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Na temelju članka 76. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 

70/05,139/08 i 57/11), članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 

76/93, 29/97,  47/99 i 35/08) i članka 17. stavka 1. Odluke o osnivanju Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije», broj 14/07 i 30/07), Upravno vijeće 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Zagrebačke županije, na svojoj 32. sjednici održanoj  dana 20. 

prosinca 2012. godine, donijelo je 

 

 

S T A T U T 

 
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima  

i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima  

na području Zagrebačke županije 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište, djelatnost, pečat i znak, tijela ustanove i njihove 

ovlasti, način rada i odlučivanja, unutarnje ustrojstvo, opći akti, imovina i materijalno-

financijsko poslovanje, međusobna prava i obveza osnivača i  Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke 

županije (u daljnjem tekstu: Ustanova), javnost rada, te sva druga pitanja koja su od značaja 

za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove, a sve sukladno zakonu, pod zakonskim 

aktima, odluci o osnivanju, ovom Statutu, te drugim općim aktima Ustanove.  

 

Članak 2. 

 

Osnivač Ustanove je Zagrebačka županija (u daljnjem tekstu: Osnivač).  

 

Ustanova je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno zakonu, 

podzakonskim aktima, odluci o osnivanju, ovom Statutu i drugim općim aktima Ustanove.  

 

 Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. 

 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.  
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II. STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE 

 

Članak 3. 

 

Ustanova je osnovana  kao javna ustanova. 

 

 

Ustanova u pravnom prometu djeluje pod punim nazivom: Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke 

županije ''Zeleni prsten''. 

Skraćeni naziv ustanove je: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije. 

 

Članak 4. 

 

 

Sjedište Ustanove je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/V. 

 

U svrhu učinkovitosti u radu Ustanova može osnovati ispostave na području Zagrebačke 

županije. 

 

Ustanova ima ustrojen područni (terenski) ured u Posavskim Bregima, na adresi Savska 68, 

Posavski Bregi i u Samoboru, na adresi 151. samoborske brigade HV 1, Samobor. 

 

O promjenama naziva i sjedišta Ustanove odlučuje Osnivač. 

 

III. PEČAT I ZNAK  

 

Članak 5.  

 

Ustanova u obavljanju svoje djelatnosti i pravnom prometu koristi pečat. 

Pečat je okruglog oblika, promjera 40 mm, koji sadrži naziv i sjedište Ustanove. Za akte koje 

donosi u okviru zakonom utvrđenih javnih ovlasti Ustanova rabi pečat okruglog oblika, 

promjera 38 mm, s kružno ispisanim tekstom u koncentričnim krugovima oko grba Republike 

Hrvatske, koji se nalazi u sredini pečata. Tekst na pečatu sadrži naziv »Republika Hrvatska – 

Zagrebačka županija« te naziv i sjedište Ustanove, s tim da je naziv Republike Hrvatske 

ispisan većim slovima od ostalog teksta.   

Pečat Ustanove sa grbom Republike Hrvatske može se stavljati samo na one akte koje 

Ustanova donosi u okviru svojih javnih ovlasti.  

Za potrebe financijske i kadrovske dokumentacije koristi se pečat promjera 23 mm koji sadrži 

naziv i sjedište Ustanove. 

Broj pečata, način uporabe, kao i osobe zadužene za čuvanje pečata određuje ravnatelj 

Ustanove u skladu s posebnim propisima i ovim Statutom. 

 

Članak 6. 

 

Ustanova ima svoj zaštitni znak, čiji se izgled i veličina utvrđuju posebnim aktom Upravnog 

vijeća Ustanove uz suglasnost Župana.  

 Ustanova do ustanovljenja odnosno utvrđivanja svog znaka,  koristi kao svoj znak grb 

Zagrebačke županije. 

O načinu korištenja znaka odlučuje ravnatelj.  
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Osim svog zaštitnog znaka, Ustanova u svom radu koristi i znak zaštite prirode sukladno 

posebnom propisu, a u cilju promicanja zaštite prirode. 

 

IV. DJELATNOST USTANOVE 

 

Članak 7. 

Djelatnost Ustanove je: 

- zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti 

i dijelova Nacionalne ekološke mreže (NEM) na području Županije, osim zaštićenih dijelova 

prirode koji se nalaze na prostoru Parkova prirode. 

