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Jelena Pavleković ravnateljica

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Alenka Car administrativni referent

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Sanja Kopjar viši stručni savjetnik

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Letancije Golubić Predsjednik Upravnog vijeća JU 

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Jadranka Bilić Erić Članica Upravnog vijeća JU      

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Martina Juriša Članica Upravnog vijeća JU      

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Goran Slavinec Član Upravnog vijeća JU            

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

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

<Dodati redove po potrebi>

Plan nabave JU za 2018. godinu, I. Izmjene i 

dopune Plana nabave za 2018. godine , II. 

Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. 

godinu

Program rada JU za 2018. 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)

Službeni vjesnik Varaždinske županije (broj 

16/18)

NAPOMENA

2. Podaci o javnoj ustanovi                                         

NAZIV DOKUMENTA 

NAPOMENA

Statut Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Financijski plan JU za 2018. godinu, I. Izmjene 

i dopune Financijskog plana JU za 2018. 

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/

POKRETNINE

NAZIV BROJ SVRHA VLASNIŠTVO

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


Traktor Yanmar FX20D s 

malčerom
1 kom

strojni uređaj za 

košnju
Vlasništvo JU

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

NAPOMENA

<Dodati redove po potrebi>

<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 1.624,00
Dva djelatnika sudjelovala su na skupu 

stručnih službi

G1.2. Sudjelovanje na skupu ravnatelja ured ravnatelja 1.600,00
Ravnateljica je sudjelovala na skupu 

ravnatelja

G1.3.
Sudjelovanja na stručnim seminarima 

i radionicama
stručna služba

Sudjelovanje na radionicama koje su 

održane u sklopu projekata Drava Life i 

Coop MDD, te na Konferenciji o 

krajobrazima  

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
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
25.000,00 Održavanje Arboretuma Opeka 

G3.2.
Angažiranje suradnika za vođenje 

info-točke u park-šumi Trakošćan

ured ravnatelja 

stručna služba
15.000,00 Prihvat posjetitelja u info-točki Trakošćan

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI 43.224,00

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

Petar Dragarić 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

Antonija Sajko

stručna 

prvostupnica 

ekonomije, 

menagementa 

turizma

VSS
djelatnik u info-

točki Trakošćan
Ostalo Proračun JU

vanjski suradnik - 

ugovor o djelu

Jelena Pavleković
diplomirani 

ekonomist
VSS ravnatelj

Na određeno, 

puno radno 

vrijeme

Proračun JU

Franka Prevedan

magistra struke 

znanosti o 

okolišu

VSS

stručni suradnik 

za zaštitu 

prirode

Stručno 

osposobljavanje 

bez zasnivanja 

radnog odnosa

HZZO

<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 13.000,00 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.
Poticanje provođenja aktivnosti 

zaštite, održavanja i obnove

ured ravnatelja 

stručna služba 
Hrvatske šume

upravljanje zaštićenim područjem u skladu 

s definiranim smjernicama zaštite prirode

2. A2.2.

Suradnja s Hrvatskim šumama kod 

provođenja programa gospodarenja 

šumom

ured ravnatelja 

stručna služba
Hrvatske šume

upravljanje područjem u skladu s 

definiranim uvjetima zaštite prirode

A3.1.

Provjera stanja skloništa šišmiša u 

Župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u 

Petrijancu

stručna služba 

vanjski suradnici
Mirna Mazija 750,00

Rezultati provjere stanja skloništa šišmiša 

(1 izvješće)

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.

Provođenje monitoringa kockavice 

(Fritillaria meleagris ) u suradnji s 

osnovnim i srednjim školama s 

područja Varaždinske županije

stručna služba 

vanjski suradnici

osnovne i srednje 

škole Varaždinske 

županije

rezultati monitoringa (4 izvješća)

A3.3.

Sudjelovanje u provedbi mjera 

zaštite, praćenja populacije i 

prstenovanja strogo zaštićene vrste 

bijele rode (Ciconia ciconia )

stručna služba prikupljeni podaci o gnijezdima bijelih roda

A.3.4.

