
                        
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM 

      PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 

            KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

     Magistratska 1, 49000 Krapina, tel: 049/315-060 

KLASA: 351-01/14-01/123 

URBROJ: 2140-18-14-1 

Krapina, 20. studeni 2014. 

 

Predmet: 5. sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim  

                 pririrodnim  vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 

                 - poziv na sjednicu 

 

                Poštovani, 

 

Pozivam vas na 5. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

pririrodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije koja će se održati  

26. studenog 2014. godine (srijeda) u prostorijama Ustanove, Krambergerova 1, Krapina s 

početkom 9,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

DNEVNI RED 

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća 

2.      Obavijesti o aktivnostima Ustanove  

3.      Donošenje Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem  

         ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim  

         vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 

4.      Donošenje Pravilnika o izmjenama  Pravilnika o radu, plaćama i naknadama  

         Javne ustanove za upravljanje zaštićenim pririrodnim  vrijednostima na području  

         Krapinsko-zagorske županije 

5.      Informacija o izradi Godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja 

         zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim  

         pririrodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 

6.      Razno       

 

Molim Vas da prisustvujete sjednici, a eventualnu spriječenost javite u Ustanovu na broj 

telefona 049/315 060, broj mobitela 091/329 33 56 ili na mail adresu dijana@zagorje-

priroda.hr. 

             

              Predsjednik Upravnog vijeća 

     Prof.dr.sc. Ivan Martinić v.r. 

 

 

 

mailto:dijana@zagorje-priroda.hr
mailto:dijana@zagorje-priroda.hr


Dostaviti:  

- prof. dr. sc. Ivan Martinić 

- prof. dr. sc. Željko Španjol 

- Stjepan Meštrović 

- Marija Puh 

- Petra Šemnički, ovdje 

- Dijana Hršak, ovdje 

- pismohrana, ovdje 

 

                        
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM 

      PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 

            KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

     Magistratska 1, 49000 Krapina, tel: 049/315-060 

KLASA: 351-01/14-01/123 

URBROJ: 2140-18-14-2 

Krapina, 24. studeni 2014. 

Z A P I S N I K 

 

s 4. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije održane dana 4. studenog 2014. 

godine (utorak) u prostorijama Ustanove, Krambergerova 1, Krapina s početkom  16,00  sati. 

 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Ivan Martinić - predsjednik 

2. Željko Španjol - član 

3. Stjepan Meštrović - član 

4. Marija Puh – član 

5. Petra Šemnički - član 

 

Uz članove UV sjednici je prisutna i ravnateljica Ustanove  Dijana Hršak. 

 

Predsjednik UV Ivan Martinić konstatira da su članovima UV pravovremeno poslani svi 

materijali za 4. sjednicu u elektronskom obliku te da su im isti u tiskanom obliku raspoloživi 

na sjednici. 

 

Predsjednik UV je utvrdio da na sjednici prisustvuju svi članovi UV, te da postoji kvorum 

slijedom čega  UV može donositi pravovaljane odluke.  

 

Predsjednik UV za 4. sjednicu predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća 

2.      Obavijesti o aktivnostima Ustanove  



3.      Prve izmjene financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

         prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2014.  

         godinu 

4.      Donošenje statutarne odluke o izmjenama  Statuta Javne ustanove za 

         upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske 

         županije 

5.      Razno       

 

 

Predloženi dnevni red članovi Upravnog vijeća  bez rasprave jednoglasno prihvaćaju.  

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika s  4. sjednice Upravnog vijeća  

 

Predsjednik UV daje na raspravu prijedlog zapisnika sa 4. sjednice. 

 

Članovi UV  nisu imali  primjedaba na zapisnik, te je on  jednoglasno prihvaćen. 