U okviru djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka Ustanova obavlja osobito sljedeće 

poslove: 

- prati i proučava stanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na 

području Županije, te vodi odgovarajuće evidencije o njima i njihovom stanju, 

- temeljem stručnih elaborata priprema i nadležnim tijelima Županije predlaže akte o 

proglašenju zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti 

Županije, 

- priprema i nadležnim tijelima predlaže mjere zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih 

prirodnih vrijednosti i nadzire njihovo izvršavanje,  

- pred nadležnim inspekcijskim tijelima pokreće postupke nadzora i poduzimanja mjera 

zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti, 

- razmatra pristigle ponude i daje prijedloge za prvokup zemljišta na zaštićenim prirodnim 

vrijednostima, 

- brine se o organizaciji pravilnog održavanja, zaštite i korištenja zaštićenih područja i drugih 

zaštićenih prirodnih vrijednosti, te očuvanju izvornih  i zaštićenih pasmina s područja 

Zagrebačke županije 

- pruža stručnu pomoć vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja i drugih zaštićenih 

prirodnih vrijednosti u izvršavanju njihovih obveza prema zaštićenim prirodnim 

vrijednostima, a osobito davanjem stručnih mišljenja i naputaka,  

- priprema, organizira i provodi aktivnosti promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih 

prirodnih vrijednosti, kao dijela prirodne baštine Županije, 

- obavlja druge stručne poslove zaštite prirode iz djelokruga Županije. 

 

Članak 8. 

 

Pored djelatnosti  iz članka 7. ovog Statuta, Ustanova sukladno zakonu obavlja neposredni 

nadzor nad zaštićenim područjem, odnosno nadzor nad pojedinim biljnim i životinjskim 

vrstama, te nadzor nad zaštićenim prirodnim vrijednostima (putem glavnog nadzornika, 

nadzornika i čuvara prirode), kao i nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite na području 

kojim upravlja.  

 

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski 

registar ustanova, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, 

a osobito: 

- gospodarsko korištenje prirodnih dobara na zaštićenom području kojim upravlja (bez 

koncesije) osim kada je zakonom odnosno odlukom Vlade Republike Hrvatske drugačije 

određeno, 

- organiziranje odnosno sudjelovanje u turističkoj ponudi i promidžbi zaštite prirode i 

prirodnih vrijednosti, i to kako slijedi:  
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- Prihvat, informiranje, stručno vođenje i prijevoz posjetitelja u skladu s posebnim 

propisima 

- Pružanje usluga prehrane i usluživanje pića te pružanje usluga smještaja u skladu s 

posebnim propisima 

- Pružanje poduke posjetitelja, lokalnog stanovništva i turističkih vodiča 

- Poticanje i organiziranje znanstveno-istraživačkog rada 

- Izdavačka i nakladnička djelatnost odnosno tiskanje i distribuciju karata, knjiga i 

brošura koje promoviraju zaštićene prirodne vrijednosti, a sve sukladno posebnim 

propisima 

- Izrada i prodaja suvenira 

- Organiziranje športskih i rekreacijskih aktivnosti 

- Trgovina na malo u specijaliziranim i nespecijaliziranim prodavaonicama u skladu s 

posebnim propisima 

 

Navedene djelatnosti Ustanova ne obavlja radi stjecanja dobiti.   

 

Članak 9. 

 

Ustanova potiče informiranje javnosti o zaštiti prirode i njezinom očuvanju putem 

medija, predavanja i izdavačke djelatnosti, te izvješćuje o prirodnim vrijednostima radi 

njihova posjećivanja u cilju obrazovanja, razgledavanja i rekreacije. 

Radi promicanja zaštite prirode Ustanova: 

 organizira i izvodi ekološke poduke u obliku stručnih savjetovanja, seminara, 

škole u prirodi i drugih odgovarajućih oblika podučavanja i promicanja zaštite 

prirode, 

 organizira odnosno izrađuje i prodaje stručne publikacije i različite promidžbene i 

druge materijale, ambleme te prigodne suvenire i druge predmete u svezi s 

promicanjem zaštite prirode, 

 surađuje sa ekološkim i drugim udrugama kojima je osnovna djelatnost zaštita 

prirode. 

U cilju promicanja zaštite prirode, te s tim u vezi izvješćivanja javnosti, Ustanova u 

suradnji sa Osnivačom, jedinicama lokalne samouprave, te drugim zainteresiranim pravnim 

osobama kao i medijima, svake godine obilježava prigodne datume organiziranjem odgojnih, 

obrazovnih, rekreativnih, stručnih i drugih aktivnosti kojima se na primjeren način potiče i 

promiče zaštita prirode. 

