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Alenka Car v.d. ravnatelja

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Sanja Kopjar stručni voditelj

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Robert Matoković
Predsjednik Upravnog vijeća JU 

(siječanj - srpanj 2017.)

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Boris Držaić
Predsjednik Upravnog vijeća JU (od 

srpnja 2017.)

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Milan Pavleković
Član Upravnog vijeća JU  (siječanj - 

srpanj 2017.)

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Jadranka Bilić Erić
Članica Upravnog vijeća JU      (od 

srpnja 2017.)

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Vladimir Holi
Član Upravnog vijeća JU  (siječanj - 

srpanj 2017.)

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Martina Juriša
Članica Upravnog vijeća JU      (od 

srpnja 2017.)

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Biljana Bojađijeva Žvorc
Član Upravnog vijeća JU  (siječanj - 

srpanj 2017.)

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Jadranka Jakopec
Članica Upravnog vijeća JU      

(srpanj - prosinac 2017.)

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Goran Slavinec
Član Upravnog vijeća JU            (od 

siječnja 2018.)

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Sanja Kopjar Predstavnik radnika

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

<Dodati redove po potrebi>

1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

IME I PREZIME FUNKCIJA USTANOVA/ORGANIZACIJA

IME I PREZIME FUNKCIJA USTANOVA/ORGANIZACIJA

Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA

Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA JU



odabrati jednu od 

ponuđenih tvrdnji
ako smatrate potrebnim

Ribarska kućica (info-točka) 

na Trakošćanskom jezeru u 

park-šumi Trakošćan

cca 55 m2
info-točka u park-šumi 

Trakošćan

pravo korištenja na 

nekretnini

Promatračnica - Zeleni prudi cca 12 m2 promatranje ptica vlasništvo JU

Promatračnica - Mali Bukovec cca 12 m2 promatranje ptica vlasništvo JU

Drvena kućica u sklopu 

geološkog spomenika prirode 

Gaveznica - Kameni vrh

cca 9 m²

info-točka u 

geološkom spomeniku 

prirode

vlasništvo JU

Uredski prostori u Kratkoj 1, 

Varaždin

13,17 m² i 

12,90 m²

uredski prostori za rad 

JU

pravo korištenja na 

nekretnini

odabrati jednu od 

ponuđenih tvrdnji
ako smatrate potrebnim

Osobni automobil         

Citroën C3
1 kom službeno vozilo Vlasništvo JU

Traktor Yanmar FX20D s 

malčerom
1 kom

strojni uređaj za 

košnju
Vlasništvo JU

Službeni vjesnik Varaždinske županije (broj 

5/07 - pročišćeni tekst, 4/10 - izmjene)

NAPOMENA

POKRETNINE

NAZIV BROJ SVRHA VLASNIŠTVO

2. Podaci o javnoj ustanovi                                         

NAZIV DOKUMENTA 

NAPOMENA

Statut Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Financijski plan JU za 2017. godinu

<Dodati redove po potrebi>

NEKRETNINE

NAZIV POVRŠINA SVRHA

http://www.priroda-vz.hr/natjecaji-i-javna-

nabava/ 

Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI

Odluka o osnivanju Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Varaždinske županije

http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/

http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/

<Dodati redove po potrebi>

Plan nabave JU za 2017. godinu

Program rada JU za 2017. godinu

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

VLASNIŠTVO

NAPOMENAREFERENCA

godina donošenja; naziv i broj javnog glasila i/ili web 

stranica na kojoj je dostupan

Službeni vjesnik Varaždinske županije (broj 

5/07 - pročišćeni tekst, 48/09 - izmjene, 

47/2014 - izmjene)

http://www.priroda-vz.hr/natjecaji-i-javna-nabava/
http://www.priroda-vz.hr/natjecaji-i-javna-nabava/
http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/
http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/


Dalekozor 4 kom terenska oprema

Spektiv/Teleskop 2 kom terenska oprema

Info-kiosk 1 kom

prezentacija prirodnih 

vrijednosti park-šume 

Trakošćan

Stativ za spektiv 2 kom terenska oprema

Stolno računalo 2 kom uredska oprema

Prijenosno računalo 1 kom uredska oprema

Printer A3 1 kom uredska oprema

Printer A4 - mobilni 1 kom uredska oprema

Multifunkcionalni fax-scaner-

copy uređaj
1 kom uredska oprema

Fiksni telefon 2 kom uredska oprema

Mobilni telefon 2 kom uredska oprema

GPS uređaj 1 kom terenska oprema

GPS device za auto 1 kom terenska oprema

Digitalni fotoaparat 1 kom terenska oprema

<Dodati redove po potrebi>

NAPOMENA

<Dodati redove po potrebi>

OPREMA

NAZIV BROJ SVRHA

ako smatrate potrebnim



TEMA RB
SPECIFIČNI

CILJEVI
KOD AKTIVNOST

ODGOVORNA 

USTROJSTVENA 

JEDINICA

SURADNICI
TROŠAK 

PROVEDBE
PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postići?
Kako su postignuti specifični ciljevi? 

Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU 

provodio aktivnosti i 

zadatake?

Ukoliko ste s nekim 

surađivali, tko je to 

bio?

Navesti iznos
Koji su indikatori postignuti?

Zbog čega aktivnost nije provedena?

