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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 : 007-06/22-01/1 

URBROJ : 2103-75-22-3 

Čazma, 12. veljače 2022. 

 

ZAPISNIK 
- prva sjednica – 

 
                      

Prva sjednica 2022. godine, Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održana je  12. veljače 2022. godine s 

početkom u 09:00 sati  u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u Čazmi, Milana Novačića 13. 

 

      Nazočni sjednici : 

- Ivica Tanjić - predsjednik Upravnog vijeća 

- Vanja Ficnar - član  

- Mario Pešić - član 

- Ivan Tomašević – član 

- Spomenka Mlinarić, ravnateljica Javne ustanove 

 

Odsutan : 

- Damir Zajček -  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, a član koji nije prisutan je ispričao svoj nedolazak. 

Utvrđeno je 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. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja 

i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu. 

3. Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine. 

4. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini i  izvješće o obvezama iz programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2021. godinu. 

5. Odluka o ukidanju ureda ispostave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 
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6. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije. 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije. 

8. Odluka o otkaza Ugovora o radu uz istovremenu ponudu novog Ugovora o radu. 

9. Pitanja i prijedlozi.   

 

  Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1.  

 

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

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

zapisnik jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 2. 

 

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

koja glasi : „Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu“  
Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili na uvid u pismenom obliku Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, 

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske 

županije za 2021. godinu i predao je riječ ravnateljici sa ukratko obrazloži izvješće.  

Ravnateljica je pomoću PowerPoint prezentacije prezentirala izvješće o ostvarivanju 

Godišnjeg programa za 2021. godinu. 

Nakon kratke rasprave predsjednik je dao točku na glasanje. Upravno vijeće je 

jednoglasno usvojilo Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 

2021. godinu  (KLASA : 612-07/20-01/25, URBROJ : 2103-75-22-15). 

 

Ad. 3. 

 

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

koja glasi : „Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine“. 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. 

godine i predao riječ ravnateljici.  
Ravnateljica je ukratko obrazložila Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01.01.2021. do 

31.12.2021.godine, izvijestila Upravno vijeće da je izvješće prema rokovima i uputama 

Ministarstva financija poslano u Finu, Državnu reviziju, Upravni odjel za financije i nadležni 

Upravni odjel za prostorno planiranje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije. Predstavila je i financijsko izvješće prema izvršenju godišnjeg proračuna 

za 2021. godinu koje će naknadno poslati Osnivaču putem nadležnog Upravnog odjela za 

prostorno planiranje, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 
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Nakon kratke rasprave predsjednik je dao točku na glasanje. Upravno vijeće je 

jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01.01.2021. do 

31.12.2021.godine  (KLASA : 400-04/21-01/1, URBROJ : 2103-75-22-30). 

 

Ad. 4. 

 

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

koja glasi : „Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini i  izvješće o obvezama iz programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara za 2021. godinu“. 

 Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku prijedlog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i  izvješće o obvezama iz 

programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2021. godinu. 

 Ravnateljica je ukratko obrazložila Program i Izvješće koje svake godine sastavlja 

glavni čuvar prirode, a prema zakonskoj obavezi oni se dostavljaju Vatrogasnoj zajednici 

Bjelovarsko-bilogorske županije i Civilnoj zaštiti, područni ured Bjelovar.  

Nakon kratke rasprave predsjednik je dao točku na glasanje. Upravno vijeće je 

jednoglasno usvojilo Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i  izvješće o obvezama iz programa aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2021. godinu (KLASA : 245-01/22-01/1, 

URBROJ : 2103-75-22-2). 

 

Ad. 5. 

 

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

koja glasi : „Odluka o ukidanju ureda ispostave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije“. 

Predsjednik upravnog vijeća je iznio prijedlog izvršnog tijela osnivača članovima 

Upravnog vijeća o ukidanju ureda Javne ustanove u Gradu Daruvaru. Zbog potrebe smanjenja 

režijskih troškova Javne ustanove prijedlog je da se ustanovu ne dijeli na odvojene urede, te 

da svi zaposlenici rade u sjedištu Javne ustanove. 