Prikupljanje podataka o ilegalnom 

odlaganju otpada u speleološke 

objekte na području Varaždinske 

županije

stručna služba 

vanjski suradnici

Speleološka 

udruga "Kraševski 

zviri"

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

postojanje baze podataka o zaštićenim 

područjima

A4.4.
Prijava negativnih promjena 

nadležnim inspekcijskim službama

ured ravnatelja 

stručna služba

prijave nedozvoljenih aktivnosti u 

zaštićenim područjima

A5.1.

Saniranje posljedica 

vjetroloma/snjegoloma u zaštićenim 

područjima

stručna služba 

vanjski suradnici

nije bilo potrebe za sanacijom od 

vjetroloma/snjegoloma u zaštićenim 

područjima

A.5.2.

Početak aktivnosti na izradi 

zajedničkog plana upravljanja za 

područje ekološke mreže Natura 

2000 HR2000371 Vršni dio Ivančice i 

HR2001115 Strahinjčica

stručna služba

započete aktivnosti prikupljanja i 

sistematizacije podataka o prirodnim 

vrijednostima vršnog dijela Ivančice

Istraživanje i praćenje stanja 

(monitoring) na zaštićenim 

područjima i područjima ekološke 

mreže

Praćenje promjena u zaštićenim 

područjima

A. ZAŠTITA I 

OČUVANJE 

PRIRODNIH 

VRIJEDNOSTI

5.
Očuvanje i zaštita ostalih zaštićenih 

područja i područja ekološke mreže

3.



A.5.3.

Početak aktivnosti na izradi 

zajedničkog plana upravljanja za 

područja ekološke mreže Natura 

2000 uz rijeku Dravu: HR1000013 

Dravske akumulacije, HR1000014 

Gornji tok Drave (od Donje Dubrave 

do Terezinog polja), HR1000015 

Srednji tok Drave, HR2001308 Donji 

tok Drave, HR1000016 Podunavlje i 

donje Podravlje, HR2000364 Mura, 

HR2001307 Drava - akumulacije, 

HR5000014 Gornji tok Drave (od 

Donje Dubrave do Terezinog polja), 

HR2001004 Stari Gradac - Lendava, 

HR5000015 Srednji tok Drave (od 

Terezinog polja do Donjeg Miholjca), 

HR2001006 Županijski kanal (Gornje 

Bazje - Zidina) i HR2001005 

Starogradački Marof

stručna služba

započete aktivnosti prikupljanja i 

sistematizacije podataka o prirodnim 

vrijednostima područja  uz rijeku Dravu

A5.4.
Provođenje ostalih aktivnosti zaštite 

u skladu s ukazanim potrebama

stručna služba 

vanjski suradnici

 aktivnosti zaštite u ostalim zaštićenim 

područjima

13.750,00UKUPAN 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. ostalo
Provjera stanja skloništa 

šišmiša 
Šišmiši (Chiroptera )

Župna crkva sv. Petra i Pavla 

u Petrijancu
Mirna Mazija

monitoring, terenski obrazac za 

monitoring šišmiša u 

nadzemnim objektima (DZZP 

2013.)

Zaprimljen je popunjeni 

terenski obrazac

A3.2.
istraživanje i 

monitoring

Monitoring kockavice 

(Fritillaria meleagris )

Kockavica (Fritillaria 

meleagris )
Varaždinska županija

Osnovne i srednje škole s 

područja Varaždinske 

županije

monitoring, metodologija 

inventarizacije i praćenja stanja 

vaskularne flore (Nikolić, 2006.)

Završna izvješća 

zaprimljena i proslijeđena u 

HAOP

4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

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

<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.
Poticanje aktivnosti  zaštite područja 

Hrvatskog zagorja

ured ravnatelja 

stručna služba

Varaždinska 

županija

procjena postojećeg stanja i mogućnosti 

dodatne zaštite područja

B1.2.