G1.1. Sudjelovanje na skupu stručnih službi stručna služba
Djelatnici zbog obaveza nisu sudjelovali na 

skupu stručnih službi

G1.2. Sudjelovanje na skupu ravnatelja ured ravnatelja
Ravnateljica zbog spriječenosti nije 

sudjelovala na skupu ravnatelja

G1.3.
Sudjelovanja na stručnim seminarima 

i radionicama
stručna služba 187,00

Sudjelovanje na radionici za stručne 

voditelje JU pod nazivom "Jačanje 

institucionalne i financijske održivosti 

nacionalnog sustava zaštićenih područja – 

PARCS“, u Termama Tuhelj 20. i 21. rujna 

2017. godine 

G1.4. Nabava stručne literature
ured ravnatelja 

stručna služba
Nije nabavljana stručna literatura

G1.5. Studijska putovanja
ured ravnatelja 

stručna služba

Djelatnici  nisu sudjelovali na studijskim 

putovanjima

G2.1. Vođenje knjiga uredskog poslovanja ured ravnatelja
Postojanje propisane evidencije o 

uredskom poslovanju

G2.2. Doprema i otprema pošte ured ravnatelja 234,00
Postojanje evidencija u otpremnoj i 

dopremnoj knjizi pošte

G2.3. Prihvat računa i priprema za plaćanje ured ravnatelja
Postojanje evidencija ulaznih i izlaznih 

računa

G2.4.
Vođenje evidencije o financijskim 

troškovima
ured ravnatelja

Postojanje evidencija o financijskim 

troškovima

G3.1.

Angažiranje 2 vrtlarska djelatnika za 

održavanje spomenika parkovne 

arhitekture - Arboretuma Opeka

ured ravnatelja 

stručna služba
60.000,00 Održavanje Arboretuma Opeka 

G3.2.
Angažiranje suradnika za vođenje 

info-točke u park-šumi Trakošćan

ured ravnatelja 

stručna služba
5.283,81 Prihvat posjetitelja u info-točki Trakošćan

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI 65.704,81

3. Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove

Tablica 3.1. RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE

G. RAZVOJ 

KAPACITETA I 

OMOGUĆAVA

NJE RADA 

JAVNE 

USTANOVE

1. Stručna edukacija djelatnika

2.
Obavljanje poslova uredskog 

poslovanja

3. Jačanje kapaciteta JU



IME PREZIME

KONTAKT 

TELEFON / 

MOBITEL

KONTAKT 

E-MAIL
ZVANJE

STRUČNA 

SPREMA

RADNO 

MJESTO

USTROJSTVENA 

JEDINICA
TIP UGOVORA FINANCIRANJE NAPOMENA

odabrati jednu od 

ponuđenih tvrdnji

napisati puni naziv 

ustrojstvene 

jedinice/službe

odabrati jednu od 

ponuđenih tvrdnji

navesti iz kojeg se 

izvora financiraju 

plaće za djelatnika

Marijan Florjanović
vrtlar - 

hortikulturist
SSS vrtlar Ostalo Proračun JU

vanjski suradnik - 

ugovor o djelu

Josip Šipek vrtlar SSS vrtlar Ostalo Proračun JU
vanjski suradnik - 

ugovor o djelu

Marko Šafran prof. biologije VSS
djelatnik u info-

točki Trakošćan
Ostalo Proračun JU

vanjski suradnik - 

ugovor o djelu

Dijana Štefičar dipl. učitelj VSS
djelatnik u info-

točki Trakošćan
Ostalo Proračun JU

vanjski suradnik - 

ugovor o djelu

<Dodati redove po potrebi>

3. Razvoj kapaciteta ustanove i omogućavanje rada javne ustanove

Tablica 3.2. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI 

DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE

<Dodati redove po potrebi>

DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE



DJELATNIK
TIP USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE

NAZIV USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE
TRAJANJE

MJESTO 

ODRŽAVANJA
ORGANIZATOR

SVRHA USAVRŠAVANJA 

/ EDUKACIJE
IZVOR FINANCIRANJA

odabrati jednu od 

ponuđenih tvrdnji

Na koji će način edukacija 

doprinjeti ispunjavanju 

poslovnih zadataka?

<Dodati redove po potrebi>

Tablica 3.3. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA 

3. Razvoj kapaciteta ustanove i omogućavanje rada javne ustanove



TEMA RB
SPECIFIČNI

CILJEVI
KOD AKTIVNOST

ODGOVORNA 

USTROJSTVENA 

JEDINICA

SURADNICI
TROŠAK 

PROVEDBE
PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postići?
Kako su postignuti specifični ciljevi? 

Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU 

provodio aktivnosti i 

zadatake?

Ukoliko ste s nekim 

surađivali, tko je to 

bio?

Navesti iznos
Koji su indikatori postignuti?

Zbog čega aktivnost nije provedena?

A1.1. Redovita košnja livadnih površina

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski djelatnici

vrtlarski djelatnici redovito održavano zaštićeno područje

A1.2. Redovito orezivanje živice

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski djelatnici

vrtlarski djelatnici redovito održavano zaštićeno područje

A1.3. Uklanjanje suhih grana

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski djelatnici

vrtlarski djelatnici 20.000,00 redovito održavano zaštićeno područje

A1.4. Uklanjanje suhih stabala

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski djelatnici

vrtlarski djelatnici redovito održavano zaštićeno područje

A1.5. Redovito uklanjanje smeća

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski djelatnici

vrtlarski djelatnici redovito održavano zaštićeno područje

A2.1.
Smjernice zaštite prirode za program 

zaštite šuma

ured ravnatelja 

stručna služba 
Hrvatske šume

upravljanje zaštićenim područjem u skladu 

s definiranim smjernicama zaštite prirode

2. A2.2.

Suradnja s Hrvatskim šumama kod 

donošenja programa gospodarenja 

šumom

ured ravnatelja 

stručna služba
Hrvatske šume

upravljanje područjem u skladu s 

definiranim uvjetima zaštite prirode

A3.1.