 

 

Točka 2. Obavijesti o aktivnostima Ustanove između dvije sjednice 

 

Nakon otvaranja ove točke predsjednik UV Ivan Martinić daje riječ ravnateljici Ustanove da 

izvijesti o aktivnostima Ustanove između dvije sjednice UV. Aktivnosti Ustanove predstavljene 

su putem računalne prezentacije (PowerPoint) čiji print je sastavni dio zapisnika. Nakon 

prezentacije predsjednik UV je napomenuo kako je ovakav način obrade aktivnosti  Ustanove 

daje vrlo zornu i u svemu kvaliteniju sliku rada Ustanove te je otvorio je raspravu o izvješću i 

postavio pitanje vezano za izvor financiranja sanacije posljedica klizišta u Zelenjaku. 

Ravnateljica je objasnila da je zahvat financiran iz proračuna JU, stavke „Uređenje zaštićenih 

područja“ te da je zahvat bilo nužno izvesti.  

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno je 

prihvaćena informacija o aktivnostima Ustanove između dvije sjednice UV. 

 

 

Točka 3.   Prve izmjene financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

                 prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2014.  

                 godinu 

 

Nakon otvaranja ove točke predsjednik UV Ivan Martinić daje riječ ravnateljici Ustanove da 

ukratko izvijesti o prvoj izmjeni financijskog plana Ustanove. Predsjednik UV ukratko je 

raspravljao o izmjenama Financijskog plana za 2014 u smislu promjena plana koje se  odnose 

na povećanje prihoda zbog realizacije projekta unutarnjeg uređenja Edukacijskog centra u 

Radoboju. Osvrnuo se i na povećanje prihoda iz općinskog proračuna Bedekovčine u iznosu 

od 10.000,00 kuna na  osnovi Ugovora o pružanju usluga u projketu ZEROWASTE PRO.  

Ravnateljica je spomenula kako je smanjenje vezano za neodobrenje IPA projekta Sutla u 

iznosu od 353.300,00 kuna. Izmjene financijskog plana Javne ustanove za 2014. 

prikazane su u priloženoj tablici u materijalima za Upravno vijeće. Član UV g. 



Meštrović postavio je pitanje vezano za pojašnjenje razloga iz kojih  IPA projekt 

„Sutla“ koji nije odabran za financiranje. Dodatno, ravnateljica JU najavila je skoru 2. 

izmjenu financijskog plana za 2014. godinu. 

  

Članovi UV  jednoglasno su usvojili Zaključak o I. izmjenama financijskog plana Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-

zagorske županije za 2014. 

 

 

Točka 4. Donošenje statutarne odluke o izmjenama  Statuta Javne ustanove za 

               upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-   

               zagorske županije 

 

Predsjednik UV konstatirao je da je Statut JU usklađen sa Zakonom o ustanovama, Zakonom 

o zaštiti prirode te Odlukom o osnivanju JU te je obrazložio i komentirao izmjene po svakom 

članku Statutarne odluke. Nakon toga uslijedila je rasprava u kojoj je član UV g. Španjol 

postavio je pitanje u vezi nenavođenja Zakona u zaštiti prirode u uvodnom dijelu Statutarne 

odluke na osnovi kojeg je mijenjan Statut JU. Član UV g. Meštrović ukazao je na 

nedoslijednost i neujednačenost u navođenju pojma „zaštićeno područje“, zatim korištenje 

pojma „radnik“ kao zamjene za „djelatnik“. Ravnateljica je pojasnila da je u tom dijelu 

terminologija usklađena sa Zakonom o radu. G. Meštrović je također postavio pitanje vezano 

za uvjete koje mora zadovoljavati ravnatelj JU, a koji su u Statutu JU suženi u odnosu na one 

određene Zakonom o zaštiti prirode. Pritom smatra da bi uvjeti za ravnatelja morali biti takvi 

da se za takvu funkciju mogu natjecati i drugi profili stručnjaka te da bi, po njemu, JU morao 

voditi menadžer. Predsjednik UV je kao obrazloženje naveo da se pitanje uvjeta za ravnatelja 

može regulirati Statutom te da bi odluku o kvalifikacijama/uvjetima za ravnateljsko mjesto 

trebalo uskladiti na razini Upravno vijeće – Županija/Župan kao osnivač, odnosno da bi 

osnivač trebao kroz uvjete za ravnatelje predstaviti svoj interes  u vođenju Ustanove.  G. 

