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                                        - suglasnost na prijedlog, daje se 
  

   

PRAVNI TEMELJ:                                   
                                  

 

 

                                  

 

 

NADLEŽNOST ZA 

DONOŠENJE:                o.d. župana-zamjenica župana 

 

PREDLAGATELJ:        Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

 

IZVJESTITELJ:            Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno  

                                          uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

 

OBRAZLOŽENJE:      
    Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Krapinsko-zagorske županije dužna je sukladno članku 73. Zakona o zaštiti prirode (Narodne 

novine broj 70/05 i 139/08) obavljati djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog 

područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja 

prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzirati  provođenje uvjeta i 

mjera zaštite prirode na području kojim upravlja. 

Sukladno navedenom Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije izradila je Prijedlog svojeg Godišnjeg 

programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima 

PREDMET:                   Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 

                                         korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova                      

                                         za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području  

                                         Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu 

Odluka o osnivanju  Javne ustanova za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 

(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 14/05, 9/06-

ispravak i 30/09), Statut Krapinsko-zagorske županije (“Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 11/06 - 

pročišćeni tekst i 14/09) 

 



upravlja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu, te isti uputila  ovom tijelu 

na ishođenje suglasnosti. 

Naime, kako prema odredbi članka 76. stavak 3.  Zakona o zaštiti prirode godišnji 

program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja donosi 

Upravno vijeće javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem uz suglasnost  župana, 

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Krapinsko-zagorske županije raspravljajući o prijedlogu Godišnjeg programa zaštite, 

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja na području 

Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu donijelo je na svojoj 17. sjednici održanoj dana 

27. prosinca 2012. godine zaključak o donošenju predmetnog Godišnjeg programa. 

Razmatrajući predmetni prijedlog Godišnjeg programa (koji se u cijelosti daje u 

prilogu) ovo tijelo utvrdilo je da isti nije u koliziji sa odredbama Zakona o zaštiti prirode, pa 

se temeljem  navedenog  predlaže  obnašateljici dužnosti župana-zamjenici župana donošenje 

zaključka o davanju suglasnosti na isti. 

 

      

      

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  
Za potrebe provedbe ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva iz Županijskog 

proračuna. 

 

 

 

 

P R O Č E L N I K 

mr. sc. Stjepan Bručić dipl. ing.  građ. 
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Na temelju članka 6. stavka 5. 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-ispravak i 30/09) i članka 32. stavka 1. 

alineja 18. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije” broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) Obnašateljica dužnosti župana-

zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije d o n o s i 

 

 

Z A K L J U Č A K 
 

 

1. Daje se suglasnost na Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu. 

 

 

2. Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu nalazi se u privitku i čini 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

 

OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI ŽUPANA- 

ZAMJENICA ŽUPANA 

Sonja Borovčak 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice 

2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ovdje 

3. Za zbirku isprava 

4. Pismohrana 

 

 


