Kartiranje vrste žuti mukač (Bombina 

variegata ) na područjima ekološke 

mreže Natura 2000 HR2000369 Vršni 

dio Ravne gore i HR2000371 Vršni 

dio Ivanščice

stručna služba 

vanjski suradnici

Hrvatsko 

herpetološko 

društvo - Hyla

19.255,56

rezultati kartiranja vrste žuti mukač 

(Bombina variegata ) na područjima 

ekološke mreže Natura 2000 HR2000369 

Vršni dio Ravne gore i HR2000371 Vršni dio 

Ivanščice (1 završni izvještaj)

Istraživanje i praćenje stanja 

(monitoring) na zaštićenim 

područjima i područjima ekološke 

mreže

Očuvanje prirodnih vrijednosti 

zaštićenog područja Dravske park-

šume u Varaždinu

4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

Tablica 4.1. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

A. ZAŠTITA I 

OČUVANJE 

PRIRODNIH 

VRIJEDNOSTI

1.

Očuvanje zaštićenog područja 

spomenika parkovne arhitekture 

Arboretum Opeka u povoljnom 

stanju

3.



A3.2.

Kartiranje vrste crveni mukač 

(Bombina bombina ), barska kornjača 

(Emys orbicularis ) i monitoring vrste 

veliki dunavski vodenjak (Triturus 

dobrogicu s) na području ekološke 

mreže Natura 2000 HR5000014 

Gornji tok Drave (od Donje Dubrave 

do Terezinog polja)

stručna služba 

vanjski suradnici

Hrvatsko 

herpetološko 

društvo - Hyla

19.255,56

rezultati kartiranja vrste crveni mukač 

(Bombina bombina ), barska kornjača 

(Emys orbicularis ) i monitoringa vrste veliki 

dunavski vodenjak (Triturus dobrogicus ) na 

području ekološke mreže Natura 2000 

HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje 

Dubrave do Terezinog polja) (1 završni 

izvještaj)

A3.3.

Usputni nalazi  Natura 2000 vrsta 

kornjaša: jelenka (Lucanus cervus ), 

velike hrastove strizibube (Cerambyx 

cerdo ), alpske strizibube (Rosalia 

alpina ), četveropjege cvilidrete 

(Morimus funereus ) i vrste Cucujus 

cinnaberinus

stručna služba 

vanjski suradnici

Hrvatsko 

herpetološko 

društvo - Hyla

zabilješke o usputnim nalazima u okviru 

izvještaja pod točkom A3.1. i A3.2.

A3.4.

Monitoring NATURA 2000 vrste 

jadranska kozonoška  

Himantoglossum adriaticum 

H.Baumann na području Varaždinske 

županije

stručna služba 

vanjski suradnici

Planinarsko 

društvo Ravna 

gora

praćenje stanja populacije NATURA 2000 

vrste jadranska kozonoška  

Himantoglossum adriaticum  H.Baumann 

na području Varaždinske županije

A3.5.
Prikupljanje podataka o gnijezdima 

bijele rode (Ciconia ciconia )

ured ravnatelja 

stručna služba 

prikupljeni podaci o gnijezdima bijele rode 

na objektima u Varaždinskoj županiji

A.3.6.

Prikupljanje podataka o ilegalnom 

odlaganju otpada u speleološke 

objekte na području Varaždinske 

županije

stručna služba 

vanjski suradnici

prikupljeni podaci o otpadu u speleološkim 

objektima

A4.1. Redoviti obilazak zaštićenih područja
ured ravnatelja 

stručna služba
praćene promjene u zaštićenim područjima 

4. A4.2.
Evidentiranje promjena u zaštićenim 

područjima
stručna služba

evidentirane promjene u zaštićenim 

područjima 

A4.3.
Vođenje baze podataka o zaštićenim 

područjima
stručna služba baza podataka o zaštićenim područjima

A4.4.
Prijava negativnih promjena 

nadležnim inspekcijskim službama

ured ravnatelja 

stručna služba

prijave nedozvoljenih aktivnosti u 

zaštićenim područjima

Istraživanje i praćenje stanja 

(monitoring) na zaštićenim 

područjima i područjima ekološke 

mreže

Praćenje promjena u zaštićenim 

područjima

A. ZAŠTITA I 

OČUVANJE 

PRIRODNIH 

VRIJEDNOSTI

3.



A5.1.

Saniranje posljedica 

vjetroloma/snjegoloma u zaštićenim 

područjima

stručna služba 

vanjski suradnici
28.125,00

provedene aktivnosti sanacije na tri 

zaštićena pojedinačna stabla i jednoj 

zaštićenoj skupini stabala

A.5.2.