Meštrović je također postavio pitanje vezano za nedovoljno definirane uvjete za mjesto 

stručnog voditelja Ustanove te pitanje vezana za obvezu izvješćivanja prema Županu 

odnosno Županijskoj skupštini, koja je po njemu nejasno definirana, i upućuje na nepotrebno 

dupliranje iste obveze. 

U nastavku je g. Meštrović postavio pitanje zašto je članak 58. brisan koji govori o 

neposrednom nadzoru, pri čemu mu je dano obrazloženje da je isto obrađeno u drugim 

člancima te da je u potpunosti zastupljena u Statutu u člancima  56 i 57. Dodatno je g. 

Meštrović postavio pitanje vezano za korištenje novog naziva JU obzirom na Izmjenu odluke 

o osnivanju JU. Naknadno je provjereno i utvrđeno da će se novi naziv Ustanove početi 

koristiti nakon postupka upisa na Trgovačkom sudu.  

Nakon rasprave predsjednik UV predložio je da se donese zaključak o hitnom pripremanju 

normativnih akata ustanove: Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnika o 

radu, plaćama i naknadama. Donošenje navedenih akata važno je za raspisivanje natječaja za 

zapošljavanje u Ustanovi kao važan argument da se u proračun za 2015. godinu planiraju 

plaće za 4 zaposlenika.  

 

Članovi UV  jednoglasno su usvojili statutarnu odluku o izmjenama  Statuta Javne 

ustanove za  upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-    

zagorske županije. 



 

Također jednoglasno je usvojen Zaključak  kojim se Obvezuje ravnateljica Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-

zagorske županije o hitnoj pripremi normativnih akata ustanove: Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnika o radu, plaćama i naknadama. 

 

 

 

 

Točka 5. Razno 

 

Pod točkom razno ravanteljica JU postavila je pitanje vezano za određivanje odnosno izmjenu 

naziva Edukacijsko-promidžbenog centra obzirom na njegovu buduću namjenu te Elaborat 

muzeološkog izvedbenog rješenja uređenja multifunkcionalne dvorane  i eksterijera centra. 

Nakon rasprave svih članova Uv predložen je naziv - Centar za prirodu „Zagorje“ u 

Radoboju.  

 

Članovi UV  jednoglasno su usvojili Zaključak o prijedlogu  novog naziva centra te se 

isti upućuje Županu na očitovanje.  

 

Nakon donošenja zaključaka nije bilo rasprave te je predsjednik UV-a zaključio 3. 

sjednicu. 

 

Sjednica završila u 17,30 sati.  

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Prof. dr. sc. Ivan Martinić 

 

Zapisnik vodila: 

 

Dijana Hršak,  ravnateljica 

 

 

AKTIVNOSTI  USTANOVE ( studeni 2014.) 

 

RED.BR. AKTIVNOST 

STUDENI 

 

1. 

 

 
Održano 5 radionica „Zašto sortirati otpad“ za učenike osnovnih i srednjih škola u 
Općini Bedekovčina u sklopu projekta Zerowaste Pro 
 
Održana 1 radionica „Zašto sortirati otpad“ sa učenicima Eko grupe u OŠ Zlatar 
Bistrica 

 



Na temelju članka 16. i 49. stavka 2. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-
06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 
2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1 od 04. studenog 2014. 
godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Krapinsko-zagorske županije na 5. sjednici održanoj dana 26. studenog 2014. godine donijelo 
je 
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području  
Krapinsko-zagorske županije 

  
 

Članak 1. 
 

