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Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predmet: Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku
o izmjenama Statuta Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Krapinsko-zagorske županije

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 20. svibnja 2005. godine donio je Zakon o zaštiti
prirode («Narodne novine» broj 70/05.) - dalje u tekstu: Zakon. Člankom 72. st. 3. i člankom
202. st. 3. Zakona bila je propisana obveza županije da se za upravljanje zaštićenim
područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima odlukom Županijske skupštine
osnuje javna ustanova u roku godine dana od stupanja Zakona na snagu odnosno najkasnije
do 16. lipnja 2006. godine.

Slijedom navedenoga, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na sjednici
održanoj dana 11. studeni 2005. godine  donijela je Odluko o osnivaju Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 14/05. i 9/06. – ispr.) - dalje u tekstu:
Ustanova.

Radi usklađenja sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i
36/09.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» broj
139/08.), na 4. sjednici Županijske skupštine održanoj dana 17. prosinca 2009. donijeta je
Odluka o izmjeni Odluko o osnivaju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» broj 30/09.). Odluka je dostavljena Ministarstvu kulture na ocjenu
sukladnosti sa zakonom, te je Ministarstvo dana 15. siječnja 2010. godine donijelo Rješenje
KLASA: UP/I-612-07/09-33/1198 da je Odluka sukladna sa zakonom. Člankom 5. Odluke
propisano je da je Ustanova dužna uskladiti Statut i druge opće akte sa odredbama Odluke u
roku 90 dana od stupanja Odluke na snagu, odnosno najkasnije do  26. ožujka 2010. godine.
Prema članku 6. stavku 4. Odluke Statut, pa tako i njegove izmjene i dopune, donosi
Upravno vijeće Ustanove uz suglasnost Županjske skupštine.



Slijedom navedenog, Upravno vijeće Ustanove na sjednici održanoj dana 26. veljače
2010. godine donijelo je Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije.

Statutarnom odlukom, Statut Ustanove usklađen  je s Odlukom i zakonima u pogledu
davanja suglasnosti osnivača, pa tako Županijska skupština daje suglasnost na Statut, dok
župan daje suglasnost na: plan razvoja, financijski plan i godišnji program zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti, te utvrđuje
visinu naknade za rad u Upravnom vijeću. Povećan je iznos do kojeg ravnatelj može
samostalno raspolagati (s 50.000,00 na 70.000,00 kn)  kao i  iznos do kojeg Upravno vijeće
može samostalno raspolagati (s 100.000,00 na 120.000,00 kn) kada odlučuju o stjecanju,
opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine odnosno sklapanju pravnih poslova. Za
iznose veće od 120.000,00 kuna potrebna je suglasnost župana. Nadalje, Statutarnom
odlukom propisano je da stručnog voditelja imenuje i natječaj raspisuje Upravno vijeće te su
utvrđeni stručni i drugi uvjeti koje mora imati stručni voditelj Ustanove, dok se stručni i drugi
uvjeti za glavnog nadzornika i nadzornika Ustanove propisuju, u skladu s Zakonom o zaštiti
prirode, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove. Statutarnom odlukom
izmijenjeni su, za ravnatelja, uvjeti u pogledu stručne spreme, kao što su i nazivi stručne
spreme usklađeni sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
(«Narodne novine» broj 107/07.) i Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima,
poljima i granama («Narodne novine» broj 118/09.) – prema važećoj  odredbi Statuta za
ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima: «visoku stručnu spremu iz polja biologije,
poljoprivrede, šumarstva, ekonomije ili prava», dok se Statutarnom odlukom za ravnatelja
može  imenovati osoba koja je: «magistar struke iz prirodnog područja: geologija ili biologija
ili biotehničkog područja: poljoprivreda ili šumarstvo». I naposljetku, nadzor nad Ustanovom
više ne vrši Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, već upravno tijelo
Krapinsko-zagorske županije nadležno za zaštitu prirode (sada je to Upravni odjel za zaštitu
okoliša).

Pregledom Statutarne odluke utvrđeno je, da je istom, Statut usklađen s Odlukom o
osnivanju Ustanove i zakonima, te se predlaže davanje suglasnost na istu. Kako je, prema
članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi i članku 32. Statuta
Krapinsko-zagorske županije župan  nadležan za predlaganje općih i drugih akata, predlaže
se županu da utvrdi Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku, a
Županijskoj skupštini da prihvati Prijedlog i donese Zaključak o davanju suglasnosti na
Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije.

T A J N I C A
Dubravka Sinković

Prilog:
1. Preslika Statuta i Statutarne odluke Ustanove,
2. Statutarna odluka o izmjenama Statuta

Ustanove od 26. veljače 2010.,
3. Prijedlog zaključka.
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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj
76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08.), članka 76. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode
(«Narodne novine», broj 70/05. i 139/08.), članka 6. stavka 4. Odluke o osnivanju Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske
županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 14/05., 9/06. - ispr. i 30/09.) i
članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» broj 13/01., 5/06., 11/06-pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko-
zagorske županije na 5. sjednici održanoj dana --. ožujka 2010. godine d o n i j e l a je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Krapinsko-zagorske županije

I. Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama  Statuta Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije,
(KLASA: 351-01/10-01/23, URBROJ: 2140-18-10-2 donesenu na 3. sjednici Upravnog vijeća
Javne ustanove održanoj dana 26. veljače 2010. godine.

II. Statutarna odluka iz točke I. nalazi se u prilogu Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Ćuk, dr. med.

Dostaviti:
1. Javna ustanova za upravljane zaštićenim

prirodnim vrijednostima na području KZŽ,
n/p ravnatelja Ivana Ištoka,
n/p predsjednika Upravnog vijeća Ivana Martinića,

2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» za objavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku
o izmjenama Statuta Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Krapinsko-zagorske županije

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko-
zagorske županije dana 08. ožujka 2010. godine  d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se  Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o
izmjenama Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Krapinsko-zagorske županije.

2. Prijedlog zaključka iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se
Dubravka Sinković, tajnica Tajništva Županije.

Ž U P A N
Mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.