Početak aktivnosti na izradi plana 

upravljanja za područje ekološke 

mreže Natura 2000 HR2000371 Vršni 

dio Ivančice

stručna služba

započete aktivnosti prikupljanja podataka o 

prirodnim vrijednostima vršnog dijela 

Ivančice

A5.3.
Provođenje ostalih aktivnosti zaštite 

u skladu s ukazanim potrebama

stručna služba 

vanjski suradnici

 aktivnosti zaštite u ostalim zaštićenim 

područjima

86.636,12UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

A. ZAŠTITA I 

OČUVANJE 

PRIRODNIH 

VRIJEDNOSTI

5.
Očuvanje i zaštita ostalih zaštićenih 

područja i područja ekološke mreže

<Dodati redove po potrebi>



KOD
TIP 

ISTRAŽIVANJA

NAZIV 

PROJEKTA/UGOVORA
VRSTA/STANIŠNI TIP

PODRUČJE 

ISTRAŽIVANJA/PRAĆENJA 

STANJA

IZVOĐAČ METODOLOGIJA NAPOMENA ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE

šifra 

aktivnosti 

iz GP

odabrati jednu od 

ponuđenih tvrdnji

Na kojem području se vrši 

istraživanje/praćenje stanja (npr. 

područje cijelog ZP, cijelo područje 

EM, pojedini lokaliteti i sl.)?

Tko je proveo 

istraživanje/praćenje stanja? Za 

djelatnike javne ustanove, navesti 

službu; za vanjske suradnike, 

navesti koji su.

referenca/kratak opis metodologije

Je li izvješće već zaprimljeno? 

Ukoliko nije, upisati kada se 

očekuje.

A3.1. istraživanje

Kartiranje vrste žuti mukač 

(Bombina variegata ) na 

područjima ekološke mreže 

Natura 2000 HR2000369 

Vršni dio Ravne gore, te 

HR2000371 Vršni dio 

Ivanščice

žuti mukač (Bombina 

variegata )         

HR2000369 Vršni dio Ravne 

gore, te HR2000371 Vršni dio 

Ivanščice u Varaždinskoj 

županiji

Hrvatsko herpetološko 

društvo - Hyla (Boris Lauš)

vizualno opažanje, identifikacija 

na terenu

Završni izvještaj projekta je 

zaprimljen

A3.2.
istraživanje i 

monitoring

Kartiranje vrsta crveni mukač 

(Bombina bombina ) i barska 

kornjača (Emys orbicularis ) 

te monitoring vrste veliki 

dunavski vodenjak (Triturus 

dobrogicus ) na području 

ekološke mreže Natura 2000 

HR5000014 Gornji tok Drave 

(od Donje Dubrave do 

Terezinog polja)

crveni mukač (Bombina 

bombina ), barska kornjača 

(Emys orbicularis ) i veliki 

dunavski vodenjak (Triturus 

dobrogicus )

HR5000014 Gornji tok Drave 

(od Donje Dubrave do 

Terezinog polja) u 

Varaždinskoj županiji

Hrvatsko herpetološko 

društvo - Hyla (Boris Lauš)

vizualno opažanje, identifikacija 

na terenu

Završni elaborat projekta je 

zaprimljen

4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI



A3.3. ostalo

Usputni nalazi  Natura 2000 

vrsta kornjaša: jelenka 

(Lucanus cervus ), velike 

hrastove strizibube 

(Cerambyx cerdo ), alpske 

strizibube (Rosalia alpina ), 

četveropjege cvilidrete 

(Morimus funereus ) i vrste 

Cucujus cinnaberinus

jelenak (Lucanus cervus ), 

velika hrastova strizibuba 

(Cerambyx cerdo ), alpska 

strizibuba (Rosalia alpina ), 

četveropjega cvilidreta 

(Morimus funereus ) i vrsta 

Cucujus cinnaberinus

HR2000369 Vršni dio Ravne 

gore, HR2000371 Vršni dio 

Ivanščice i HR5000014 Gornji 

tok Drave (od Donje Dubrave 

do Terezinog polja) u 

Varaždinskoj županiji

Hrvatsko herpetološko 

društvo - Hyla (Boris Lauš)

vizualno opažanje, identifikacija 

na terenu

zabilješke o usputnim 

nalazima u okviru izvještaja 

pod točkom A3.1. i A3.2.

A3.4. monitoring

Monitoring NATURA 2000 

vrste Himantoglossum 

adriaticum  H.Baumann na 

području Varaždinske 

županije

Himantoglossum adriaticum 

H.Baumann

EM HR2001378 Livade kod 

Hudinčeca, HR2001392 

Ljubeščica i ostala nalazišta u 

Varaždinskoj županiji

Planinarsko društvo "Ravna 

gora" Varaždin (Dubravko 

Šincek)

vizualno opažanje, identifikacija 

na terenu

<Dodati redove po potrebi>



TEMA RB
SPECIFIČNI

CILJEVI
KOD AKTIVNOST

ODGOVORNA 

USTROJSTVENA 

JEDINICA

SURADNICI
TROŠAK 

PROVEDBE
PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postići?
Kako su postignuti specifični ciljevi? 

Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU 

provodio aktivnosti i 

zadatake?

Ukoliko ste s nekim 

surađivali, tko je to 

bio?

Navesti iznos
Koji su indikatori postignuti?

Zbog čega aktivnost nije provedena?

B1.1.

Aktivnosti u cilju uređenja izletišta 

"Drava" u Dravskoj park-šumi u 

suradnji s Gradom Varaždinom i 

Turistom d.o.o.

ured ravnatelja 

stručna služba
Grad Varaždin 

planirane aktivnosti zaštite i uređenja 

prostora 

B1.2.

Aktivnosti dodatne zaštite i  uređenja 

geološkog spomenika prirode 

Gaveznica - Kameni vrh u suradnji s 

gradom Lepoglava; razvijati centar 

bioraznolikosti

ured ravnatelja 

stručna služba

Grad Lepoglava 

Turistička 

zajednica grada 

Lepoglava       TKIC

planirane aktivnosti zaštite i uređenja 

prostora 

B1.3.