Upravno vijeća se složilo sa iznijetim i jednoglasno usvojilo Odluku o ukidanju ureda 

ispostave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije u  Gradu Daruvaru  (KLASA : 612-07/16-01/45, URBROJ : 2103-75-22-4). 

 

Ad. 6. 

 

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

koja glasi : „Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada 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 nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. Prema nacrtu prijedloga ukida se radno mjesto 

voditelj ispostave i uvodi se radno mjesto viši stručni savjetnik, a mijenja se i članak 4. redni 

broj 2., članak 7 i članak 11. stavak 2., koji se odnose na uvođenje novog radnog mjesta. 

Nakon kratke rasprave predsjednik je dao točku na glasanje. Upravno vijeće je 

jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
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načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije (KLASA : 030-02/16-01/1, URBROJ : 2103-75-22-5). 

 

Ad. 7. 

 

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

koja glasi : „ Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika 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 nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

radu i plaćama zaposlenika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije. Prema nacrtu prijedloga mijenja se članak 32. stavak 1. 

točka 2. gdje se briše radno mjesto i koeficijent voditelj ispostave, a uvodi se radno mjesto 

viši stručni savjetnik sa koeficijentom usklađenim sa koeficijentima zaposlenih u Upravnim 

odjelima Bjelovarsko-bilogorske županije, te se mijenja članak 48. stavak 1. gdje se uvodi 

pravo na isplatu naknade za prehranu.  

Nakon kratke rasprave predsjednik je dao točku na glasanje. Upravno vijeće je 

jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i plaćama 

zaposlenika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije (KLASA : 112-01/16-01/2, URBROJ : 2103-75-22-5). 

 

Ad. 8. 

 

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

koja glasi : „ Odluka o otkaza Ugovora o radu uz istovremenu ponudu novog Ugovora o 

radu“. 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku nacrt prijedloga Odluke o otkaza Ugovora o radu uz 

istovremenu ponudu novog Ugovora o radu i  nacrt prijedloga novog Ugovora o radu za radno 

mjesto viši stručni savjetnik. Prema nacrtu prijedloga otkazuje se radno mjesto voditelja 

ispostave na kojem je zaposlen Damir Lujanac jer se ukida ured ispostave u Gradu Daruvaru i 

istovremeno mu se nudi radno mjesto viši stručni savjetnik u sjedištu Javne ustanove u 

Čazmi, sukladno Zakonu o radu i Pravilnicima Javne ustanove. 

Nakon kratke rasprave predsjednik je dao točku na glasanje. Upravno vijeće je 

jednoglasno donijelo Odluku o otkazu Ugovora o radu uz istovremenu ponudu novog 

Ugovora o radu (KLASA : 112-04/22-01/1, URBROJ : 2103-75-22-1). 

 

Ad. 9. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Ivica Tanjić naveo je devetu 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  10:30 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 05/19-pročišćeni tekst), 

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko 

bilogorske županije na  sjednici održanoj 12. veljače 2022. godine, donijelo je : 

 

 

ODLUKU 
 

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, 

 održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja  

 Bjelovarsko-bilogorske županije za  2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

           Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 12. veljače 2022. godine, razmotrilo je i 

jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, 

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na  području 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. 

 

KLASA : 612-07/20-01/25 

URBROJ : 2103-75-22-15 

Čazma, 12. veljače 2022. 

                                                                               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 

 
           

Temeljem članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko bilogorske županije ( „ Županijski glasnik “ broj 05/19-pročišćeni tekst), 

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko 

bilogorske županije na  sjednici održanoj 12. veljače 2022. godine, donijelo je : 

 

 

 

ODLUKU 
 

o prihvaćanju Financijskog izvješća  

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

 Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine 

 

 

Članak 1. 

 

           Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 12. veljače 2022. godine, razmotrilo je i 

jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za period od 

01.01.2021. do 31.12.2021. godine. 

 

Članak 2. 

