkom u 10:00 sati  u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

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

 

      Nazočni sjednici : 

 

- Zlatko Barila - predsjednik Upravnog vijeća 

- Ivan Martan -  član 

- Ines Šarić - članica  

- Spomenka Mlinarić, ravnateljica Javne ustanove 

 

     Odsutni : 

 

- Josip Škrinjar - član 

- Nenad Nekvapil – član 

 

 Sjednicu Upravnog vijeća otvorio je i vodio predsjednik Upravnog vijeća Zlatko 

Barila koji je pozdravio sve prisutne, konstatirao je da postoji kvorum za održavanje sjednice i 

donošenje pravno valjanih odluka, te da će zapisnik voditi ravnateljica Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Spomenka Mlinarić 

 

          Predsjednik Upravnog vijeća je predložio slijedeći : 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2. Financijski izvještaj za period 01.siječnja do 31. ožujka 2021. 

3. Informacije o tijeku izrade prijedloga Plana upravljanja regionalnim parkom 

Moslavačka gora. 

4. Informacija o prijedlogu osnivanja geoparka „Moslavačka gora“. 
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5. Obavijest o započinjanju i strukturi procesa izrade Plana upravljanja ekološke mreže 

HR2000174 Trbušnjak-Rastik ( šifra plana 034 ). 

6. Informacije o projektnom prijedlogu „Kontrola i iskorjenjivanje prioritetnih 

invazivnih stranih vrsta“ za  vrste Ludwigia peploides i Trachemys scripta. 

7. Pitanja i prijedlozi.   

  

  Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zlatko Barila naveo je prvu točku dnevnog reda           

koja glasi: „Prihvaćanje zapisnika sa prethodne sjednice“, te nakon glasanja utvrdio da je 

zapisnik jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 2. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zlatko Barila naveo je drugu točku dnevnog reda           

koja glasi : „Financijski izvještaj za period od 01.siječnja do 31. ožujka 2021.“ 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku Financijski izvještaj za period od 01.siječnja do 31. ožujka 2021 

i otvorio je raspravu. 

Ravnateljica je ukratko obrazložila izvještaj, konstatirala da se financije troše sukladno 

financijskom planu za financijsku 2021. godinu i da je izvješće predano u zakonskom roku 

FINI čija je potvrda dostavljena Upravnom vijeću, te da financijsko izvješće za prvi kvartal 

donosi na znanje Upravnom vijeću. 

Nakon obrazloženog Izvješća Upravno vijeće je potvrdilo da je primilo na znanje 

Financijski izvještaj za period od 01.siječnja do 31. ožujka 2021.( KLASA : 400-04/21-01/1,            

URBROJ : 2013-75-21-3). 

 

Ad. 3. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zlatko Barila naveo je treću točku dnevnog reda           

koja glasi : „Informacije o tijeku izrade prijedloga Plana upravljanja regionalnim parkom 

Moslavačka gora“. 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku Informacije o tijeku izrade prijedloga Plana upravljanja 

regionalnim parkom Moslavačka gora i otvorio je raspravu. 

Ravnateljica je ukratko obrazložila tijek izrade prijedloga Plana upravljanja 

regionalnim parkom Moslavačka gora, obavijestila je članove o održanim radnim i dioničkim 

sastancima tijekom 2021. godine, te napomenula da daljnji tijek izrade prijedloga Plana 

upravljanja ovisi o materijalima i radionicama koje organiziraju konzultanti Geodesign  

j.d.o.o. i Juricon angažirani i financirani preko projekta „Čazma Natura“.  

Nakon razmatranja Upravno vijeće je potvrdilo da je primilo na znanje Informacije o 

tijeku izrade prijedloga Plana upravljanja regionalnim parkom Moslavačka gora.  

 

Ad. 4. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zlatko Barila naveo je četvrtu točku dnevnog reda 

koja glasi : „Informacija o prijedlogu osnivanja geoparka „Moslavačka gora“. 
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Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku Informacija o prijedlogu osnivanja geoparka „Moslavačka gora“ 

i otvorio je raspravu. 