Aktivnosti na uređenju dijela 

spomenika parkovne arhitekture - 

perivoja uz Križovljangrad u suradnji s 

općinom Cestica

ured ravnatelja 

stručna služba
Općina Cestica

planirane aktivnosti zaštite i uređenja 

prostora 

B1.4.

Aktivnosti dodatnog nadzora i zaštite 

geološko-paleontološkog spomenika 

prirode - Spilja Vindija u suradnji s 

Općinom Donja Voća

ured ravnatelja 

stručna služba

Općina Donja 

Voća

planirane aktivnosti zaštite i očuvanja 

prostora

B1.5.

Dodatne aktivnosti zaštite i očuvanja 

spomenika parkovne arhitekture - 

Arboretuma Opeka u suradnji s 

Općinom Vinica

ured ravnatelja 

stručna služba
Općina Vinica

provođenje aktivnosti zaštite i uređenja 

prostora 

B1.6.

Suradnja s ostalim 

vlasnicima/korisnicima zaštićenih 

područja

ured ravnatelja 

stručna služba
općine/gradovi

planirane aktivnosti zaštite i očuvanja 

prostora 

5. Suradnja s lokalnom zajednicom

Tablica 5.1. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

B. SURADNJA 

S LOKALNOM 

ZAJEDNICOM

1.

Uključivanje lokalne sredine u 

aktivnosti zaštite, očuvanja i 

uređenja zaštićenih područja



B1.7.
Suradnja s civilnim sektorom 

(udrugama, grupama građana)

ured ravnatelja 

stručna služba

Savez udruga 

Dravska liga,  

Franjo Košćec 

Odred izviđača 

Sirius, PD Ravna 

gora - Varaždin, 

Udruga 

Lepoglavski ahat

planirane zajedničke aktivnosti zaštite i 

očuvanja prostora 

B2.1.

Sudjelovanje u postupcima izdavanja 

rješenja/dopuštenja za provođenje 

zahvata u zaštićenim područjima u 

suradnji s županijskim upravnim 

odjelom nadležnim za poslove zaštite 

prirode

ured ravnatelja 

stručna služba

Upravni odjel za 

prostorno 

uređenje, 

graditeljstvo i 

zaštitu okoliša 

Varaždinske 

županije

definirani uvjeti zaštite prirode u sklopu 

rješenja/dopuštenja

B2.2.
Sudjelovanje u postupcima izrade 

prostornih planova JLS-a

ured ravnatelja 

stručna služba
općine/gradovi

planirane aktivnosti zaštite i očuvanja 

prostora 

B2.3.

Sudjelovanje u postupcima izrade 

ostalih županijskih planskih 

dokumenata

ured ravnatelja 

stručna služba

AZRA - Razvojna 

agencija 

Varaždinske 

županije

planirane aktivnosti zaštite i očuvanja 

prostora 

B2.4.
Suradnja s ostalim institucijama kod 

izrade planova, strategija i slično

ured ravnatelja 

stručna služba
općine/gradovi

planirane aktivnosti zaštite i očuvanja 

prostora 

3. B3.1.

Definiranje lokacija za koje je 

potrebno utvrditi dodatne uvjete i 

mjere zaštite prirode

ured ravnatelja 

stručna služba
Hrvatske vode definirane lokacije za obilazak

B3.2.

Obilazak odabranih lokacija radi 

utvrđivanja uvjeta i mjera zaštite 

prirode

ured ravnatelja 

stručna služba
Hrvatske vode zajednički obilazak odabranih lokacija

B3.3.
Definiranje dodatnih uvjeta i mjera 

zaštite prirode za odabrane lokacije

ured ravnatelja 

stručna služba
Hrvatske vode definirani uvjeti zaštite prirode 

B4.1. Odgovaranje na upite građana
ured ravnatelja 

stručna služba
informiranje javnosti

B4.2. Odgovaranje na pitanja novinara
ured ravnatelja 

stručna služba
informiranje javnosti

B4.3.
Odgovaranje na pitanja vijećnika 

Skupštine Varaždinske županije

ured ravnatelja 

stručna služba
informiranje javnosti

0,00UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

B. SURADNJA 

S LOKALNOM 

ZAJEDNICOM

1.

Uključivanje lokalne sredine u 

aktivnosti zaštite, očuvanja i 

uređenja zaštićenih područja

4.
Informiranje zainteresirane javnosti 

(građana, novinara, vijećnika i sl.)

<Dodati redove po potrebi>

Definiranje mjera očuvanja prirodnih 

vrijednosti Varaždinske županije

Ugradnja uvjeta i mjera zaštite 

prirode u Program održavanja u 

području zaštite od štetnog 

djelovanja voda

2.



TEMA RB
SPECIFIČNI

CILJEVI
KOD AKTIVNOST

ODGOVORNA 

USTROJSTVENA 

JEDINICA

SURADNICI
TROŠAK 

PROVEDBE
PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postići?
Kako su postignuti specifični ciljevi? 

Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU 

provodio aktivnosti i 

zadatake?

Ukoliko ste s nekim 

surađivali, tko je to 

bio?

Navesti iznos
Koji su indikatori postignuti?

Zbog čega aktivnost nije provedena?

C1.1.

