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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 : 2103-75-21-9 

Čazma, 23. kolovoza 2021. 

 

ZAPISNIK 
- treća sjednica – 

 
                      

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

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održana je  23. kolovoza 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 : 

- Ivica Tanjić - predsjednik Upravnog vijeća 

- Damir Zajček -  član 

- Vanja Ficnar - član  

- Spomenka Mlinarić, ravnateljica Javne ustanove 

 

     Odsutni : 

- Mario Pešić - član 

- Ivan Tomašević – član 

 

 Sjednicu Upravnog vijeća otvorio je i vodio predsjednik Upravnog vijeća Ivica Tanjić 

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. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice. 

2. Informacija o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije. 

3. 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 2021. godini. 

4. Pitanja i prijedlozi.   

  

  Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Ad. 1.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Ivica Tanjić naveo je prvu točku dnevnog reda           

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

zapisnik jednoglasno potvrđen. 

 

Ad. 2. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Ivica Tanjić naveo je drugu točku dnevnog reda           

koja glasi : „Informacija o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije“ 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku informacije o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i predao riječ ravnateljici. 

Ravnateljica je prezentirala Upravnom vijeću rad i poslovanje Javne ustanove putem 

PowerPoint prezentacije. 

Nakon prezentacije o dosadašnjem radu Javne ustanove, Upravno vijeće je prihvatilo 

Informaciju o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije. 

 

Ad. 3. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Ivica Tanjić naveo je treću točku dnevnog reda           

koja glasi : „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 2021. godini.“. 

Upravno vijeće je jednoglasno imenovalo g. Damira Zajčeka kao predsjednika 

Povjerenstva za utvrđivanje prava naknade prema projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode 

(Ciconia ciconia)“ u 2021. godini, te g. Ivana Tomaševića i Spomenku Mlinarić za članove 

Povjerenstva za utvrđivanje prava naknade prema projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode 

(Ciconia ciconia)“ u 2021. godini. ( KLASA : 612-07/21-01/6 ). 

 

Ad. 4. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Ivica Tanjić naveo je četvrtu točku dnevnog reda           

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

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Ivica Tanjić je zaključio sjednicu. 

    

  Sjednica je završila u  11:20 sati. 

 

                Zapisničar :                                                            Predsjednik Upravnog vijeća: 

          Spomenka Mlinarić                                                                  Ivica Tanjić 



 

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 

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

Bjelovarsko bilogorske županije ( „Županijski glasnik“ broj 5/19 - pročišćeni tekst ) i članka 26. 

Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije ( KLASA : 023-05/16-01/1, URBROJ : 2103-75-16-1 od 30. 

studenog 2016. g. ), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko bilogorske županije na sjednici održanoj 23. kolovoza 2021. 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 2021. 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 2021. 

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

sastavu : 

 

1. Damir Zajček, predsjednik Povjerenstva 

 

2. Ivan Tomašević, član Povjerenstva 

 

3. Spomenka Mlinarić, članica 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 : 612-07/21-01/6                                                       

URBROJ : 2013-75-21-8 

Čazma, 23. kolovoza 2021.                                                 Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                                                         Ivica Tanjić 


