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                                                                                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o  
                       osnivanju 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 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) župan Krapinsko-
zagorske županije dana 28. veljače   2014. godine  d o n o s i  

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

  1.  Utvrđuje se  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije. 

 
2.  Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi 

Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 
3.  Za izvjestiteljicu po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se  

Dubravka Sinković, v.d. pročelnika Ureda župana. 
 
 
 
 

 Ž U P A N   
            Željko Kolar 

Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 
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          Ž U P A N 

                         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o 
                      osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim  
                      prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 
 
 
PRAVNI TEMELJ: članak 130. st. 3. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 
 80/13.), članak 12. st. 1. i 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 
 broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.),  članak 35. toč. 5. Zakona o 
 lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
 novine» broj 19/13. - pročišćeni tekst) i članak 17. Statuta Krapinsko-
 zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
 županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST  
ZA DONOŠENJE:     Županijska skupština  
 
PREDLAGATELJ:   Ured župana - Županu 
                                     Župan - Županijskoj skupštini 
 
IZVJESTITELJ:       Dubravka Sinković, v.d. pročelnika Ureda župana 
 
OBRAZLOŽENJE:    

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 20. svibnja 2005. godine donio je Zakon o zaštiti 
prirode («Narodne novine» broj 70/05.). Člankom 72. st. 3. i člankom 202. st. 3. Zakona bila 
je propisana obveza županija da se za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 
prirodnim vrijednostima odlukom predstavničkog tijela 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 11. 
studeni 2005. godine  donijela je Odluku o osnivaju Javne ustanove  za upravljanje zaštićenim  
prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Ustanova). 
Ustanova je započela s radom 2006. godine.  

 



Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13 od 
28. lipnja 2013. godine), koji u članku 240. stavak 2. propisuje da su javne ustanove koje 
upravljaju zaštićenim područjima dužne uskladiti svoje ustrojstvo, djelatnost i opće akte s 
odredbama Zakona, stvoreni su preduvjeti za usklađivanje postojeće Odluke o osnivanju 
Ustanove  sa Zakonom, te je Županijska skupština na sjednici održanoj 21. listopada 2013. 
donijela Odluku o izmjenama Odluke o   osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim  
prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/13.). Odluka je usklađena sa Zakonom u pogledu: 
dopune djelatnosti sa monitoringom, imenovanja i razrješenja, sastava i nadležnosti 
Upravnoga vijeća, nadležnosti i postupka donošenja  akata, uvjeta u pogledu stručne spreme 
ravnatelja i stručnog voditelja, te neposrednog nadzora u zaštićenim područjima. Odluka je, u 
skladu s člankom 8. st. 1. Zakona o ustanovama, dostavljena  Ministarstvu zaštite okoliša i 
prirode, radi ocjene sukladnosti sa zakonom.  
 Ministarstvo na Odluku nije dalo suglasnost već je svim županijskim javnim 
ustanovama, u siječnju 2014.,   uputilo očitovanje na koji način je akte o osnivanju (odluke) 
potrebno uskladiti s novim Zakonom.  
 Temeljem očitovanja Ministarstva, ponovno je potrebno donijeti Odluku o izmjenama 
Odluke o osnivanju. U odnosu na Odluku donesenu u listopadu, novom Odlukom potrebno je 
još izvršiti usklađenje sa Zakonom u pogledu: promjene naziva Ustanove, dopune djelatnosti 
Ustanove (upravljanje ekološkom mrežom), određivanja načina odlučivanja Upravnog vijeća i  
određivanja općih akata koje donosi Upravno vijeće. 

  Sukladno navedenome, izrađen je novi Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o  
osnivaju Javne ustanove  za upravljanje zaštićenim  prirodnim vrijednostima na području 
Krapinsko-zagorske županije. U odnosu na Odluku iz listopada 2013. u Nacrt prijedloga nove 
Odluke uvrštene su slijedeće izmjene i dopune:  

1. promjena naziva Ustanove,  
2. promjena izraza „zaštićene prirodne vrijednosti“  izrazom: „zaštićeni dijelovi 

prirode“, 
3. dopuna  djelatnosti Ustanove, i to zbog novih ovlasti i obveza  u pogledu i načinu 

upravljanja ekološkom mrežom sukladno člancima 56. i 57. Zakona o zaštiti 
prirode, 

4. određivanje načina odlučivanja Upravnog vijeća i određivanje općih akata koje 
donosi Upravno vijeće. 