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA : 400-04/21-01/1 

URBROJ : 2103-75-22-30 

Čazma, 12. veljače 2022. 

                                                                              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 

 
 

          Temeljem članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko bilogorske županije ( „ Županijski glasnik “ broj 05/19-pročišćeni tekst), 

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko 

bilogorske županije na  sjednici održanoj 12. veljače 2022. godine, donijelo je : 

 

 

ODLUKU 
 

o usvajanju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

 od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini i Izvješća o  

obvezama iz Programa aktivnosti za 2022. godinu na području upravljanja  

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode  

Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

 

Članak 1. 

 

           Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 12. veljače 2022. godine, razmotrilo je i 

jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i  Izvješća o obvezama iz 

Programa aktivnosti za 2021. godinu na području upravljanja Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

Članak 2. 

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA : 245-01/22-01/1 

URBROJ : 2103-75-2-2 

Čazma, 12. veljače 2022. 

                                                                                  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 

 
 

Temeljem članka 16. i članka 13. stavka 2.  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 na području 

Bjelovarsko bilogorske županije na  sjednici održanoj 12. veljače 2022. godine, donijelo je : 

 

 

ODLUKU 

 
o ukidanju ureda ispostave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

 dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije 

  u Gradu Daruvaru 

 

 

Članak 1. 

 

Ured ispostave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije u Gradu Daruvaru ustrojen je 30.studenog 2016. godine Odlukom Upravnog 

vijeća uz suglasnost izvršnog tijela osnivača Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije.  

 

Članak 2. 

 

 Ovom Odlukom ukida se ured ispostave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u Gradu Daruvaru. 

 

Članak 3. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja u upućuje na suglasnost županu Bjelovarsko-

bilogorske županije. 

 

                                                                                       

KLASA : 612-07/16-01/45 

URBROJ : 2103-75-22-4 

Čazma, 12. veljače 2022.                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  

                                                                                                              Ivica Tanjić 

  



 

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08 i 127/19 ), članka 134. stavka 4 Zakona o zaštiti prirode ( „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 

14/19 i 127/19 ) i 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 12. veljače 2022. godine donijelo je :  

 

 

 

ODLUKU  
 

 o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

 i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

 Bjelovarsko – bilogorske županije 

 

 

 

Članak 1. 

 

 U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije ( KLASA : 030-02/16-01/1, URBROJ :2103-75-

16-1 od 06.lipnja 2016. godine ) članak 3. sa mijenja i glasi : 

„ Javna ustanova obavlja stručne i administrativna poslove vezanu uz djelatnost zaštite, 

održavanja i promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih vrijednosti na području Bjelovarsko-

bilogorske županije, sukladno članku 2. ovog Pravilnika.“. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 4. mijenja se redni broj 2. i  glasi :  

 

 

Red. 

br. 

Unutarnji ustroj 

Radna mjesta 
UVJETI Opis poslova i zadaća 

Broj 

izvršitelja 

2. 
Viši stručni 

savjetnik 

 

 

• preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij iz 

prirodnih biotehničkih , 

biomedicinskih i tehničkih 

područja  

• radno iskustvo od 5 

godine na poslovima 

struke 

• poznavanje jednog 

svjetskog jezika 

• poznavanje rada na 

računalu 

• položen vozački ispit „B“ 

kategorije 

 

• Planira, provodi i  izvještava o 

aktivnostima vezanim uz istraživanja i 

praćenje stanja prirodnih vrijednosti  

• Organizira i vodi bazu podataka o 

prirodnim vrijednostima zaštićenog 

područja 

• Sudjeluje u interpretaciji prirodnih 

vrijednosti, osmišljava edukativne i 

promotivne  sadržaje, te provodi 

edukacije vezane uz prirodne 

vrijednosti 

• Sudjeluje u izradi i provedbi planskih 

dokumenata ( godišnji programi, 

planovi upravljanja, prostorni planovi i 

akcijski planovi) i izvješća zaštićenog 

područja 

• Prati zakonske propise u okviru svog 

posla 

• Obavlja i druge poslove po nalogu 

ravnatelja, Upravnog vijeća i osnivača 

1 

 

 



 

Članak 3. 

