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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 

 

KLASA : 007-06/22-01/1 

URBROJ : 2103-75-22-19 

Čazma, 22. srpnja 2022. 

 

ZAPISNIK 
- šesta sjednica – 

 
                      

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

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održana je  22. srpnja 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 

- Mario Pešić – član 

- Vanja Ficnar - 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. Prihvaćanje zapisnika sa prethodnih sjednica. 

2. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za period od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine. 

3. Suglasnost za prijedlog prijave na javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata 

poticanja „Plastic free zone“. 

4. 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 2022. godini. 

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: „Prihvaćanje zapisnika sa prethodnih sjednica“ , te je nakon glasanja utvrdio da je 

zapisnik jednoglasno prihvaćen sa četvrte i pete sjednice 2022. godine. 

 

Ad. 2.  

 

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

koja glasi: „Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za period od 

01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine“. 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili na uvid u pismenom obliku prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

financijskog plana za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine i predao riječ 

ravnateljici koja je ukratko obrazložila prijedlog Polugodišnjeg financijskog izvještaja o 

izvršenju financijskog plana od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

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

jednoglasno usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za period od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine ( KLASA : 400-04/22-01/1, URBROJ : 2103-75-22-10 ). 

 

Ad. 3. 

 

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

koja glasi: „Suglasnost za prijedlog prijave na javni poziv za neposredno sufinanciranje 

projekata poticanja „Plastic free zone““. 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili na uvid u pismenom obliku Obrazac prijedloga prijave i Javni poziv za neposredno 

sufinanciranje projekata poticanja „Plastic free zone“ ( JP ZO 2/2022 ) i predao riječ 

ravnateljici da obrazloži dostavljene materijale. Ravnateljica je obrazložila prijedlog prijave 

na javni poziv raspisanog od strane Fonda za zaštitu okoliša za neposredno sufinanciranje 

projekata poticanja „Plastic free zone“, prijedlog troškovnika i postotak sufinanciranja. 

Predsjednik Upravnog vijeća je uputio članove da će njihova odluka biti važeća nakon 

dobivene suglasnosti župana ( izvršnog tijela osnivača ) ukoliko se slože sa prijedlogom 

prijave. 

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

jednoglasno usvojilo Odluku o davanju Suglasnosti za prijedlog prijave na javni poziv za 

neposredno sufinanciranje projekata poticanja „Plastic free zone“  (KLASA : 351-01/22-01/5, 

URBROJ : 2103-75-22-8). 

 

Ad. 4. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća g. Ivica Tanjić naveo je četvrtu 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 2022. godini“ 

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da su svi članovi Upravnog vijeća 

zaprimili na uvid u pismenom obliku ovjeren Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u 

sufinanciranju projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i 

očuvanje bijele rode ( Ciconia ciconia )“ u 2022. godini, gdje su navedeni svi uvjeti projekta. 

Predloženi su članovi Upravnog vijeća Damir Zajček za predsjednika Povjerenstva i Ivan 

Tomačević za člana Povjerenstva, te ravnateljica Spomenka Mlinarić za članicu Povjerenstva. 
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Predsjednik je dao točku na glasanje i. Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o 

imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se 

nalaze gnijezda bijele rode prema projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode ( Ciconia ciconia )“ 

u 2022. godini u sastavu Damir Zajček za predsjednika Povjerenstva,  Ivan Tomačević  i 

Spomenka Mlinarić za članove Povjerenstva (KLASA : 352-01/22-01/5, URBROJ : 2103-75-

22-19). 

 

Ad. 5. 

 

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

koja glasi „Pitanja i prijedlozi“.  

U završnoj točci sjednice Upravnog vijeća ravnateljica je vijeće informirala o tijeku 

provedbe projekta „Staza prijatelja prirode“ sa produžetcima rokova završetka projekta i 

financijskim izvršenjem projekta, te je vijeće ukratko uputila o tijeku pripreme projektnog 

prijedloga za prijavu na javni poziv raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“. 

 

 

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 

 
           

Temeljem članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

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

2 od 13 travnja 2022. – pročišćeni tekst ), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko - bilogorske županije na  sjednici održanoj 22. 

srpnja 2022. godine, donijelo je : 

 

 

 

ODLUKU 
 

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana   

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

 Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 

 od 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine 

 

 

Članak 1. 

 

           Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 22. srpnja 2022. godine, razmotrilo je i 

jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog 

plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske 

županije za razdoblje od 01.siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine. 

 

Članak 2. 

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA : 400-04/22-01/1 

URBROJ : 2103-75-22-10 

Čazma, 22. srpnja 2022. 

                                                                              PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                   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 

 
Temeljem članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije ( KLASA : 007-02/22-01/1, URBROJ : 2103-75-22-2 od 13 travnja 

2022. – pročišćeni tekst ), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Bjelovarsko - bilogorske županije na  sjednici održanoj 22. srpnja 2022. godine, donijelo je : 

 

 

ODLUKU 
  

 o davanju suglasnosti za prijavu na javni poziv 

 za neposredno sufinanciranje  projekata poticanja 

 „Plastic free zone“ ( JP ZO 2/2022 ) 

 

 

Članak 1. 

 

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima prirode 

Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 22. srpnja 2022. godine, razmotrilo je i 

jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za prijavu na javni poziv za neposredno sufinanciranje 

projekata poticanja „Plastic free zone“ ( JP ZO 2/2022 ) objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša 

i energetsku učinkovitost ( u daljem tekstu : Javni poziv  ). 

  

Članak 2. 

 

 Prijedlog projektne dokumentacije koji je sastavni dio ove Odluke praviti  će se na Javni poziv 

nakon dobivene suglasnosti izvršnog tijela osnivača. 

 

Članak 3. 

 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                                  

KLASA : 351-01/22-01/5 

URBROJ : 2103-75-22-8 

Čazma, 22. srpanj 2022.                                              PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                         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 

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

Bjelovarsko-bilogorske županije ( KLASA : 007-02/22-01/1, URBROJ : 2103-75-22-2 od 13 travnja 

2022. – 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 22. 

srpnja 2022. 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 2022. 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 2022. 

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 : 352-01/22-01/5                                                       

URBROJ : 2013-75-22-19 

Čazma, 22. srpnja 2022.                                                    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                                  Ivica Tanjić 