U  nazivu  i članku 1. stavku 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske 
županije KLASA: 351-01/06-01/40, URBROJ: 2140-18-06-6 od 21. prosinca 2006. godine, 
KLASA: 351-01/09-01/23, URBROJ: 2140-18-09-5 od 8. travnja 2009. godine, KLASA:351-
01/10-01/64, URBROJ:2140-18-10-5 od 27. srpnja 2010. godine riječi: „Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije“ 
zamjenjuju se riječima: „Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Krapinsko-zagorske županije“. 

 
Članak 2. 

 
U članku 3.  Pravilnika kod uvjeta za radno mjesto pod rednim brojem 1. - ravnatelj  riječi 
„magistar struke iz prirodnog područja: geologija ili biologija ili biotehničkog područja: 
poljoprivreda ili šumarstvo“ zamjenjuju se riječima „završen preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
diplomski stručni studij iz prirodnih područja - polje geologija ili biologija ili biotehničkih 
područja - polje poljoprivreda ili šumarstvo“. 
 
U istom članku kod uvjeta za radno mjesto  pod rednim brojem 2. - stručni voditelj riječi 
„magistar struke prirodnog ili biotehničkog područja“ zamjenjuju se riječima „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“. 
 
U istom članku  kod uvjeta za radna mjesta pod rednim brojem 3, 4 i 5. - viši stručni 
savjetnik, stručni savjetnik, stručni suradnik, riječi magistar struke „prirodnog ili biotehničkog 
područja“ zamjenjuju se riječima „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 
iz prirodnih, biotehničkih i tehničkih područja“ 
 



U istom članku naziv radnog mjesta pod rednim brojem 6. „glavni nadzornik“ zamjenjuje se 
nazivom „glavni čuvar prirode“ te se kod uvjeta za isto radno mjesto riječi „stručni ili 
sveučilišni prvostupnik ili magistar struke prirodnog, biotehničkog, biomedicinskog i 
društvenog područja“ zamjenjuju  riječima „završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni 
studij u trajanju od najmanje tri godine iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih 
ili društvenih područja“. 
 
U istom članku naziv radnog mjesta pod rednim brojem 7. „nadzornik“ zamjenjuje se 
nazivom „čuvar prirode“ te se kod uvjeta za isto radno mjesto iza riječi „srednja stručna 
sprema“ dodaju riječi „ ili srednja školska sprema“. 
 
U istom članku kod uvjeta za radno mjesto pod rednim brojem 8. - administrativni referent 
riječi „IV/I – upravnog ili drugog usmjerenja“ zamjenjuju se riječima „srednja stručna sprema 
upravnog ili drugog  odgovarajućeg usmjerenja“. 
 
 

Članak 3. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Ustanove.  
 
 
KLASA:351-01/14-01/121 
URBROJ:2140-18-14-1 
Krapina, 26.studeni 2014. 
 
 

 
             PREDSJEDNIK 
         UPRAVNOG VIJEĆA 
       Prof.dr.sc. Ivan Martinić 
 

 

                        
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM 

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

Magistratska 1, 49000 Krapina, tel: 049/315-060 

 

KLASA: 351-01/14-01/123 

URBROJ: 2140-18-14-3 

Krapina, 26. studeni 2014. 

         

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije (Klasa: 351-01/06-01/02, Urbroj: 

2140/1-08-06-1, Klasa: 351-01/10-01/23, Urbroj: 2140-18-10-2 i KLASA: 351-01/14-01/114 



URBROJ: 2140-18-14-1) Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije na 5. sjednici održanoj dana 26. 

studenog 2014. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

1.  Usvaja se Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu  

     rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području  

     Krapinsko-zagorske županije. 

 

2.   Pravilnik se nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.  

 

3.   Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Javne ustanove. 