 

Ustanova kroz informiranje javnosti o izuzetnom bogatstvu biološke i krajobrazne 

raznolikosti promiče svijest o potrebi i važnosti očuvanja, te drugačijem ponašanju i odnosu 

pojedinca i zajednice prema toj raznolikosti. 

 

Članak 10. 

 

Upravno vijeće Ustanove može dati koncesijsko odobrenje pravnim i fizičkim osobama koje 

su registrirane za obavljanje obrta za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje 

druge dopuštene djelatnosti na zaštićenom području kojim upravlja pod uvjetima, na način i u 

postupku propisanim  Zakonu o zaštiti prirode i općim aktima Ustanove. 

 

 

Članak 11. 
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Obavljanje djelatnosti Ustanove temelji se na Godišnjem programu rada, koji donosi Upravno 

vijeće uz suglasnost Župana. 

 

Djelatnost Ustanove obavlja se kao javna služba.  

 

 

V. USTROJSTVO I TIJELA USTANOVE 

 

Članak 12.  

 

Unutarnje ustrojstvo Ustanove uređuje se ovim Statutom u skladu sa pozitivnim zakonskim 

propisima, te aktom o osnivanju.  

 

Opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove.  

 

Članak 13.  

 

Tijela Ustanove su Upravno vijeće,  ravnatelj i stručni voditelj. 

 

1. Upravno vijeće 

 

Članak 14. 

 

Ustanovom upravlja Upravno vijeće. 

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana, sukladno Odluci o osnivanju Ustanove. 

Predsjednika i članove upravnog vijeća imenuje i razrješava Županijska skupština Zagrebačke 

županije. 

Mandat predsjednika i članova upravnog vijeća traje četiri godine i mogu biti ponovno 

imenovani. 

 

Članak 15. 

 

Upravno vijeće donosi: 

 

 donosi Statut Ustanove uz suglasnost Osnivača, 

 donosi godišnji program rada (koji sadrži i godišnji program zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja  sa cjenikom usluga vezanih za korištenje zaštićenih prirodnih 

vrijednosti,  uz suglasnost Župana, 

 pravilnik o unutarnjem redu zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih 

vrijednosti sukladno posebnim propisima  

 donosi plan razvoja i godišnji financijski plan uz suglasnost Župana, 

 donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Ustanove ili 

druge imovine do iznosa utvrđenog ovim Statutom, a iznad tog iznosa uz suglasnost 

Župana  

 donosi višegodišnje planove upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima 

Zagrebačke županije, sukladno Zakonu uz suglasnost Župana 
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 donosi Plan upravljanja uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za poslove zaštite prirode i prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu 

prirode donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove 

 donosi pravilnik o radu i pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim          

pravima zaposlenika Ustanove, te druge opće akte određene ovim Statutom, 

 raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove, te predlaže imenovanje i 

razrješenje ravnatelja Javne ustanove  

 daje suglasnost ravnatelju Ustanove za sklapanje pravnih poslova sukladno aktu o 

osnivanju, odnosno ovom Statutu 

 odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i druge imovine ili sklapanju 

pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 40.000,00 kuna, uz 

suglasnost Župana 

 odlučuje o davanju u zakup objekata i prostora Ustanove ili mijenjanju namjene 

objekata i prostora  

 odlučuje o izboru nadzornika i glavnog nadzornika, kao i prestanku rada nadzornika i 

glavnog nadzornika sukladno posebnim propisima 

 odlučuje o davanju koncesijskih odobrenja sukladno Zakonu o zaštiti prirode i drugim 

posebnim propisima 

 donosi odluku o raspolaganju dobiti Ustanove 

 daje Županu i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima  

 odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom 

kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Ustanovom, a za koja nije 

propisana nadležnost ravnatelja Ustanove.  

 

Upravno vijeće dostavlja Osnivaču izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg 

programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih 

vrijednosti kojima upravlja do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.  

 

Upravno vijeće predlaže Osnivaču: 

 

- promjenu naziva i sjedišta Ustanova 

- promjenu i proširenje djelatnosti  

- statusne promjene Ustanove 

 

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene pozitivnim  zakonskim propisima  i ovim 

Statutom.  

Članak 16. 

 

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. 

Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima predsjedava predsjednika Upravnog vijeća.  

Iznimno, u slučaju spriječenosti sjednicom može predsjedavati član Upravnog vijeća kojeg 

odredi predsjednik.  