Poticanje aktivnosti zaštite i uređenja 

paleontološkog spomenika prirode - 

Spilje Vindija u suradnji s Općinom 

Donja Voća

ured ravnatelja 

stručna služba

Općina Donja 

Voća

procjena postojećeg stanja i mogućnosti 

dodatne zaštite i uređenja područja

B1.3.

Poticanje aktivnosti u cilju obnove i 

uređenja izletišta "Drava" u Dravskoj 

park-šumi u suradnji s Gradom 

Varaždinom i Turistom d.o.o.

ured ravnatelja 

stručna služba
Grad Varaždin

procjena postojećeg stanja i mogućnosti 

dodatne zaštite i uređenja područja

B1.4.

Poticanje aktivnosti održavanja i 

uređenja spomenika parkovne 

arhitekture - perivoja u Novom 

Marofu, Klenovniku i Varaždinskim 

Toplicama u suradnji s bolnicama

ured ravnatelja 

stručna služba

Bolnice u Novom 

Marofu, 

Klenovniku i 

Varaždinskim 

Toplicama

procjena postojećeg stanja i mogućnosti 

dodatne zaštite i uređenja područja, 

prijavljen projekt uređenja edukativnog 

šetališta u Varaždinskim Toplicama

B1.5.

Poticanje planiranja aktivnosti 

obnove, zaštite i očuvanja spomenika 

parkovne arhitekture - Arboretuma 

Opeka u suradnji s Varaždinskom 

županijom i Općinom Vinica

ured ravnatelja 

stručna služba

Varaždinska 

županija, Općina 

Vinica

procjena stanja i mogućnosti dodatne 

zaštite i uređenja područja, priprema 

projektne dokumentacije za prijavu 

projekta zaštite i obnove

B1.6.

Suradnja s ostalim 

vlasnicima/korisnicima zaštićenih 

područja

ured ravnatelja 

stručna služba
općine/gradovi

procjena stanja i mogućnosti dodatne 

zaštite i uređenja područja

5. Suradnja s lokalnom zajednicom

Tablica 5.1. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

B. SURADNJA 

S LOKALNOM 

ZAJEDNICOM

1.

Suradnja s lokalnom sredinom u 

aktivnostima 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

procjena mogućnosti planiranja zajedničkih 

aktivnosti

B2.1.

Sudjelovanje u postupcima izdavanja 

rješenja/dopuštenja (odn. uvjeta 

zaštite prirode) za provođenje 

zahvata u zaštićenim područjima u 

suradnji s županijskim upravnim 

odjelom nadležnim za poslove zaštite 

prirode

 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
 stručna služba općine/gradovi

planirane aktivnosti zaštite i očuvanja 

prostora 

B2.3.

Sudjelovanje u postupcima izrade 

ostalih županijskih planskih 

dokumenata

stručna služba

AZRA - Razvojna 

agencija 

Varaždinske 

županije

planirane aktivnosti zaštite i očuvanja 

prostora 

B2.4.

Suradnja s ostalim institucijama kod 

izrade planova, strategija, procjena i 

slično

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

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
 stručna služba Hrvatske vode preporuka dodatnih uvjeta 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.

Suradnja s lokalnom sredinom u 

aktivnostima 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.

Suradnja s obrazovnim institucijama 

Varaždinske županije na projektima 

zaštite i očuvanja prirode (suradnja s 

centrima izvrsnosti)

ured ravnatelja 

stručna služba

Centar izvrsnosti iz 

biologije 

Varaždinske 

županije

edukacija i senzibilizacija javnosti 

C1.6.

Poticanje aktivnosti edukacije 

javnosti o problematici divljih 

odlagališta otpada u speleološkim 

objektima

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski suradnici

Speleološka 

udruga "Kraševski 

zviri"

edukacija i senzibilizacija javnosti 

C2.1.

Organizacija prihvata posjetitelja u 

sklopu info-točke i poučne staze 

Trakošćan i poticanje aktivnosti na 

osmišljavanju različitih programa za 

posjetitelje

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski suradnici

D. Štefičar, A. 

Sajko, Centar 

izvrsnosti iz 

biologije 

Varaždinske 

županije

prihvat posjetitelja u info-točki Trakošćan 

C2.2.