Kontinuirano educiranje javnosti o 

zaštiti prirode putem lokalnih medija 

(tiskanih, radio, TV)

ured ravnatelja 

stručna služba
senzibilizacija javnosti                               

C1.2.
Kontinuirana distribucija tiskanih 

promidžbenih materijala

ured ravnatelja 

stručna služba
edukacija javnosti 

C1.3. Obilježavanje Dana zaštite prirode
ured ravnatelja 

stručna služba
edukacija i senzibilizacija javnosti 

C1.4. Obilježavanje Dana planeta Zemlje
ured ravnatelja 

stručna služba
edukacija i senzibilizacija javnosti 

C1.5.

Edukacija javnosti o problematici 

divljih odlagališta otpada u 

speleološkim objektima

ured ravnatelja 

stručna služba
edukacija javnosti 

C2.1.
Osmišljavanje programa u sklopu info-

točke i poučne staze Trakošćan

ured ravnatelja 

stručna služba

Centar izvrsnosti 

za prirodoslovlje 

Varaždinske 

županije

dodatni sadržaji u sklopu info-točke 

Trakošćan

2. C2.2.

Provođenje programa i stručno 

vodstvo u sklopu info-točke i poučne 

staze Trakošćan

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski suradnici

M. Šafran, prof. D. 

Štefičar Centar 

izvrsnosti za 

prirodoslovlje 

Varaždinske 

županije

5.283,81 prihvat posjetitelja u info-točki Trakošćan 

C2.3.

Suradnja u provođenju programa na 

geološkom spomeniku prirode 

Gaveznica-Kameni vrh

vanjski suradnici

TKIC - Lepoglava 

Udruga 

Lepoglavski ahat

prihvat i vođenje posjetitelja 

C3.1.

Priprema sadržaja za obnovu i 

dopunu poučne staze u Dravskoj park-

šumi u Varaždinu

stručna služba 

vanjski suradnici
20.000,00 pripremljeni materijali i prijavljen projekt

6a. Edukacija i interpretacija

Tablica 6.1. EDUKACIJA I INTERPRETACIJA

C. EDUKACIJA I 

INTERPRETACIJA

1.
Podizanje razine svijesti 

javnosti o zaštiti prirode

Provođenje nastave u prirodi 

u sklopu zaštićenih područja

Postavljanje novih 

informativno-edukativnih 

sadržaja u zaštićenim 

područjima



3.

C3.2.

Priprema i izrada info-ploča uz 

zaštićena pojedinačna stabla i 

skupine stabala

ured ravnatelja 

stručna služba
25.000,00 postavljeni novi info sadržaji (6 kom)

C4.1.

Izrada publikacije o provedenom 

istraživanju herpetofaune na 

području Varaždinske županije

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski suradnici

Hrvatsko 

herpetološko 

društvo Hyla (I. 

Vilaj, B. Lauš, P. 

Dvorski)

40.240,00 otisnuta publikacija (500 kom)

C4.2.
Izrada plakata o NATURA 2000 

područjima u Varaždinskoj županiji

ured ravnatelja 

stručna služba
11.937,50

izrađeni plakat (70 kom) podijeljen svim 

osnovnim i srednjim školama u 

Varaždinskoj županiji

C4.3.
Izrada publikacije o leptirima uz 

Bednju u Varaždinskoj županiji

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski suradnici  

Hrvatsko 

herpetološko 

društvo Hyla (T. 

Koren, A. Štih)

40.240,00 otisnuta publikacija (500 kom)

142.701,31

TEMA RB
SPECIFIČNI

CILJEVI
KOD AKTIVNOST

ODGOVORNA 

USTROJSTVENA 

JEDINICA

SURADNICI
TROŠAK 

PROVEDBE
PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postići?
Kako su postignuti specifični ciljevi? 

Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU 

provodio aktivnosti i 

zadatake?

Ukoliko ste s nekim 

surađivali, tko je to 

bio?

Navesti iznos
Koji su indikatori postignuti?

Zbog čega aktivnost nije provedena?

D1.1.

Održavanje i popravak postojeće 

posjetiteljske infrastrukture i 

informativno-edukativnih sadržaja u 

zaštićenim područjima

ured ravnatelja 

stručna služba
16.212,50

održavana postojeća posjetiteljska 

infrastruktura u zaštićenim područjima

D1.2.

Uređivati puteve i staze u spomeniku 

parkovne arhitekture "Arboretum 

Opeka"

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski suradnici

M. Florjanović     J. 

Šipek

uređeni putevi i staze u zaštićenom 

području

D2.1.

Osmišljavanje radionica i programa u 

spomeniku parkovne arhitekture - 

Arboretum Opeka

vanjski suradnici

Srednja škola 

"Arboretum 

Opeka", Marčan

osmišljene radionice 

<Dodati redove po potrebi>

Publiciranje podataka o 

zaštićenim područjima i 

provedenim istraživanjima

C. EDUKACIJA I 

INTERPRETACIJA

4.

Postavljanje novih 

informativno-edukativnih 

sadržaja u zaštićenim 

područjima

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

Tablica 6.2. POSJEĆIVANJE I PROMOCIJA

6b. Posjećivanje i promocija

2.

Sudjelovanje u organizaciji             

VII. Tjedna botaničkih vrtova i 

arboretuma Hrvatske

Poboljšanje posjetiteljske 

infrastrukture zaštićenih 

područja

1.



D2.2.

Organiziranje radionica i programa u 

spomeniku parkovne arhitekture 

"Arboretum Opeka"

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski suradnici

Srednja škola 

"Arboretum 

Opeka", Marčan

organizirane radionice 

D2.3.