 Predlaže se da se Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju od listopada 2013. stavi 
van snage, te da se  donese nova Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim  prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, 
koja će sadržavati odredbe Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju od 14. listopada 2013. i 
odredbe kojima se Odluka o osnivanju usklađuje s očitovanjem Ministarstva od siječnja ove 
godine.  
 Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju daje se u privitku, sa 
napomenom, da su izmjene i dopune odnosno promjene u odnosu na Odluku o izmjenama 
Odluke o osnivanju donesenu na Županijskoj skupštini u listopadu 2013., prikazane boldanim  
kosim slovima.  
  Na temelju članka 130. st. 3. Zakona o zaštiti prirode, članka 12. st. 1. i 3. Zakona o 
ustanovama,  članka 35. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i  
članka 17. st. 1. al. 13. Statuta Krapinsko-zagorske županije, donositelj Odluke o izmjeni 
Odluke o osnivanju Ustanove je Županijska skupština.  

 Prema članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi i članku 32. 
Statuta Krapinsko-zagorske županije Župan je nadležan za predlaganje općih i drugih akata.  

 



 

Slijedom navedenog, predlaže se Županu da prihvati Nacrt i utvrdi  Prijedlog odluke o 
izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove  za upravljanje zaštićenim  prirodnim 
vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, u predloženom tekstu, te isti uputi 
Županijskoj skupštini na usvajanje. 
 Po donošenju Odluka će se, u skladu s člankom 8. st. 1. Zakona o ustanovama, 
dostaviti Ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode, radi ocjene sukladnosti sa zakonom. 
 
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  
Za donošenje ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva. 
 
  
 
            v.d. PROČELNIK   
            Dubravka Sinković 
 
 
 
Prilog: 
- Odluka o osnivanju JU  za upravljanje zaštićenim  prirodnim  
  vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 
  („Službeni glasnik KZŽ“ broj 14/05., 9/06. - ispr. i 30/09.),   
- Odluka o izmjenama Odluke o   osnivanju JU  za upravljanje  
  zaštićenim  prirodnim  vrijednostima na području KZŽ 
  („Službeni glasnik KZŽ“ broj 26/13), koja se predloženom  
  Odlukom stavlja van snage, 
- očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 10. siječnja 2014.,  
- Nacrt prijedloga Odluke o  izmjenama Odluke o osnivanju JU 
  za upravljanje zaštićenim  prirodnim vrijednostima na  
  području Krapinsko-zagorske županije, 
- Prijedlog zaključka.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



















 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINE 
 
KLASA: 351-01/14-01/35 
Urbroj: 2140/01-01-14-4 
Krapina, --. ožujka 2014. 

 
Na temelju članka 130. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine», broj 

80/13.), članka 12. stavaka 1. i 3. Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj 76/93., 
29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08.), članka 35. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst) ) i članka 17. 
Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 
13/01., 5/06., 14/09., 11/13. I 26/13. – pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-
zagorske županije na  5. sjednici održanoj dana  --. ožujka  2014. godine donijela je 
 

 
O D L U K U 

o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje 
 zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 

 
 

Članak 1. 
 U nazivu Odluke o osnivanju  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području  Krapinsko-zagorske županije» («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» br. 14/05., 9/06. - ispr. i 30/09., dalje u tekstu: Odluka)  riječi  
„zaštićenim prirodnim vrijednostima na području  Krapinsko-zagorske županije“ 
zamjenjuju se riječima:  „zaštićenim dijelovima prirode  Krapinsko-zagorske županije“. 

 
Članak 2. 

 U članku 1. stavku 1. i članku 11. al. 3. Odluke riječi „prirodne vrijednosti“ 
zamjenjuju se riječima „dijelovi prirode“ u odgovarajućem padežu.  
 

Članak 3.  
 U članku 2. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Naziv Ustanove je: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko-zagorske županije.“ 
 

Članak 4. 
 Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:  
 „Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja 
Krapinsko-zagorske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja 
neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire 



provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja, te sudjeluje u 
prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).  
 Ustanova upravlja područjem ekološke mreže koje je zaštićeno u kategorijama iz 
svoje nadležnosti i područjem ekološke mreže koje nije zaštićeni dio prirode sukladno 
zakonu, te osigurava očuvanje područja ekološke mreže  s pravnom osobom koja provodi 
plan gospodarenja na područjima ekološke mreže, svaka u okviru svoje nadležnosti. 