Suradnja u organizaciji programa na 

geološkom spomeniku prirode 

Gaveznica-Kameni vrh

vanjski suradnici

TKIC - Lepoglava 

Udruga 

Lepoglavski ahat

prihvat i vođenje posjetitelja na 

geolokalitetu 

C3.1.

Priprema sadržaja za obnovu i 

dopunu poučne staze u Dravskoj park-

šumi u Varaždinu

stručna služba 

vanjski suradnici

pripremljeni materijali i ugovoreni radovi 

planirani u sklopu projekta

6a. Edukacija i interpretacija

Tablica 6.1. EDUKACIJA I INTERPRETACIJA

C. EDUKACIJA I 

INTERPRETACIJA

1.
Podizanje razine svijesti 

javnosti o zaštiti prirode

Provođenje programa za 

posjetitelje u sklopu zaštićenih 

područja

Postavljanje novih 

informativno-edukativnih 

sadržaja u zaštićenim 

područjima



3.

C3.2.

Priprema projektne dokumentacije za 

izradu i postavljanje 6 info-točaka u 

regionalnom parku Mura Drava u 

sklopu projekta Drava Life

ured ravnatelja 

stručna služba

završena projektna dokumentacija za 

postavljanje novih info sadržaja

C4.1.

Završetak izrade publikacije o 

provedenom istraživanju leptira uz 

rijeku Bednju u Varaždinskoj županiji

 stručna služba 

vanjski suradnici

Hrvatsko 

herpetološko 

društvo Hyla (T. 

Koren, A. Štih)

otisnuta publikacija (500 kom)

C4.2.

Priprema sadržaja za prezentaciju 

prirodnih vrijednosti regionalnog 

parka Mura-Drava u sklopu 6 info-

točaka Drava Life

stručna služba 

vanjski suradnici
7.000,00

pripremljeni materijali i ugovoreni radovi 

planirani u sklopu projekta

C4.3.

Priprema sadržaja za prezentaciju 

prirodnih vrijednosti spomenika 

parkovne arhitekture - Varaždinsko 

groblje ("Garden of Life")

stručna služba 

vanjski suradnici  

aktivnost nije realizirana jer projekt nije 

odobren

7.000,00

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

održavana postojeća posjetiteljska 

infrastruktura u zaštićenim područjima

D1.2.

Uređivanje puteva i staza u 

spomeniku parkovne arhitekture 

"Arboretum Opeka"

ured ravnatelja 

stručna služba 

vanjski suradnici

M. Florjanović     

P. Dragarić
5.000,00

uređeni putevi i staze u zaštićenom 

području

UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

Tablica 6.2. POSJEĆIVANJE I PROMOCIJA

6b. Posjećivanje i promocija

Poboljšanje posjetiteljske 

infrastrukture zaštićenih 

područja

1.

<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



D2.1.

Osmišljavanje radionica i programa u 

spomeniku parkovne arhitekture - 

Arboretum Opeka

vanjski suradnici

Srednja škola 

"Arboretum 

Opeka", Marčan

osmišljene radionice 

D2.2.

Organizacija radionica i programa u 

spomeniku parkovne arhitekture 

"Arboretum Opeka"

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

5.000,00UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI

2.

Sudjelovanje u organizaciji             

VIII. 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
1.480 procjena

procjena temeljem broja 

ulaznica prodanih putem 

nositelja koncesijskog 

odobrenja za prihvat i 

vođenje posjetitelja

Park-šuma Trakošćan 70.000 procjena

procjena temeljem broja 

posjetitelja u muzeju i info-

točki Trakošćan

ISTRAŽIVANJE POSJETITELJA BROJ SVRHA

upišite naziv

U koju se svrhu 

provodilo istraživanje 

posjetitelja?

