
 

 

Na temelju članka 130. st. 3. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj  80/13) i 

članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” 

broj 08/09 i 04/13) Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na ___sjednici, od 

_____________ 2014. godine, donosi  

 

 

 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Šibensko-kninske županije 

 

Članak 1. 

 

U članku 1.  Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima 

i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županija  

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županija”, broj 13/07, 12/09, 5/10 i 2/14) stavak 1. 

mijenja se i glasi: 

“Ovom odlukom osniva se Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda (u daljnjem 

tekstu: Ustanova).” 

 

U članku 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije stavak 1. 

mijenja se i glasi: 

“Naziv ustanove je:  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim 

zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda.” 

 

U članku 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije dodaje se 

stavak 2. koji glasi: 

“Skraćeni naziv ustanove je: Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije.” 

 

Dosadašnji stavci 2. i 3. članka 4. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-

kninske županije  postaju stavci 3. i 4. 

 

Članak 2. 

 

Članak 5.  Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije mijenja se 

i glasi: 

“Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osigurava 

neometano 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).  

Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka ne obavljaju se radi stjecanja dobiti. 

Javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom koje služe 

obavljanju djelatnosti navedenih u stavku 1. ovog članka. 
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Ako u obavljanju svoje djelatnosti Javna ustanova ostvari dobit, ta se dobit 

upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Javne ustanove u skladu s ovom 

odlukom i Statutom Javne ustanove. 

Javna 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 području ekološke mreže, svaka u okviru svoje nadležnosti. 

Neposredni nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže obavljaju 

glavni čuvar prirode i čuvari prirode Javne ustanove.” 

 

U članku 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije stavak 2. 

briše se. 

 

Članak 3. 

 

U članku 7.  Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima 

i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije stavak 3. 

mijenja se i glasi: 

“Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Župan Šibensko-

kninske županije na vrijeme od četiri godine. Jednog člana Upravnog vijeća biraju radnici 

Javne ustanove iz svojih redova u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju 

radni odnosi. Visinu naknade za rad predsjednika i članova upravnog vijeća utvrđuje 

Župan.” 

 

Članak 4. 

 

U članku 7.  Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima 

i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije dodaju 

se stavak 4. , 5. i 6.  koji glase: 

“Upravno vijeće: -donosi statut javne ustanove, 

                             - donosi poslovnik o svom radu, 

                             - donosi plan upravljanja, 

                             - donosi godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i  

                               korištenja zaštićenog područja i prati njegovo izvršavanje, 

                             - donosi godišnji financijski plan javne ustanove i godišnji obračun, 

                              -raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja javne ustanove, 

                             - raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja,  

                                glavnog čuvara prirode i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica, 

                 -  donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove,  

                    pravilnik o radu i plaćama radnika javne ustanove i druge opće akte  

                    određene aktom o osnivanju i statutom, 

     - donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u  

       vlasništvu javne ustanove ili druge imovine do iznosa od 150.000,00 kn     

        samostalno, a iznad tog iznosa uz suglasnost izvršnog tijela osnivača, 

                             - odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom o zaštiti prirode,  

                                aktom o osnivanju i statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose  

                                na upravljanje javnom ustanovom, a za koja nije propisana nadležnost  

                                ravnatelja. 
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Plan upravljanja donosi se uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode po 

prethodno pribavljenom mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, a godišnji program 

zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja uz suglasnost 

Župana po prethodno pribavljenom mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode.    

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove i Pravilnik o radu i 

plaćama radnika Javne ustanove donosi se uz suglasnost Župana. 

 Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.  

 Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća.  

 Predsjednik saziva sjednicu na vlastitu inicijativu, a dužan je sazvati sjednicu ako 

to od njega zatraži Župan Šibensko-kninske županije, najmanje dva člana Upravnog vijeća, 

ili ravnatelj Ustanove. Sjednicu je dužan sazvati najkasnije u sljedećih 15 (petnaest) dana 

od pismeno upućenog zahtjeva. 

 U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu je dužan sazvati njegov zamjenik. 

 Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kad je na sjednici nazočno više 

od polovice ukupnog broja članova.  

 Upravno vijeća donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. 

 U radu Upravnog vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja ravnatelj i stručni 

voditelj Ustanove.   

 Sjednicama Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, mogu biti nazočne i druge 

osobe koje pozove predsjednik Upravnog vijeća ili su pozvane po zaključku Upravnog 

vijeća.  

 Način rada Upravnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.” 

 

Članak 5. 

 

Članak 10. stavak 1.  Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske 

županije mijenja se i glasi: 

“Za ravnatelja Ustanove može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci te 

poznavanje engleskog jezika.” 

 

U članku 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima 

i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije dodaje 

se novi stavak 3. koji glasi: 

„Ravnatelja bira i razrješava Skupština Šibensko-kninske županije na temelju 

javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće. 

Javni natječaj za izbor ravnatelja Ustanove objavljuje se u javnim glasilima.  

Javni natječaj za izbor ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće Ustanove.                  

Upravno vijeće dužno je pokrenuti postupak izbora ravnatelja najkasnije 60 dana 

prije isteka mandata.  

Ravnatelj se bira na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, a ista osoba može se 

ponovo izabrati.  

Ugovor o radu s ravnateljem sklapa Upravno vijeće, a u ime Upravnog vijeća 

potpisuje predsjednik.  

Natječaj za ravnatelja traje najmanje osam dana.  

U roku osam dana od dana isteka natječajnog roka Ustanova je dužna dostaviti 

natječajnu dokumentaciju Skupštini Šibensko-kninske županije. 
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Kandidati se obavještavaju o izboru ravnatelja u roku 45 dana od dana isteka roka 

za podnošenje prijava.“ 

 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

  

Članak 6. 

 

Članak 11. stavak 2.  Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske 

županije mijenja se i glasi: 

“Za stručnog voditelja Ustanove 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. 
 

U članku 11. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima 

i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije dodaje 

se novi stavak 3. koji glasi: 

„Stručnog voditelja bira i razrješava Upravno vijeće na temelju javnog natječaja 

kojeg raspisuje Ustanova, na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovo 

izabrana.  Na provedbu javnog natječaja na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ove 

Odluke o javnom natječaju za ravnatelja.” 

 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

 

Članak 7. 

 

Članak 18.  Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije mijenja se 

i glasi: 

“Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost Župana.” 

 

Članak 8. 

 

Naziv Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije u nazivu i u cijelom se 

tekstu Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije mijenja glasi: 

“Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda. “ 

 

Članak 9. 

 

Ovlašćuje se stručna služba Županijske skupštine Šibensko-kninske županije da izradi 

pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županija. 
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Članak 10. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije.” 

 

                                                 

 

KLASA:351-01/14-01/ 

URBROJ: 2182/1-01-14-1 

Šibenik, __________2014. 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

 

 

          PREDSJEDNIK 

 

                      Nediljko Dujić 

 

 

 

  


