
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. 
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