<Dodati redove po potrebi>

NAPOMENA

<Dodati redove po potrebi>

Tablica 6.4. BROJ POSJETITELJA PREMA POJEDINIM LOKALITETIMA

<Dodati redove po potrebi>

Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA 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>



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 na 

provođenje preventivnih mjera 

zaštite od požara za zaštićena 

područja

ured ravnatelja 

stručna služba

Edukacija i senzibilizacija vlasnika/korisnika 

za problematiku zaštite od požara

F1.3.

Izvještavanje (ukoliko je programom 

propisano) nadležnih institucija o 

provedenim aktivnostima

ured ravnatelja 

stručna služba

Programom iz 2018.g. nije propisana 

potreba izvještavanja nadležnih institucija

F1.4.

Suradnja 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

PROJEKTI KOJI SE TRENUTNO PROVODE:                                                                                                                 

1. Naziv projekta: "DRAVA LIFE - Integrated River Management"

JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je tijekom godine (kao jedan od 

partnera na projektu) sudjelovala u svim aktivnostima projekta. Definirane su lokacije za postavljanje, 

prikupljene su potrebne suglasnosti, završena je izrada projektne dokumentacije, provedena je nabava i 

ugovoreni su radovi vezani uz izradu i postavljanje info-točaka Drava Life (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. Tijekom 2018. godine provedena je 

nabava i ugovoreni su radovi vezani uz obnovu i uređenje poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu  

(postavljanje vidikovca na barskom staništu, 10 edukativnih info-ploča na poučnoj stazi, markacija drveća i 

mikroreljefa, putokaza, signalizacije i slično).                                                                                                                                                          

4. Naziv projekta: "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000"

Nositelj projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a projekt je odobren u okviru sredstava 

operativnog programa EU Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine. Projektne aktivnosti između ostalog 

obuhvaćaju i izradu 5 planova upravljanja koji će obuhvatiti 13 područja ekološke mreže koja se nalaze na 

području Varaždinske županije, kao i 7 zaštićenih područja. Tijekom 2018. godine provedene su pripremne 

aktivnosti (prikupljanje podataka) vezane uz izradu planova upravljanja za vršni dio Ivanščice, te područje uz 

rijeku Dravu.                                                                                                                  

5. Naziv projekta: "Garden of Life"

Projekt je obuhvaćao provedbu različitih aktivnosti na zaštićenom području spomenika parkovne arhitekture - 

Varaždinsko groblje, prijavljen je na natječaj 6c2.2. "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" za 

financiranje sredstava iz operativnog programa EU Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine i nije 

odobren.

 

PROJEKTI PRIJAVLJENI TIJEKOM 2018. GODINE:

1.Naziv projekta: Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi

Projekt je prijavljen na natječaj u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje 

održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih 

ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju obnovu i uređenje postojećih sprava za igru i rekreaciju na 

dječjem igralištu u južnom dijelu šume, obnovu edukativnog šesterokutića za djecu, kao i postavljanje 



2. Naziv projekta: Edukativno igralište u park-šumi Trakošćan

Projekt je prijavljen na natječaj u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje 

održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih 

ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju izradu i postavljanje više drvenih elemenata za igru, rekreaciju i 

edukaciju o šumama i šumskom ekosustavu na manjim šumskim čistinama koje se nalaze u neposrednoj 

blizini info-točke Trakošćan.

3.Naziv projekta: Poučna staza Ivanšćica

Projekt je prijavljen na natječaj u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje 

održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih 

ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju uređenje više manjih odmorišta s poučnim info-pločama o 

prirodnim vrijednostima Ivanšćice uz postojeći planinarski put Ivanec-Pilana-Mrzljak-Črne Mlake-Pasarićeva 

kuća.

4.Naziv projekta: Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama

Projekt je prijavljen na natječaj u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje 

održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih 

ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju obnovu postojećeg parkovnog mobilijara (klupe, ograda 

vidikovca, info-ploče na poučnoj stazi) te izradu i postavljanje više drvenih elemenata za odmor, igru, 

rekreaciju i edukaciju o šumama i šumskom ekosustavu na čistini unutar šumskog dijela spomenika parkovne 

arhitekture-lječilišnog parka u Varaždinskim Toplicama.



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