Predsjednik  saziva sjednice na vlastiti inicijativu, a dužan ju je sazvati ako to od njega zatraži 

Osnivač, najmanje dva člana Upravnog vijeća ili ravnatelj Ustanove i to najkasnije u roku 8 

dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva.  

Ukoliko predsjednik Upravnog vijeća ne sazove sjednicu u roku 8 dana od uredno 

zaprimljenog zahtjeva, sjednicu Upravnog vijeća može sazvati ravnatelj Ustanove.  

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od 

polovice ukupnog broja članova.  
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Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova, ako za pojedina 

pitanja Poslovnikom o radu Upravnog vijeća nije utvrđena većina nazočnih članova.  

U radu Upravnog vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja ravnatelj, stručni voditelj i glavni 

nadzornik.  

Sjednicama Upravnog vijeća mogu nazočiti i druge osobe koje pozove predsjednik Upravnog 

vijeća ili ravnatelj Ustanove, ili su pozvane sukladno zaključku ili odluci Upravnog vijeća.  

Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog 

vijeća u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.  

 

 

Članak 17. 

 

Predsjedniku i članu Upravnog vijeća dužnost prestaje: 

 

- Ako sam zatraži razrješenje 

- Ako svojim radom grubo krši propise i opće akte Ustanove 

- Nesavjesno obavlja i ne ispunjava svoju dužnost predsjednika odnosno člana na način 

da svojim postupcima dovodi do poremećaja rada ili prouzroči štetu Ustanovi 

- Ako je pravomoćnom sudskom odlukom utvrđeno da je počinio kazneno djelo za koje 

se izriče kazna zatvora 

- Ako svojim ponašanjem povrijedi ugled Ustanove  

- Te u svim drugim slučajevima propisanim posebnim zakonom 

 

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novi član imenuje se na vremensko razdoblje 

koje je preostalo u mandatu člana Upravnog vijeća koji je razriješen 

 

Predsjednik i članovi Upravno vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću, 

visinu naknade za predsjednika i članove utvrđuje Župan na prijedlog Upravnog vijeća 

 

.  

2. Ravnatelj 

 

Članak 18. 

 

Voditelj Ustanove je ravnatelj.  

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove kako slijedi: 

- Zastupa i predstavlja Ustanovu 

- Zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 

tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima 

- Skrbi o provođenju i izvršavanju odluka upravnog vijeća 

- Odgovara za zakonitost rada i poslovanja Ustanove 

- Predlaže godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja 

zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja 

- Predlaže plan razvoja i financijski plan ustanove, te skrbi o njihovom izvršenju 

- predlaže Upravnom vijeću donošenje općih akata iz njegovog djelokruga, skrbi o 

njihovoj provedbi, te daje upute u svezi s tim 

- donosi opće akte  propisane ovim Statutom 

- podnosi Upravnom vijeću izvješće o poslovanju Ustanove za proteklu godinu, kao i 

financijsko izvješće i financijski obračun 

- predlaže raspodjelu sredstava i dinamiku korištenja 
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- imenuje i razrješava stručnog voditelja 

- odlučuje o zasnivanju radnog odnosa sa zaposlenicima Ustanove, osim nadzornika i 

glavnog nadzornika 

- sklapa ugovore o radu 

- Odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenika sukladno zakonu, drugim propisima i 

općim aktima Ustanove 

- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije 

- obavlja i sve druge poslove utvrđene pozitivnim zakonskim aktima i općim aktima 

Ustanove 

 

Ravnatelj u slučaju odsutnosti ili spriječenosti određuje osobu koja će ga zamjenjivati, a 

ako ravnatelj to ne učini zamjenjuje ga stručni voditelj Ustanove.  

 

Zaposlenik iz stavka 3. ovog članka, pored poslova radnog mjesta na koje je raspoređen, za 

vrijeme odsutnosti ili spriječenosti ravnatelja, obavlja poslove iz djelokruga rada ravnatelja. 

 

Za vrijeme dok zamjenjuje ravnatelja zaposlenik koji ga zamjenjuje ima pravo na naknadu 

sukladno Pravilniku o radu. 

 

 

 

Članak 19. 

 

Ustanova ne može bez suglasnosti Osnivača otuđiti ili opteretiti nekretninu u njezinom 

vlasništvu.  

Ravnatelj ustanove može samostalno raspolagati imovinom ustanove najviše u iznosu do 

40.000,00 kuna . 

