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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 : 2103-75-22-12 

Čazma, 13. travnja 2022. 

 

ZAPISNIK 
- četvrta sjednica – 

 
                      

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

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održana je  13. travnja 2022. 

godine s početkom u 10:00 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 

- Damir Zajček -  član 

- Ivan Tomašević – član 

- Spomenka Mlinarić, ravnateljica Javne ustanove 

 

Odsutni : 

- Mario Pešić – član 

- Vanja Ficnar - 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 prethodnih sjednica. 

2. Odluka o usvajanju Plana upravljanja regionalnim parkom Moslavačka gora 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 

4. Donošenje pročišćenog teksta Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. 

5. Donošenje pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije. 
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6. Donošenje pročišćenog teksta Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije 

7. Financijsko izvješće od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine 

8. 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 prethodnih sjednica“ , te je nakon glasanja utvrdio da je 

zapisnik jednoglasno prihvaćen sa prve, druge i treće sjednice 2022. godine. 

 

Ad. 2.  

 

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

koja glasi: „Odluka o usvajanju Plana upravljanja regionalnim parkom Moslavačka gora“.  

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili na uvid u pismenom obliku prijedlog Plana upravljanja regionalnim parkom 

Moslavačka gora 2022.-2031.i predao riječ ravnateljici da ukratko obrazloži nacrt prijedloga 

Odluke o usvajanju Plana upravljanja regionalnim parkom Moslavačka gora. 

Ravnateljica je obrazložila Upravnom vijeću da je nakon mišljenja Ministarstva na 

prijedlog Plana upravljanja od 07. ožujka 2022. godine i Odluke Upravnog vijeća na 

upućivanje prijedloga Plana upravljanja na javnu raspravu, javna rasprava prema Odluci 

provedena od 13. ožujka 2022. do 11. travnja 2022. godine , sa javnim izlaganjem održanim 

01. travnja 2022. u Čazmi. Tokom javne rasprave zaprimljeni su pisani komentari od šest 

različitih dionika, a Izvješće o javnoj raspravi objavljeno je na web stranicama Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije. 

Komentari su podijeljeni za prihvaćene, primljene na znanje i djelomično prihvaćene prema 

zajedničkom sastanku Javnih ustanova. Prihvaćeni komentari su ugrađeni u prijedlog plana i 

poslana je obavijest dionicima koji su dostavili komentare gdje mogu naći odgovore na svoje 

komentare. 

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

jednoglasno usvojilo Odluka o usvajanju Plana upravljanja regionalnim parkom Moslavačka 

gora  ( KLASA : 352-01/22-01/4, URBROJ : 2103-75-22-2 ). 

 

Ad. 3. 

 

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

koja glasi: „Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije“. 
Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili na uvid u pismenom obliku Odluku Županijske skupštine o izmjenama i dopunama 

odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije ( KLASA : 612-07/14-01/7, URBROJ : 2103/1-01-22-29 od 11. ožujka 

2022.) i  nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski 

glasnik“ br.5/19-pročišćeni tekst)  kojim se mijenja članak  6. i glasi :„ Sjedište Javne 

ustanove je u Čazmi, a poslovna adresa je Milana Novačića 13. O promjeni naziva i sjedišta 

Javne ustanove odlučuje Osnivač.“ 
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Nakon kratke rasprave predsjednik je dao točku na glasanje. Upravno vijeće je 

jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA : 007-02/22-01/1, 

URBROJ : 2103-75-22-1). 

 

Ad. 4. 

 

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

koja glasi : „Donošenje pročišćenog teksta Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije“  
Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili na uvid u pismenom obliku nacrt prijedloga pročišćenog teksta Statuta Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije koji 

obuhvaća Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije („Županijski glasnik“ br.5/19-pročišćeni tekst) i Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-

bilogorske županije (KLASA : 007-02/22-01/1, URBROJ : 2103-75-22-1). 

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

jednoglasno usvojilo pročišćeni tekst Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA : 007-02/22-01/1, URBROJ : 

2103-75-22-2). 

 

Ad. 5. 

 

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

koja glasi : „ Donošenje pročišćenog teksta 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 na uvid u pismenom obliku nacrt prijedloga pročišćenog teksta Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Suglasnost župana na Odluku o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. Pročišćeni  tekst se odnosi na 

izmjene i dopune članaka 3., 4.,7. i 11. prema Odluci upravnog vijeća od 12. veljače 2022. 

godine ( prva sjednica 2022. godine ). 