 

          

                                                       

                                                    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                       

 Prof.dr.sc. Ivan Martinić 

  

 

 

Na temelju članka  16. i 49. stavka 2. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-
06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 
2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1 od 04. studenog 2014. 
godine Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Krapinsko – zagorske županije na 5. sjednici održanoj dana 26. studenog 2014. godine 
donijelo je 

 

P R A V I L N I K 

o izmjenama  Pravilnika o radu, plaćama i naknadama 
 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o radu, plaćama i naknadama KLASA: 351-01/06-01/40, URBROJ: 2140-18-06-5 
od 21. prosinca 2006. godine, KLASA: 351-01/07-01/36, URBROJ: 2140-18-06-4 od 19.lipnja 
2007. godine, KLASA: 351-01/09-01/70, URBROJ: 2140-18-10-4 od 27. studenog 2009. godine 
KLASA: 351-01/10-01/64, URBROJ: 2140-18-10-4 od 27. srpnja 2010. godine članku 1. stavku 
1. riječi „ Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 
Krapinsko – zagorske županije“ zamjenjuju se riječima „Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije“. 
 

Članak 2. 



U članku 4. stavku 1. Pravilnika riječi „glavnim nadzornikom i nadzornikom“  zamjenjuju se 
riječima  „ glavnim čuvarom prirode i čuvarom prirode“. 
U istom članku stavku 2.  riječi „ glavnog nadzornika i nadzornika“ brišu se i umjesto njih 
dolaze riječi „ glavnog čuvara prirode i čuvara prirode“. 
U istom članku stavak 3. mijenja se   i glasi: „ Natječaj iz stavka 2. ovog Pravilnika objavljuje 
se u javnom glasilu.“ 
U istom članku stavku 6. riječi „glavnog nadzornika i nadzornika“, zamjenjuju se riječima „ 
glavnog čuvara prirode i čuvara prirode.“ 
 

Članak 3. 
U članku 5. stavku 1. Pravilnika riječi „glavnog nadzornika i nadzornika“ zamjenjuju se 
riječima „glavnog čuvara prirode i čuvara prirode“. 
 
 

Članak 4. 
Članak 21. Pravilnika mijenja se i glasi: 
„Radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan 
člankom 20. Pravilnika ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora koji se utvrđuje u 
trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora iz članka 17. i 19. Pravilnika za svaki mjesec 
trajanja radnog odnosa. 
Radnik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran 
dio godišnjeg odmora. 
Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način iz stavka 1. i 2. ovog članka, najmanje 
polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje 
polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.“ 
 
 

Članak 5. 
U članku 50. Pravilnika iza treće alineje dodaje se četvrta alineja koja glasi: 

 „ ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na 
probnom radu)“. 

 
 

Članak 6. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Ustanove. 
 
 
 
KLASA:351-01/14-01/122 
URBROJ:2140-18-14-1 
Krapina, 26. studeni 2014. 

 
 
           PREDSJEDNIK 
        UPRAVNOG VIJEĆA 
      Prof.dr.sc. Ivan Martinić 

 



                        
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM 

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

Magistratska 1, 49000 Krapina, tel: 049/315-060 

 

KLASA: 351-01/14-01/123 

URBROJ: 2140-18-14-4 

Krapina, 26. studeni 2014. 

         

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije (Klasa: 351-01/06-01/02, Urbroj: 

2140/1-08-06-1, Klasa: 351-01/10-01/23, Urbroj: 2140-18-10-2 i KLASA: 351-01/14-01/114 

URBROJ: 2140-18-14-1) Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije na 5. sjednici održanoj dana 26. 

studenog 2014. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

1.  Usvaja se Pravilnik o izmjenama  Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove  

     za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske  

     županije 

 

2.   Pravilnik se nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.  

 

3.   Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Javne ustanove. 

 

 

          

                                                       

                                                    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                       

 Prof.dr.sc. Ivan Martinić 

  

 

 

 

 

 

 