Informiranje školskih institucija i 

javnosti o mogućnosti sudjelovanja 

na radionicama i programima

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski suradnici

Srednja škola 

"Arboretum 

Opeka", Marčan

informiranje javnosti

16.212,50UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

2.

Sudjelovanje u organizaciji             

VII. Tjedna botaničkih vrtova i 

arboretuma Hrvatske

<Dodati redove po potrebi>



POSJETITELJI BROJ 
TOČAN 

BROJ/PROCJENA

odabrati jednu od 

ponuđenih tvrdnji

LOKALITET/OBJEKT/

POUČNA STAZA
BROJ 

TOČAN 

BROJ/PROCJENA
JEDINICA NAPOMENA

upišite naziv
odabrati jednu od 

ponuđenih tvrdnji

ukoliko tako pratite broj 

posjetitelja

Geološki spomenik prirode Gaveznica-

Kameni vrh
1500 procjena

procjena temeljem broja 

ulaznica prodanih putem 

nositelja koncesijskog 

odobrenja za prihvat i 

vođenje posjetitelja

Park-šuma Trakošćan 70000 procjena

procjena temeljem broja 

posjetitelja u muzeju i info-

točki Trakošćan

ISTRAŽIVANJE POSJETITELJA BROJ SVRHA

upišite naziv

U koju se svrhu 

provodilo istraživanje 

posjetitelja?

PREMA PROGRAMIMA

6a. Edukacija i interpretacija 6b. Posjećivanje i promocija

Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA 

NAPOMENA

Temeljem čega je napravljena procjena?

<Dodati redove po potrebi>

<Dodati redove po potrebi>

Tablica 6.4. BROJ POSJETITELJA PREMA POJEDINIM LOKALITETIMA

<Dodati redove po potrebi>

Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA

NAPOMENA

<Dodati redove po potrebi>



TEMA RB
SPECIFIČNI

CILJEVI
KOD AKTIVNOST

ODGOVORNA 

USTROJSTVENA 

JEDINICA

SURADNICI
TROŠAK 

PROVEDBE
PROVEDBA AKTIVNOSTI

Što se željelo postići?
Kako su postignuti specifični ciljevi? 

Koje su se aktivnosti trebale odraditi?

Tko je unutar JU 

provodio aktivnosti i 

zadatake?

Ukoliko ste s nekim 

surađivali, tko je to 

bio?

Navesti iznos
Koji su indikatori postignuti?

Zbog čega aktivnost nije provedena?

F1.1.

Ažuriranje popisa preventivnih mjera 

zaštite od požara za zaštićena 

područja

stručna služba
Ažuriran popis preventivnih mjera zaštite od 

požara za zaštićena područja

F1.2.

Poticanje vlasnika/korisnika o potrebi 

provođenja preventivnih mjera 

zaštite od požara za zaštićena 

područja

ured ravnatelja 

stručna služba

Vlasnici/korisnici poticani na provođenje 

preventivnih mjera zaštite od požara u 

zaštićenim područjima 

F1.3.

Izvjestiti (ukoliko je programom 

propisano)nadležne institucije o 

provedenim aktivnostima

ured ravnatelja 

stručna služba

Programom iz 2017.g. nije propisana 

potreba izvještavanja nadležnih institucija

F1.4.

Surađivati s drugim nadležnim 

institucijama po pitanju zaštite od 

požara (Hrvatske šume i dr.)

ured ravnatelja 

stručna služba

Suradnja s drugim nadležnim institucijama 

(Hrvatske šume, Hrvatske vode)

0,00UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

7. Preventivne mjere zaštite od požara

Tablica 7.1. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

F. PREVENTIVNE 

MJERE ZAŠTITE 

OD POŽARA 

1.

Provođenje preventivnih mjera 

zaštite od požara na zaštićenim 

područjima

<Dodati redove po potrebi>

Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini nisu propisane aktivnosti za čije su izvršenje nadležne JU za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode na području županija.



NAZIV ZONE/PODRUČJA 

NADZORA

BROJ TDI PO 

ZONI/PODRUČJU 

NADZORA

BROJ 

PREKRŠAJA/ZABR

ANJENIH RADNJI

<Dodati redove po potrebi>

UKUPAN BROJ 0 0

SLUŽBENA 

BILJEŠKA

ZAPISNIK O 

NADZIRANOM 

DOGAĐAJU

NOVČANA KAZNA 

NA MJESTU 

POČINJENJA

RJEŠENJE
OPTUŽNI 

PRIJEDLOG

KAZNENA 

PRIJAVA

PROSLIJEĐENO 

NADLEŽNOJ 

SLUŽBI NA 

NAPOMENA

UKUPAN BROJ 

TOG TIPA 

PREKRŠAJA

ukupan broj napisanih 

službenih bilješki 

ukupan broj napisanih 

zapisnika o 

nadziranom događaju 

ukupan broj 

naplaćenih kazni na 

mjestu počinjenja 

ukupan broj izdanih 

rješenja 

ukupan broj 

podnesenih optužnih 

prijedloga 

ukupan broj 

podnesenih kaznenih 

prijava 

ukupan broj predmeta 

proslijeđenih 

nadležnim službama 

na postupanja

O kojem se prekršaju/zabranjenoj radnji radi? 