O raspolaganju imovinom Ustanove u iznosu višem od 40.000, 00 kuna odlučuje Upravno 

vijeća Ustanove uz suglasnost župana.  

Ravnatelj može samostalno raspolagati vlastitim (neproračunskim) sredstvima Ustanove 

do iznosa 40.000,00 kuna, a za raspolaganje iznad tog iznosa potrebna je suglasnost Upravnog 

vijeća.  

 

Članak 20. 

 

Ravnatelj Ustanove za svoj rad i rad Ustanove odgovara Osnivaču.  

 

Izvješće o svom radu i radu Ustanove ravnatelj podnosi Osnivaču najmanje jednom godišnje.  

 

Ravnatelj odgovara Upravnom vijeću i za izvršavanje njegovih odluka, zaključaka i drugih 

akata.  

 

Članak 21. 

 

Ravnatelj može pismeno ovlastiti pojedine zaposlenike Ustanove za poduzimanje određenih 

radnji u cilju izvršavanja poslova Ustanove.  

 

Ravnatelj može dati pisanu punomoć za pravne poslove koji ulaze u redovito poslovanje 

Ustanove u granicama svojih ovlasti utvrđenih zakonom i ovim Statutom (opća punomoć). 
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Ravnatelj može drugoj osobi dati pisanu punomoć za obavljanje pojedinih poslova iz svoga 

djelokruga rada, a koji ne ulaze u redovito poslovanje Ustanove (specijalna punomoć).  

 

Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj prigodom njezinog izdavanja.           

Ravnatelj Ustanove izvještava Upravno vijeće o izdanim punomoćima. 

 

 

Ravnatelja imenuje i razrješava Županijska skupština Zagrebačke županije na temelju 

provedenog natječaja.  

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti po isteku mandata ponovno 

imenovana  za ravnatelja.  

Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata, na način i pod uvjetima propisanim 

zakonom i ovom Statutu.  

  

 

 

Članak 22. 

 

Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu iz 

područja biologije, geografije, ekologije, poljoprivrede ili šumarstva i najmanje 5 godina 

radnog iskustva u struci. 

U javnom natječaju mogu se navesti i drugi uvjeti potrebni za izbor odnosno imenovanje 

ravnatelja.  

Kandidati za ravnatelja dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnijeti 

okvirni program rada Ustanove za četverogodišnje razdoblje. 

Ugovor o radu s ravnateljem sklapa predsjednik Upravnog vijeća.  

 

Članak 23. 

 

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u jednom od javnih glasila. 

Upravno vijeće dužno je pokrenuti postupak imenovanja ravnatelja najkasnije šezdeset dana 

prije isteka mandata postojećeg ravnatelja. 

U javnom natječaju se objavljuju: 

- uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za ravnatelja 

- vrijeme na koje se imenuje ravnatelj 

- rok do kojeg se moraju dostaviti ponude na natječaj 

- rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatima izbora 

 

Članak 24. 

 

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata na javni natječaj za imenovanje ravnatelja ne može 

biti kraći od osam dana od dana objave natječaja. 

 

Sudionici na natječaju obavještavaju se o izboru, odnosno imenovanju u zakonskom roku. 

 

Članak 25. 

 

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude 

izabran, natječaj se ponavlja. 
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Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja Upravno vijeće će imenovati 

vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove, ali najduže do godinu dana.  

Nakon dostavljene odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove, Upravno 

vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana primljene odluke o imenovanju vršitelja dužnosti 

raspisati novi natječaj.  

 

 

Članak 26. 

 

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan. 

Ravnatelj mora biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim 

slučajevima: 

 ako sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu 

 ako nastanu takvi razlozi ili okolnosti koje prema posebnim propisima ili prema 

propisima kojima se uređuju radni odnosi dovedu  do prestanka ugovora o radu, 

 ako ne postupa prema propisima ili općim aktima Ustanove, ako neosnovano ne 

izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa protivno njima, 

 ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Ustanovi veću štetu ili 

ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu 

nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Ustanove. 

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o 

razlozima za razrješenje.  

U slučaju razrješenja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, najduže na godinu dana, a 

Upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od trideset dana od dana 

imenovanja vršitelja dužnosti.  

 

Članak 27. 

 

Protiv odluke o razrješenju ravnatelja, ravnatelj može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u 

roku trideset dana od dana dostave odluke o razrješenju, ako smatra da je bio povrijeđen 

propisani postupak i da je ta povreda mogla utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za 

razrješenje iz članka 28. ovog Statuta. 