Ravnateljica je obrazložila članovima Upravnog vijeća značenje UNESCO-vog 

geoparka i inicijativu TZ Kutina o njegovom osnivanju na zaštićenom području Moslavačke 

gore, ideju o osnivanju nove ustanove za upravljanje geoparkom, njihove dosadašnje 

kontakte, upute koje su dobile od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, 

predstavnika Nacionalnog odbora za geopark i Javnih ustanova koje upravljaju područjem. 

Ravnateljica je naglasila da je predstavnice TZ Kutina srela jednom i da im je i tada skrenula 

pažnju da mogu pokrenuti inicijativu lokalne zajednice ali da na pitanje osnivanja geoparka na 

zaštićenom području i njegovo financiranje mora biti isključivo uz suglasnost Osnivača 

Javnih ustanova. 

 Članovi Upravnog vijeća su se složili sa iznesenim i konstatirali da će daljnje 

razmatranje ideje o osnivanju geoparka pokrenuti kada im se iznesu konkretni podaci o načinu 

prijave, upravljanja, financiranja geoparka i potvrdi inicijative lokalne zajednice, a do tada 

Javna ustanova nastavlja sa radom prema svom Godišnjem programu za 2021. godinu. 

Upravno vijeće je potvrdilo da je primilo na znanje Informaciju o prijedlogu osnivanja 

geoparka „Moslavačka gora“. 

 

Ad. 5. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zlatko Barila naveo je petu točku dnevnog reda           

koja glasi : „Obavijest o započinjanju i strukturi procesa izrade Plana upravljanja ekološke 

mreže HR2000174 Trbušnjak-Rastik ( šifra plana 034 )“.  

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku „Priprema i strukturiranje procesa izrade Plana upravljanja 

Trbušnjak-Rastik ( PU 034 ) s analizom dionika i metodama konzultacijskog procesa“ i 

otvorio je raspravu. 

Ravnateljica je ukratko obrazložila proces izrade Plana i nakon razmatranja Upravno 

vijeće je jednoglasno prihvatilo Obavijest o započinjanju i strukturi procesa izrade Plana 

upravljanja ekološke mreže HR2000174 Trbušnjak-Rastik ( šifra plana 034 ). 

 

Ad.6. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zlatko Barila naveo je šestu točku dnevnog reda           

koja glasi : „ Informacije o projektnom prijedlogu „Kontrola i iskorjenjivanje prioritetnih 

invazivnih stranih vrsta“ za  vrste Ludwigia peploides i Trachemys scripta.“. 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku Informacije o projektnom prijedlogu „Kontrola i iskorjenjivanje 

prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ za  vrste Ludwigia peploides i Trachemys scripta i 

otvorio je raspravu. 

Ravnateljica je obrazložila najavu prijedloga poziva za „Kontrolu i iskorjenjivanje 

prioritetnih stranih vrsta“ na području Bjelovarsko-bilogorske županije za vrste  Ludwigia 

peploides i Trachemys scripta, uputila na problematiku invazivnih stranih vrsta, uputila na 

lokacije na kojima bi se provodio projekt, te financijsku strukturu prijedloga poziva. 

Predsjednik Upravnog vijeća je napomenuo da treba dobro pripremiti projektni 

prijedlog i kada se izradi prijedlog troškovnika Upravno vijeće će donijeti odluku o 

pristupanju projektu. Nakon razmatranja Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo 

Informacije o projektnom prijedlogu „Kontrola i iskorjenjivanje prioritetnih invazivnih stranih 

vrsta“ za  vrste Ludwigia peploides i Trachemys scripta . 
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Ad. 7. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zlatko Barila naveo je sedmu točku dnevnog reda           

koja glasi „Pitanja i prijedlozi“. Upravno vijeće nije imalo pitanja i prijedloga . 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zlatko Barila je zaključio sjednicu. 

    

   

Sjednica je završila u  11:15 sati. 

 

 

 

                Zapisničar :                                                            Predsjednik Upravnog vijeća: 

          Spomenka Mlinarić                                                                  Zlatko Barila 