(ako ste u prvom stupcu označili redak 

"ostalo")

broj se generira 

samostalno; nije 

potrebno upisivati

Bespravna gradnja
0

Ilegalni ribolov
0

Krivolov
0

Hvatanje strogo 

zaštićenih životinja

0

Branje strogo zaštićenih 

biljaka

0

Sječa šume
0

Ilegalna eksploatacija 

mineralnih sirovina

0

Odlaganje veće količine 

otpada izvan označenih 

0

Bacanje otpadaka izvan 

predviđenog prostora

0

TIP 

PREKRŠAJA/ZABRANJEN

E RADNJE

8. Evidencija nadzora

JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije nema ustrojenu službu nadzora, te u tom smislu ne vodi evidenciju nadzora.

Tablica 8.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI

NAPOMENA

Tablica 8.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA 



Izazivanje požara
0

Loženje vatre izvan 

naselja i označenih 

0

Vožnja/parkiranje izvan 

za to namjenjenih 

0

Sidrenje/privez plovila 

(u unutarnjim vodama)

0

Privez plovila (na 

pomorskom dobru)

0

Kampiranje/logorovanje 

izvan označenih mjesta

0

Kupanje na mjestima 

gdje je ono zabranjeno

0

Ulaz bez 

ulaznice/vinjete

0

Oštećivanje i/ili 

uništavanje znaka i/ili 

0

Postavljanje ploče, 

reklamnog i/ili drugog 

0

Ostalo
0

UKUPAN BROJ
0 0 0 0 0 0 0 0



DJELATNOST TRAJANJE UGOVORA OSTVARENI PRIHOD 
DATUM SKLAPANJA 

UGOVORA
OVLAŠTENIK

upisati ime i prezime/naziv osobe/poduzeća s 

kojima je sklopljen ugovor

Prihvat i vođenje posjetitelja na 

geološkom spomeniku prirode 

"Gaveznica-Kameni vrh" u Lepoglavi

3 godine 2.000,00 20. rujna 2016.

Turističko kulturno informativni centar 

d.o.o. za turizam i usluge (TKIC), 

Lepoglava

<Dodati redove po potrebi>

9. Ostvarena koncesijska odobrenja

Tablica 9.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI



10. Rezultati projekata 

Tablica 10.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE

1. Naziv projekta: DRAVA LIFE - Integrated River Management

JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je kao jedan od partnera na projektu 

sudjelovala u aktivnostima projekta. Također su pokrenute pripremne aktivnosti vezane uz realizaciju 

planirane izrade i postavljanje više informativno-edukativnih točaka (odmorišta s informativno-

edukativnim sadržajima) na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (područje regionalnog parka 

Mura-Drava, odnosno prekograničnog biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav).                                                                                                                                    

2. Naziv projekta: Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia ) na području Varaždinske županije                                                                                                                                                                                      

Realizirane su sve planirane aktivnosti vezane uz identifikaciju gnijezda roda na krovovima kuća i objekata 

u Varaždinskoj županiji, te dodjelu financijske potpore (uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost) vlasnicima/korisnicima objekata za održavanje i popravak krovova kuća na 

kojima se to gnijezdo nalazi.                                                                                                                                                                                 

3. Naziv projekta: "Obnova poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu"

Agencija za plaćanja u poljoprivredi odobrila je financiranje projekta obnove poučne staze u Dravskoj 

park-šumi u Varaždinu u sklopu operativne provedbe mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i 

poboljšanje održivosti šuma" unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.  U rujnu 2017. 

godine potpisan je ugovor temeljem kojeg je JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode dobila 

bespovratna sredstva iz EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 682.014,00 kuna. 

Realizacija projekta planirana je u razdoblju 2018.-2020. godine.                                                                                                                                                                      

4. COOP MDD - Program upravljanja prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Projekt Coop MDD je sufinanciran od strane fondova Europske unije (ERDF, IPA i Dunavski 

Transnacionalni Program) i JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u njemu sudjeluje kao 

pridruženi partner (bez financijske participacije na projektu). Projekt traje 2,5 godine, od siječnja 2017. do 

lipnja 2019. godine. Cilj projekta je uskladiti prakse upravljanja u 12 zaštićenih područja duž 

prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (TBR MDD), te podići svijest o jedinstvenoj 

prirodnoj vrijednosti "Europske Amazone" i dobrobitima koje dinamični riječni ekosustavi pružaju 

lokalnim zajednicama.



ODABRATI JEDNU OD PONUĐENIH TVRDNJI

VLASNISTVONEKRETNINE4
Vlasništvo JU
Unajmljena nekretnina
Pravo korištenja na nekretnini
Drugo

VLASNISTVOPOKRETNINE4
Vlasništvo JU
Leasing
Drugo

TIPUGOVORA3
Na neodređeno, puno radno vrijeme
Na neodređeno, pola radnog vremena
Na određeno, puno radno vrijeme
Na određeno, pola radnog vremena
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ostalo 

STRUCNASPREMA3
VSS

VŠS osnovna škola ili niže 

SSS srednja škola/gimnazija
VKV viša/visoka škola ili više
KV
PKV
NKV
NSS

TIPEDUKACIJE3
trening/tečaj/škola
seminar
kongres
studijsko putovanje/posjet
dodiplomski/diplomski studij
poslijediplomski studij
studijski boravak
izvanakademski dugotrajni programi

TEMELJPROCJENE
točan broj
procjena

TIPISTRAZIVANJA1
istraživanje
monitoring
istraživanje i monitoring
ostalo



NSS, NKV, PKV
KV, VKV, SSS
VŠS, VSS