Djelatnost Ustanove iz stavaka 1. i 2. ovog članka obavlja se kao javna služba. 
Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene  Statutom koje služe obavljanju 

djelatnosti iz stavaka 1. i 2. ovog članka, ali ne radi stjecanja dobiti.“ 
 

Članak 5.  
 Članak 5. Odluke  mijenja se i glasi:  

„Upravno vijeće Ustanove ima predsjednika i četiri  člana.  
Predsjednika i tri člana imenuje i razrješuje župan, a jednog člana imenuju i opozivaju 

radnici Ustanove u skladu s odredbama Zakona o radu 
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje 4 godine. 
Upravno vijeće odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova izuzev ako za 

pojedina pitanja, Statutom ili Poslovnikom o radu Upravnog vijeća, nije utvrđena većina 
prisutnih članova.“ 

 
Članak 6.  

 Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:  
 „ Upravno vijeće donosi: 
 - Statut Ustanove, 
 - Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 
 - Plan upravljanja zaštićenim područjem, 
 - Plan upravljanja ekološkom mrežom,  
 - Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog 
područja i prati njegovo izvršavanje, 
 -  Godišnji financijski plan i Godišnji obračun, 
 - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o radu, plaćama i 
naknadama,   
 - i druge opće akte određene  Statutom, zakonom ili podzakonskim propisom. 
 Upravno vijeće raspisuje: 
 - javni natječaj za izbor ravnatelja Ustanove, 
 - javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode, 
čuvara prirode i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica. 
 Upravno vijeće odlučuje o: 
 - stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina ili druge imovine odnosno sklapanju 
poslova čija je pojedinačna vrijednost od 70.000,00 do 120.000,00 kuna samostalno , a za 
veće vrijednosti uz suglasnost Župana, 
 - davanju koncesijskih odobrenja, 
 - o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, ovom Odlukom i Statutom, kao i o drugim 
pitanjima koja se odnose na upravljanje Ustanovom, a za koja nije propisana nadležnost 
ravnatelja. 
 Upravno vijeće predlaže osnivaču:  

- promjenu naziva i sjedišta Ustanove, 
- promjenu ili proširenje djelatnosti, 
- statusne promjene Ustanove, 

 



      - ostvarivanje prava prvokupa za kupnju nekretnina unutar zaštićenih područja prirode 
kojima upravlja Ustanova. 

 Upravno vijeće dostavlja:  
 - Županu i Državnom zavodu za zaštitu prirode, Izvješće o ostvarivanju Plana 
upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 
zaštićenog područja do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu,  
 - Županu, Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu, najkasnije u roku 30 
dana nakon usvajanja. 
  Plan upravljanja  zaštićenim područjem i Plan upravljanja ekološkom mrežom 
donosi se uz suglasnost Ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, po prethodno pribavljenom 
mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode,  
a Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja 
uz suglasnost Župana, po prethodno pribavljenom mišljenju Državnog zavoda za zaštitu 
prirode. 
 Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnik o radu, plaćama i 
naknadama donose se uz suglasnost Župana. 
 Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuje Statutom Ustanove i 
Poslovnikom o radu Upravnog vijeća“ 

 
Članak 7. 

 U članku 7. stavku 3.  Odluke riječi „visoku stručnu spremu“ zamjenjuju se riječima  
„završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih (geologija ili biologija 
ili biotehničkih (poljoprivreda ili šumarstvo) područja.“ 

 
Članak 8.  

 U članku 9. Odluke  stavak 3. mijenja se i glasi: 
 „Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih 
područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.“ 

 
Članak 9. 

 Članak 10. Odluke mijenja se i glasi: 
„Neposredni nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže obavljaju 

glavni čuvar prirode i čuvari prirode. 
Glavnog čuvara prirode i čuvara prirode imenuje i razrješava Upravno vijeće 

Ustanove. 
 Za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode može se imenovati osoba koja ispunjava  
uvjete propisane Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ustanove.».    
 

Članak 10. 
 Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik  da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke. 

                                                                                                   
Članak 11. 

  Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o izmjenama Odluke 
o osnivanju  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području  Krapinsko-zagorske županije» («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 
br. 26/13). 

 

 



 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije».  
 

 
                                                                 
                                                    PREDSJEDNICA        
          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE      
                                                                                                  Vlasta Hubicki, dr. vet. med.  
 
 
 
 
Dostaviti:  
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
2. Trgovački sud u Zagrebu, 
3. Župan Krapinsko-zagorske županije,  
4. Ured državne uprave u KZŽ, 
    n/p predstojnice gđe. Đurđe Barić Dakić, 
5. JU za  za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
     na području  KZŽ, 
6. Službeni glasnik KZŽ, za objavu, 
7. Za zbirku isprava, 
8. Za prilog zapisniku, 
9. Pismohrana. 
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