 Predsjednik je dao točku na glasanje. Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo 

pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: 030-

02/16-01/1, URBROJ : 2103-75-22-8). 

 

Ad. 6. 

 

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

koja glasi : „ Donošenje pročišćenog teksta 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 na uvid u pismenom obliku nacrt prijedloga pročišćenog teksta Pravilnika o radu i 

plaćama zaposlenika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije i Suglasnost župana na Odluku o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
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dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. Pročišćeni  tekst se odnosi na izmjene i 

dopune članaka 32. prema Odluci upravnog vijeća od 12. veljače 2022. godine ( prva sjednica 

2022. godine ). 

 Predsjednik je dao točku na glasanje. Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo 

pročišćeni tekst Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: 112-01/16-01/2, 

URBROJ : 2103-75-22-8). 

 

Ad. 7. 

 

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

koja glasi : „Financijsko izvješće od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine“.  

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili na uvid u pismenom obliku Financijsko izvješće od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. 

godine na sjednici Upravnog vijeća, te da je točka 7. dnevnog reda uvedena na sjednici na 

zahtjev ravnateljice i predao je riječ ravnateljici da obrazloži Izvješće. 

Ravnateljica je obrazložila da podnosi financijsko izviješće na znanje Upravnom 

vijeću, uz kratko obrazloženje pojedinih stavaka i napomenom da su se prema smjernicama 

Ministarstva financija prvi puta izvješća podnosila putem nove aplikacije Financijsko 

izvještavanje u sustavu proračuna. 

 

Ad. 8. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Ivica Tanjić naveo je osmu 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  11:30 sati. 

                 

                 Zapisničar :                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

          Spomenka Mlinarić                                                                  Ivica Tanjić 



 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE 
BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE 

( JAVNA USTANOVA PRIRODA BBŽ ) 

 

Adresa:  Milana Novačića 13 , 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 

 
Na temelju članka  134. stavka 1 točke 3, članka 134. stavka 3 i  članka 138. stavka 9 Zakona o 

zaštiti prirode ( „Narodne novine“, br. 80/13,15/18,14/19 i 127/19), te članka 16. Statuta Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije ( „Županijski glasnik“, 

br. 5/19-pročišćeni tekst ), Upravno vijeća na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine donosi : 

 

 

ODLUKU  

 
o usvajanju Plana upravljanja regionalnim parkom Moslavačka gora  

za razdoblje od 2022. do 2031. godine 

 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Plan upravljanja regionalnim parkom Moslavačka gora za razdoblje od 2022. do 

2031. godine u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke ( u daljnjem tekstu : Plan upravljanja). 

 

Članak 2. 

 

Zadužuje se Spomenka Mlinarić, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije da u roku od tjedan dana dostavi Plan upravljanja 

Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja radi dobivanja suglasnosti. 

 

Članak 3. 

 

 Plan upravljanja stupa na snagu datumom dobivene suglasnosti Ministarstva gospodarstva i 

održivog razvoja. 

 

Članak 4. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA : 352-01/22-01/4 

URBROJ : 2103-75-22-2                                                       

Čazma, 13. travnja 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 

 
 
 Na temelju članka 134. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti prirode ( „Narodne novine“, broj 

80/13,15/18, 14/19 i 127/19 ), članka 54. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ , broj 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08 i 127/19 ), članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije ( KLASA: 612-07/14-

01/7, URBROJ : 2103/1-01-22-29 ), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine 

donijelo je  

 

 

ODLUKU  

 

o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove  

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

 Bjelovarsko-bilogorske županije 

 

 
Članak 1. 

 

 U Statutu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije ( „Županijski glasnik“, broj 5/19 - pročišćeni tekst ) članak  6. mijenja se i glasi : 

„ Sjedište Javne ustanove je u Čazmi, a poslovna adresa je Milana Novačića 13.  

O promjeni naziva i sjedišta Javne ustanove odlučuje Osnivač.“ 

 

Članak 2. 

 

 Ostali članci ostaju nepromijenjeni. 

 

Članak 3. 

   

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA : 007-02/22-01/1 

URBROJ : 2103-75-22-1 

Čazma, 13. travnja 2022.                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                    Ivica Tanjić 

 

 

 

 


