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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 : 2103-75-21-12 

Čazma, 28. rujna 2021. 

 

ZAPISNIK 
- četvrta sjednica – 

 
                      

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

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održana je  28. rujna 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  

- Mario Pešić - član 

- Ivan Tomašević – član 

- Spomenka Mlinarić, ravnateljica Javne ustanove 

 

      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 odnosno da su prisutni svi članovi Upravnog vijeća, 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. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 

3. Financijski plan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske. 

4. Odluka o ukidanju ureda ispostave u Daruvaru. 

5. 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 : „Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu 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 Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i predao riječ 

ravnateljici. Ravnateljica je ukratko obrazložila prijedlog Izmjena i dopuna proračuna za 

2021. godinu po pozicijama i izvorima financiranja. 

Članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatnih pitanja, te je predsjednik dao točku na 

glasanje. Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Izmjena i dopuna proračuna za 

2021. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije ( KLASA : 400-06/20-01/1, URBROJ : 2103-75-21-10 ). 

 

Ad. 3. 

 

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

koja glasi : „Financijski plan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske“. 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku Financijski plan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 

godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske i 

predao riječ ravnateljici. Ravnateljica je ukratko obrazložila prijedlog Financijskog plana za 

2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu  po pozicijama i izvorima financiranja. 

Članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatnih pitanja, te je predsjednik dao točku na 

glasanje. Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Financijskog plana za 2022. 

godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske ( KLASA : 400-06/21-01/2, URBROJ : 2103-75-

21-2 ). 

 

Ad. 4. 

 

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

koja glasi : „Odluka o ukidanju ureda ispostave u Daruvaru“. 

Ravnateljica je upozorila članove upravnog vijeća da petogodišnji ugovor o najmu 

ureda u Daruvaru ističe 30. studenog 2021. godine. Obzirom da je u ured u Daruvaru dodatni 

trošak i odvojen je od sjedišta Javne ustanove, te da u njemu radi djelatnik Damir Lujanac na 

radnom mjestu voditelja ureda ispostave Daruvar, potrebna je odluka da li će se ugovor o 

najmu za ured produživati i kako će to utjecati na radno mjesto djelatnika Damira Lujanca. 

Nakon rasprave Upravno vijeće je konstatiralo da ne može donijeti odluku o ukidanju 

ureda ispostave Daruvar bez konzultacija pravnika, te je odgodilo donošenje odluke nakon 

utvrđene pravne procedure u kojoj će se definirati postupanje sukladno pravnim aktima Javne 

ustanove i važećim Zakonima. 
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Ad. 5. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Ivica Tanjić naveo je petu 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  11:00 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 

 
 
KLASA : 400-06/20-01/1 

URBROJ : 2103-75-21-10 

Čazma,  28. rujna 2021. 

 

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

Bjelovarsko - bilogorske županije („Županijski glasnik“ br. 5/19 – pročišćeni tekst ), Upravno 

vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko - bilogorske 

županije na sjednici održanoj  28. rujna 2021. godine, donijelo je : 

 

 

ODLUKU 

 
o donošenju izmjena i dopuna proračuna Javne ustanove 

 za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

 Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

        Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije na sjednici održanoj 28. rujan 2021. godine, razmotrilo je i jednoglasno donijelo 

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

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu. 

 

 

Članak 2. 

 

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

tijelu putem resornog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

 

                                                          Predsjednik Upravnog vijeća : 

                                                                                               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 

 
 
KLASA : 400-06/21-01/1 

URBROJ : 2103-75-21-2 

Čazma, 28. rujna 2021. 

 

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

Bjelovarsko - bilogorske županije („ Županijski glasnik“, br.5/19 - pročišćeni tekst ), Upravno 

vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko - bilogorske 

županije na sjednici održanoj 28. rujna  2021. godine, donijelo je : 

 

 

ODLUKU 

 
o donošenju financijskog plana Javne ustanove za upravljanje  

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije  

za  2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

        Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije na sjednici održanoj  28. rujna 2021. godine, razmotrilo je i jednoglasno donijelo 

Odluku o donošenju financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 

 

Članak 2. 

 

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

tijelu putem resornog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

 

                                                                                    Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                                                   Ivica Tanjić  