 

 

 VI. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA I NADZORA 

 

1. STRUČNI VODITELJ 

 

Članak 28. 

 

Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj u suradnji sa stručnim savjetnicima i stručnim 

suradnicima. 

Stručnog voditelja imenuje ravnatelj Ustanove na neodređeno vrijeme, temeljem provedenog 

javnog natječaja i uz suglasnost Upravnog vijeća. 

Ravnatelj raspisuje natječaj za imenovanje stručnog voditelja Ustanove. 
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Članak 29. 

 

Za stručnog voditelja može biti imenovana osoba koja ima: 

 

 stečen naziv magistar struke ili stručni specijalist prirodoslovne struke  

 najmanje pet godina radnog iskustva u struci, 

 poznavanje rada na osobnom računalu 

 znanje engleskog jezika, 

 položen vozački ispit za vozila B kategorije. 

 

Stručni voditelj obavlja slijedeće poslove: 

 

- vodi stručni rad Ustanove 

- predlaže provođenje istraživanja i koordinira istraživačke aktivnosti u zaštićenim 

područjima 

- prati i proučava stanje prirode, te predlaže i poduzima mjere zaštite 

- daje prijedloge za istraživanje i znanstvenu obradu 

- surađuje se nadležnim tijelima u svezi zaštite kulturnih dobara koja se nalaze na 

zaštićenim područjima 

- prati obveze koje obveze nastaju vezano uz znanstveno-istraživačke projekte 

- surađuje u izradi godišnjih planova i programa Ustanove 

- surađuje u izradi pravilnika o unutarnjem redu za pojedina zaštićena područja 

- surađuje i sudjeluje u organizaciji i provođenju mjera protupožarne zaštite, te skrbi o 

uspostavljanju informacijsko-dokumentacijskog sustava i baze podataka za zaštićene 

prirodne vrijednosti  

- odgovoran je za ostvarivanje stručne razine zaštite prirodnih vrijednosti zaštićenih 

područja 

- inicira i koordinira sve ostale poslove i radnje vezane za zaštitu i održavanje, te 

promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti  

 

Stručni voditelj odgovara za svoj rad ravnatelju Ustanove. 

Podatke o stanju prirode koji podaci se prikupljaju sukladno Zakonu o zaštiti prirode, 

stručni voditelj dužan je dostavljati Državnom zavodu za zaštitu prirode.  

 

 

3. GLAVNI NADZORNIK I NADZORNICI 

 

 

Članak 30. 

 

Neposredni nadzor u zaštićenim područjima kojim upravlja Ustanova obavljaju glavni 

nadzornik i nadzornici Ustanove, na temelju ovlaštenja propisanih pozitivnim zakonskim 

propisima i općim aktima.  

Glavnog nadzornika i nadzornike imenuje Upravno vijeće Ustanove.  

 

 

Članak 31. 

 

Za glavnog nadzornika se može imenovati osoba koja ima: 
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  naziv stručnog ili sveučilišnog prvostupnika ili prvostupnice ili magistra struke 

prirodnog, biotehničkog, biomedicinskog i društvenog područja,  

 tri godine radnog iskustva u struci  

 položen stručni ispit 

 položen vozački ispit za vozila B kategorije 

  

 

Članak 32. 

 

Za nadzornika se može imenovati osoba koja ima: 

 

 srednja stručna sprema prirodne, tehničke ili društvene struke  

 1 godinu radnog iskustva u struci, 

 položen stručni ispit  

 položen vozački ispit za vozila B kategorije. 

 

Nadzornika imenuje Upravno vijeće. 

Poslovi nadzora u zaštićenim prirodnim vrijednostima obavljaju se u službi nadzora. 

Glavni nadzornik čelnik je unutarnje ustrojstvene jedinice službe nadzora. 

Glavni nadzornik za svoj rad odgovara ravnatelju i Upravnom vijeću.  

Na ostala pitanja u svezi djelokruga rada, položaja, ovlasti i načina postupanja glavnog 

nadzornika i nadzornika primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode, općih akata 

Ustanove, te drugih posebnih propisa.  

 

 

 

 

3. ČUVARI PRIRODE I DRUGI ZAPOSLENICI USTANOVE 

 

Članak 33. 

 

Neposrednu zaštitu, poslove čuvanja i promicanja zaštićenih područja kojima upravlja 

Ustanova obavljaju i čuvari prirode, na temelju ovlaštenja propisanih Zakonom o zaštiti 

prirode, te općima aktima Ustanove.  