 

 U članak 7. se mijenja i glasi :  

„Višeg stručnog savjetnika imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg 

raspisuje Upravno vijeće sukladno zakonu i Pravilniku, osim ukoliko se radi o rasporedu zaposlenika 

unutar ustanove, a u kom slučaju nije potrebno raspisivanje javnog natječaja. 

Višeg stručnog savjetnika imenuje Upravno vijeće na neodređeno vrijeme na način propisan 

zakonom.“ 

 

Članak 4. 

 

U članku 11. mijenja se stavak 2. i  glasi : 

„Viši stručni savjetnik odgovoran je za svoj rad Upravnom vijeću i ravnatelju Javne 

ustanove.“ 
 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od dana objave na internetskoj stranici Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima Bjelovarsko bilogorske županije : https://www.zastita-

prirode-bbz.hr/  

 

KLASA:030-02/16-01/1 

URBROJ:2103-75-22-5 

Čazma, 12. veljače 2022.                                                                                  

                                                                        PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                         Ivica Tanjić 

                                 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 Ova Odluka objavljena je __________  godine i stupila je na snagu ___________ godine. 

 

                                                                                             Ravnateljica Javne ustanove 

                                                                                                       Spomenka Mlinarić 

 

https://www.zastita-prirode-bbz.hr/
https://www.zastita-prirode-bbz.hr/


 

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08 i 127/19 ), članka 134. stavka 4 Zakona o zaštiti prirode ( „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 

14/19 i 127/19 ) i 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 12. veljače 2022. godine donijelo je :  

 

 

 

ODLUKU  
 

 o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika  

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

 Bjelovarsko – bilogorske županije 

 

 

Članak 1. 

 

 U Pravilniku o radu i plaćama zaposlenika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije ( KLASA : 112-01/16-01/2, URBROJ : 2103-75-

16-01 od 30. studenog 2016. godine ) članak 32. stavak 1. točka 2. sa mijenja i glasi : 

 

„ – viši stručni savjetnik : 2,21“ 

 

Članak 2. 

 

 U članku 48. mijenja se stavak 1. i glasi : 

 „ Zaposlenik ima pravo na isplatu naknade za prehranu i prigodnih nagrada ( božićnica, 

uskrsnica i dr. )  u  najmanjem iznosu na koji se prema propisima ne plaća porez.“ 

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od dana objave na internetskoj stranici Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima Bjelovarsko bilogorske županije : https://www.zastita-

prirode-bbz.hr/  

 

KLASA:112-01/16-01/2 

URBROJ:2103-75-22-5 

Čazma, 12. veljače 2022.                                                                                  

                                                                        PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                         Ivica Tanjić 

                                 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

                   

 Ova Odluka objavljena je  ___________ godine i stupila je na snagu ______________ godine. 

 

                                                                                             Ravnateljica Javne ustanove 

                                                                                                     Spomenka Mlinarić 

https://www.zastita-prirode-bbz.hr/
https://www.zastita-prirode-bbz.hr/


 

Temeljem članka 115. stavka 1. točke 1. i članka 123. Zakona o radu ( „Narodne novine“, broj 

93/2014, 127/17 i 98/19 ) i  članka 66., 67., te članka 68. stavka 1. točke 1. Pravilnika o radu i plaćama 

zaposlenika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije ( KLASA : 112-01/16-01/2, URBROJ : 2103-75-16-01 od 30. studenog 2016. godine ) 

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko – bilogorske 

( u daljnjem tekstu: Poslodavac ) županije na sjednici održanoj 12. veljače 2022. godine donijelo je :  

 

 

ODLUKU  
 

 o otkazu Ugovora o radu  

uz istovremenu ponudu novog Ugovora o radu 

 

 

Članak 1. 

