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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 : 2103-75-22-6 

Čazma, 11. ožujka 2022. 

 

 

ZAPISNIK 
- druga sjednica – 

 
                      

Druga sjednica 2022. godine, Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održana je  11. ožujka 2022. 

godine s početkom u 10:00 sati  telefonskim putem. 

 

      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. 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. Odluka o upućivanju Prijedloga plana upravljanja regionalnog parka Moslavačka gora 

na javnu raspravu. 

 

 

  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: „Oduka o upućivanju Prijedloga plana upravljanja regionalnog parka Moslavačka 

gora na javnu raspravu“. 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili u pismenom obliku mišljenje nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog 

razvoja na prijedlog Plana upravljanja regionalnim parkom Moslavačka gora, prijedlog Plana 

upravljanja regionalnim parkom Moslavačka gora usklađen sa mišljenjem nadležnog 

Ministarstva i  nacrt prijedloga Odluke o upućivanju prijedloga Plana upravljanja na javnu 

raspravu. Nacrt prijedloga Odluke je sastavljen prema Zakonu o zaštiti prirode, Uredbi o 

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša i 

Smjernicama za izradu planova upravljanja zaštićenim područjem i ekološkom mrežom 

nadležnog Ministarstva. Predlaže se javni uvid u periodu od 12. ožujka 2022. g. do 11. travnja 

2022. godine, sa javnim izlaganjem 01. travnja 2022. godine u Multifunkcionalnom centru 

Čazma Natura u Čazmi, te je definiran način i vrijeme dostave prijedloga, mišljenja i 

primjedaba javnosti. 

Članovi Upravno vijeća nisu imali primjedbi na dostavljene materijale. Upravno vijeće 

je jednoglasno usvojilo Oduku o upućivanju Prijedloga plana upravljanja regionalnog parka 

Moslavačka gora na javnu raspravu (KLASA : 612-07/20-01/16, URBROJ : 2103-75-22-29) 

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 

 
KLASA : 612-07/20-01/16 

URBROJ : 2103-75-22-29 

Čazma, 11. ožujka 2022.   

           
Temeljem članka 138. stavak 6. i 9. Zakona o zaštiti prirode ( „Narodne novine“ br. 80/13, 

15/18, 14/19 i 127/19) i članka16. 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 donosi: 

 

 

 

ODLUKU 

 

 o upućivanju prijedloga Plana upravljanja  

regionalnog parka Moslavačka gora 

 na javnu raspravu 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom omogućuje se sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku 

izrade Plana upravljanja regionalnom parkom Moslavačka gora. 

 

Članak 2. 

 

 Prijedlog plana upravljanja iz točke 1. ove Odluke upućuje se na javnu raspravu koja uključuje 

objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje. 

 

Članak 3. 

 

Javnu raspravu iz točke 2. koordiniraju i provode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko - bilogorske županije i  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Sisačko - moslavačke županije ( u daljnjem tekstu : Javne ustanove ). 

 

U svrhu provedbe javne rasprave Javne ustanove daju obavijest o provođenju javne rasprave 

na svojim službenim internetskim  stranicama, te po mogućnosti i na internetskim stranicama ostalih 

zainteresiranih dionika najkasnije 8 ( osam ) dana prije početka javne rasprave. 

 

Obavijest o provođenju javne rasprave će sadržavati :  

− naznaku predmeta javne rasprave, 

− datum početka i datum završetka javne rasprave, 

− mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida, 

− mjesto i vrijeme održavanja javnog izlaganja, 

− rok u kojem će javnost Javnim ustanovama moći dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i 

primjedbe  na predmet javne rasprave 

 



Članak 4. 

 

 Javna rasprava će trajati od 12. ožujka 2022. do 11. travnja 2022. godine. 

 

Članak 5. 

 

 Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Prijedlog 

Plana upravljanja regionalnim parkom Moslavačka gora na : 

− na službenim internetskim stranicama Javnih ustanova 

− u prostorijama Javnih ustanova radnim danom od 08:00 do 13:00 sati. 

 

Članak 6. 

 

 Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja regionalnim parkom Moslavačka gora održati 

će se 01. travnja 2022. godine ( petak ) u Multifunkcionalnom centru Čazma Natura na adresi Trg 

Čazmanskog Kaptola 6, 43240 Čazma. 

 

Članak 7. 

 

 Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog Plana upravljanja regionalnim parkom 

Moslavačka gora moći će se : 

− upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, 

− dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 

− dostaviti zaključno s danom javne rasprave u pisanom obliku  na adrese: 

o elektronske pošte: info@zastita-prirode-bbz.hr  ili kata.benac@zastita-prirode-smz.hr, 

o Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije ,Trg Čazmanskog Kaptola 6, 43240 Čazma  ili 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke 

županije ,Trg grofova Erdödyja  17, 44317 Popovača. 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, 

neće se uzeti u obzir. 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA :                                                                                 

                                                                                                      Ivica Tanjić 
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