 

U okviru svojih prava i dužnosti u obavljanju poslova čuvari prirode poduzimaju mjere zaštite 

prirode, te su dužni o događajima, radnjama i djelatnostima koje ugrožavaju ili mogu ugroziti 

prirodu i okoliš odmah upozoriti ravnatelja, a prema potrebi i druge osobe ili nadležna tijela. 

 

Čuvari prirode mogu obavljati i poslove nadzornika ako ih za obavljanje tih poslova ovlasti 

Upravno vijeće Ustanove i ako u roku od godine dana od dana izdavanja ovlaštenja polože 

stručni ispit za nadzornika.  

 

Članak 34. 

 

Zaštićenim prirodnim vrijednostima kojim upravlja Ustanova upravlja se na temelju plana 

upravljanja. 

Plan upravljanja donosi se za razdoblje od deset godina. 
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Plan upravljanja određuje razvojne smjernice, način izvođenja zaštite, korištenja i upravljanja 

zaštićenim prirodnim vrijednostima kojima upravlja Ustanova, te pobliže smjernice za zaštitu 

i očuvanje prirodnih vrijednosti uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.  

Ciljevi, smjernice zaštite i provedba plana s njihovim sastavnicama određuju se sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti prirode.  

Plan upravljanja provodi se godišnjim programom zaštite, očuvanja, održavanja, korištenja i 

promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.  

Prije utvrđivanja prijedloga Plana upravljanja Ustanova je dužna provesti postupak javnog 

uvida.  

 

Članak 35. 

 

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Ustanove obavlja nadležno upravno tijelo 

Osnivača.  

Nadzor nad stručnim radom Ustanove obavlja Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.  

 

Članak 36. 

 

Pitanja zaštite, unaprjeđenja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja 

Ustanova pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem redu u zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem 

redu). 

Pravilnikom o unutarnjem redu pobliže se uređuju pitanja i propisuju mjere zaštite, očuvanja, 

unapređenja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Ustanova, te 

propisuju upravne mjere za nepoštivanje odredbi Zakona o zaštiti prirode i navedenog 

Pravilnika o unutarnjem redu.  

Pravilnik o unutarnjem redu donosi Upravno vijeće Ustanove uz suglasnosti propisane 

Zakonom o zaštiti prirode.  

 

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO USTANOVE 

 

Članak 37. 

 

Stručnim radom Ustanove rukovodi ravnatelj kao voditelj Ustanove. 

Unutarnje ustrojstvo Ustanove treba osigurati optimalne uvjete za obavljanje djelatnosti 

Ustanove utvrđene Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom. 

Unutarnje ustrojstvo i način rada Ustanove, opis poslova i radna mjesta pobliže se uređuju 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove. 

U organiziranju i vođenju rada Ustanove ravnatelj je ovlašten davati naloge, upute i smjernice 

za rad zaposlenicima Ustanove. 

 

 VIII. OPĆI AKTI 

 

Članak 38. 

 

Opći akti Ustanove su Statut, pravilnici i poslovnici, kojima se na opći način uređuju pojedina 

pitanja vezana uz djelatnost i funkcioniranje Ustanove. 

Osim Statuta opći akti Ustanove su: 

- Poslovnik o radu Upravnog vijeća 

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 



 14 

- Pravilnik o radu 

- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika 

- Pravilnik o arhivskoj građi 

- Pravilnik o financijskom poslovanju 

- Pravilnik o računovodstvu 

Statut i opće akte iz stavka 2., alineja od 1. do 4. donosi Upravno vijeće na prijedlog 

ravnatelja, a ostale opće akte donosi ravnatelj. 

 

 

Članak 39. 

 

Opći akti Ustanove objavljuju se na oglasnoj ploči Ustanove, a stupaju na snagu danom 

objave na oglasnoj ploči. 

Opći akti Ustanove mijenjaju se i dopunjuju po istom postupku i na isti način na koji su 

doneseni. 

Statut Ustanove stupa na snagu sukladno odredbama Odluke o osnivanju.  

 

 

IX. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE USTANOVE 

 

 

Članak 40. 

 

Imovinu Ustanove čine stvari, prava i novčana sredstva koja su pribavljena od osnivača, 

stečena radom i poslovanjem Ustanove ili pribavljeni iz drugih izvora. 

 

 

Članak 41.  

 

Imovinom Ustanove raspolažu Upravno vijeće i ravnatelj sukladno zakonu, Odluci o 

osnivanju i ovom Statutu. 

 

Članak 42. 