 

 Zaposleniku Damiru Lujancu iz Daruvara, Josipa Jelačića 83, OIB 40363855204 ( u 

nastavku teksta : Zaposlenik ) otkazuje Ugovor o radu sklopljen 01.siječnja 2017. godine na neodređen 

vrijeme, temeljem kojeg Zaposlenik obavlja poslove radnog mjesta voditelja ureda ispostave Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

Članak 2. 

 

 Uslijed provedenih organizacijskih promjena predmetno radno mjesto prestalo je postojati 

slijedom čega je prestala potreba za radom Zaposlenika na istom radnom mjestu. 

 

Članak 3. 

 

 Zaposleniku prestaje radni odnos uz otkazni rok u trajanju od dva mjeseca koji počinje teći 

protekom roka od 8 dana od dana dostave ove Odluke Zaposleniku. 

 Za vrijeme otkaznog roka Zaposlenik će biti obavezan raditi, a ima pravo uz naknadu plaće 

biti odsutan s rada najmanje četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja. 

 

Članak 4. 

 

 Poslodavac će Zaposleniku omogućiti korištenje ostvarenog neiskorištenog dijela godišnjeg 

odmora za 2022. godinu tijekom otkaznog roka iz točke 3. Ukoliko Zaposleniku ne bude omogućeno 

korištenje godišnjeg odmora ili Zaposlenik isti ne iskoristi zbog nekog drugog  opravdanog razloga, 

Zaposleniku će biti isplaćena naknada za neiskorištene dane godišnjeg odmora koja će se isplatiti 

istodobno s isplatom plaće za posljednji mjesec u kojem je Zaposlenik radio. 

 

Članak 5. 

 

 Zaposlenik ima pravo na otpremninu u visini od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju 

će ostvariti tri mjeseca prije prestanka Ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod Poslodavca. 

Otpremnina će biti isplaćena istodobno s isplatom plaće za posljednji mjesec u kojem je Zaposlenik 

radio, a najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana isplate plaće. Poslodavac će istodobno s 

isplatom otpremnine, a najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana isplate, uručiti Zaposleniku 

obračun otpremnine iz kojeg je vidljivo kako je otpremnina  utvrđena. 

 

Članak 6. 

  

 Kod  Poslodavca postoji potreba za daljnjim radom Zaposlenika na radnom mjestu viši stručni 

savjetnik ali pod izmijenjenim uvjetima, stoga Poslodavac istodobno s otkazom Ugovora o radu iz 

točke 1. ove Odluke nudi Zaposleniku sklapanje novog Ugovora o radu koji je priložen ovoj Odluci i 



 

čini njen sastavni dio. Ako Zaposlenik u roku od 8 dana računajući od dana primitka ove Odluke 

prihvati ponuđeni Ugovor o radu, radni odnos se nastavlja u skladu s odredbama tog Ugovora, a točke 

1. do 5. ove Odluke neće se primijeniti.  

 

Članak 7. 

 

 Ako Zaposlenik u roku od 8 dana računajući od dana primitka ove Odluke obavijesti 

Poslodavca da ne prihvaća ponuđeni Ugovor o radu ili se u ostavljenom roku ne očituje ili se očituje 

nakon proteka ostavljenog roka, stupaju na snagu pravni učinci otkaza. 

  

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje 

 

KLASA : 112-04/22-01/1 

URBROJ : 2103-75-22-1 

Čazma,  12. veljače 2022.                                                                                 

                                                                        PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                         Ivica Tanjić 

                                 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Uputa o zaštiti prava : 

 

Protiv ove Odluke Zaposlenik ima pravo uložiti zahtjev za zaštitu povrijeđenog prava Poslodavcu u 

pisanom obliku u roku od 15 dana računajući od dana kada se Zaposlenik izjasnio o odbijanju ponude 

za sklapanje Ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima ili od dana isteka roke koji je za izjašnjenje o 

dostavljenoj ponudi određen ovom Odlukom ako se Zaposlenik nije izjasnio o primljenoj ponudi ili se 

izjasnio nakon isteka ostavljenog roka. 

 

 

 

 

 

 

                   