 

Bez prethodne suglasnosti Župana Ustanova ne može:  

- stjecati, opteretiti i otuđiti nepokretnu imovinu 

- raspolagati pokretnom imovinom pojedinačne vrijednosti veće od 40.000,00 kuna 

 

 

Članak 43. 

 

Sredstva za rad Ustanove osiguravaju se iz: 

 

- proračuna Zagrebačke županije 

- prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću Ustanove  

- prihoda od naknada 

- potpora, sponzorstva i darivanja 

- te iz drugih izvora u skladu sa zakonom i posebnim propisima  
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Sredstva iz proračuna Zagrebačke županije Ustanova ostvaruje temeljem odobrenih programa 

i projekata. 

 

Članak 44. 

 

Financijsko poslovanje Ustanove obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima 

donesenim temeljem zakona. 

Ustanova posluje preko jedinstvenog računa. 

 

 

Članak 45. 

 

Prijedlog financijskog plana za narednu godinu, zajedno s prijedlogom godišnjeg programa 

Ustanova dostavlja Županu, najkasnije do kraja rujna tekuće godine. 

Ako se financijski plan ne donese do početka godine na koju se odnosi, donosi se privremeni 

financijski plan za razdoblje najduže tri mjeseca. 

Financijski plan i privremeni financijski plan donosi Upravno vijeće uz suglasnost Župana.  

Nalogodavac za izvršenje financijskog plana Ustanove je ravnatelj. 

 

Članak 46. 

 

Po isteku kalendarske godine Ustanova donosi godišnji obračun. 

Prilikom usvajanja godišnjeg obračuna ravnatelj podnosi Upravnom vijeću financijsko 

izvješće za proteklu godinu. 

Upravno vijeće Ustanove podnosi izvješće o poslovanju Ustanove za proteklu godinu 

Osnivaču u roku 30 dana po usvajanju godišnjeg financijskog obračuna i financijskog 

izvješća.  

 

 

Članak 47. 

 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava 

isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove. 

Odluku o raspolaganju s dobiti do iznosa od 40.000,00 kuna donosi ravnatelj, a za 

raspolaganje iznad toga iznosa potrebna je suglasnost Upravnog vijeća.  

 

 

Članak 48. 

 

Za obveze u poslovanju Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom.  

Osnivač Ustanove odgovara solidarno i neograničeno za obveze Ustanove. 

 

 

 

 

 

X. JAVNOST RADA USTANOVE 

 

 

Članak 49. 
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Rad Ustanove je javan. 

Ustanova je dužna pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti. 

Podaci i informacije od interesa za javnost iznose se putem sredstava javnog priopćavanja i 

službene web stranice Ustanove. 

Za istinito i pravodobno obavještavanje javnosti odgovoran je ravnatelj. 

Informacije o radu Ustanove sredstvima javnog priopćavanja daje ravnatelj ili po njemu 

ovlaštena osoba Ustanove. 

 

 

Članak 50. 

 

Ustanova će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako su one 

posebnim propisom ili općim aktom određene kao poslovna tajna ili kada se odnose na 

osobne podatke fizičkih osoba. 

 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 51. 

 

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to 

koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način, muški i ženski rod.  

 

Odluke i drugi opći akti Ustanove uskladiti će se s odredbama ovog Statuta u zakonom 

propisanom roku.  

 

 

Članak 52.  

 

Ovaj Statut stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti osnivača,  i to osmog dana od 

dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«. 

 

  Stupanjem na snagu ovog Statuta, stavlja se van snage Statut (KLASA: 023-01/09-

01/01, URBROJ: 238/1-128-09-33 od 04. prosinca 2009. godine i KLASA: 023-01/11-01/01, 

URBROJ: 23871-128-11-9 od 16. svibnja 2011.)   

 

 

KLASA: 023-01/12-01/01 

URBROJ: 238/1-128-12-59 

Zagreb, 20. prosinca 2012. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

Rudolf Dokuš  
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Bilješka o stupanju na snagu:  

 

Osnivač Ustanove  dao je suglasnost na Statut dana 25. siječnja 2013. 

Statut je objavljen na Oglasnoj ploči Ustanove dana  26. siječnja 2013. 

Statut je objavljen na u Glasniku Zagrebačke županije dana  30. travnja 2013. 

Statut je stupio na snagu dana 09. svibnja 2013. 

 

 

 

U Zagrebu, 09. svibnja 2013. 

 

PREDJSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Rudolf Dokuš  


