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I. PRAVNI OSNOV  
 Člankom 52. stavkom 1. točkom 24. Statuta Primorsko-goranske županije 
(„Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 18/18 – pročišćeni 
tekst) propisano je da Župan daje mišljenje o prijedlozima odluka koje podnose drugi 
ovlašteni predlagatelji. 
 
 

II. OBRAZLOŽENJE  
Mr.sc. Sonja Šišić podnijela je dana 15. travnja 2019. Županijskoj skupštini i 

Upravnom vijeću Javne ustanove „Priroda“ zahtjev za razrješenje s radnog mjesta 
ravnateljice Javne ustanove „Priroda“, i to prije isteka mandata zbog prelaska na drugo 
radno mjesto. 

S obzirom da je u slučaju razrješenja ravnatelja, do raspisivanja javnog natječaja 
na temelju kojeg će se odabrati novi ravnatelj Javne ustanove „Priroda“  potrebno 
imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ 
Županijskoj skupštini dostavlja prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja 
Javne ustanove „Priroda“. 

Kako bi Javna ustanova „Priroda“ nakon razrješenja ravnateljice mr.sc. Sonje 
Šišić nesmetano nastavila s radom, Upravno vijeće predlaže se da se za vršiteljicu 
dužnosti ravnateljice imenuje kolegica Irena Jurić, dipl.ing., koja je od 2015. zaposlena 
u Uredu ravnatelja u Javnoj ustanovi „Priroda“ (Prilog 1: Prijedlog odluke Upravnog 
vijeća o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 
023-01/19-01/1; URBROJ: 2170-52-01/1-19-42 od 18. travnja 2019.).  

S obzirom da je Irena Jurić zaposlena na radnom mjestu savjetnice za 
upravljanje projektima i održivu valorizaciju prirodne baštine te je svakodnevno u 
suradnji s ravnateljicom mr.sc. Sonjom Šišić sudjelovala u rješavanju složenih pitanja i 
problema vezanih uz rad Ustanove, smatra se da do okončanja postupka imenovanja 
novog ravnatelja, može kvalitetno obavljati sve poslove i zadatke koji su u ovlasti 
ravnatelja Javne ustanove „Priroda“. 

Člankom 44. stavak 4. Zakona o ustanovama, propisano je da se u slučaju 
razrješenja ravnatelja javne ustanove imenuje vršitelj dužnosti, a člankom 43. stavkom 
2. istog Zakona propisano je da vršitelj dužnosti može biti imenovan na rok najduže do 
godinu dana. Člankom 44. istog Zakona također je propisano da je ustanova dužna 
raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti. 

 
III. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 24. Statuta Primorsko-goranske županije 
(„Službene novine“ brojevi 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst 5/18, 8/18 – pročišćeni 
tekst) te članaka 6. i 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije 
(„Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), predlaže se 
Županu Primorsko-goranske županije da donese sljedeći   

 
 

Z a k l j u č a k 
 

 Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti 

ravnateljice Javne ustanove „Priroda“. 



 

    UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/19-01/1 
URBROJ: 2170-52-01/1-19-42 
 

Rijeka, 18. travnja 2019. 
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JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Predsjednik   

                                                                          

     Danijel Celcner  

 



1. PRAVNI OSNOV 
 Sukladno članku 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ 
(Službene novine Primorsko-goranske županije broj 42/13) i članku 12. Statuta Javne 
ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19. 
prosinca 2014.), ravnatelja imenuje Županijska skupština na prijedlog Upravnog 
vijeća Javne ustanove „Priroda“, a temeljem članka 44. stavak 4. Zakona o 
ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), u slučaju razrješenja 
ravnatelja treba imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja. 
  
 2. OBRAZLOŽENJE  

Mr.sc. Sonja Šišić podnijela je dana 15. travnja 2019. Županijskoj skupštini i 
Upravnom vijeću Javne ustanove „Priroda“ zahtjev za razrješenje s radnog mjesta 
ravnateljice Javne ustanove „Priroda“, i to prije isteka mandata zbog prelaska na 
drugo radno mjesto. 

S obzirom da je u slučaju razrješenja ravnatelja, do raspisivanja javnog 
natječaja na temelju kojeg će se odabrati novi ravnatelj Javne ustanove „Priroda“  
potrebno imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno vijeće Javne ustanove 
„Priroda“ Županijskoj skupštini dostavlja prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti 
ravnatelja Javne ustanove „Priroda“. 

Kako bi Javna ustanova „Priroda“ nakon razrješenja ravnateljice mr.sc. Sonje 
Šišić nesmetano nastavila s radom, predlaže se da se za vršiteljicu dužnosti 
ravnateljice imenuje Irena Jurić, dipl.ing., koja je od 2015. zaposlena u Uredu 
ravnatelja u Javnoj ustanovi „Priroda“.  

S obzirom da je Irena Jurić zaposlena na radnom mjestu savjetnice za 
upravljanje projektima i održivu valorizaciju prirodne baštine te je svakodnevno u 
suradnji s ravnateljicom mr.sc. Sonjom Šišić sudjelovala u rješavanju složenih pitanja 
i problema vezanih uz rad Ustanove, smatra se da do okončanja postupka 
imenovanja novog ravnatelja, može kvalitetno obavljati sve poslove i zadatke koji su 
u ovlasti ravnatelja Javne ustanove „Priroda“. 

Člankom 44. stavak 4. Zakona o ustanovama, propisano je da se u slučaju 
razrješenja ravnatelja javne ustanove imenuje vršitelj dužnosti, a člankom 43. 
stavkom 2. istog Zakona propisano je da vršitelj dužnosti može biti imenovan na rok 
najduže do godinu dana. Člankom 44. istog Zakona također je propisano da je 
ustanova dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana 
imenovanja vršitelja dužnosti. 

 
3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 

 Upravno vijeće Javne ustanove Priroda na sjednici od 18. travnja 2019. godine 
utvrdilo je Prijedlog odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne 
ustanove „Priroda“ te predlaže Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da 
donese zaključak u tekstu kako slijedi: 
 

 Na temelju članka 135. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 

80/13, 15/18 i 14/19), članka 44. stavak 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine 

broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne 

ustanove "Priroda" (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 42/13) i  

članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 

2170-52-01/1-14-119 od 19. prosinca 2014.), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-

goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 



8/18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-

goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), 

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na __ sjednici održanoj dana 

______ 2019. godine, donijela je  

 
 
 
                                              Z a k lj u č a k  
 
 
 

Donosi se Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove 
„Priroda“. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



Na temelju članka 135. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 

80/13, 15/18 i 14/19), članka 44. stavak 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine 

broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne 

ustanove "Priroda" (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 42/13) i  

članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 

2170-52-01/1-14-119 od 19. prosinca 2014.), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-

goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 

8/18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-

goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), 

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na __ sjednici održanoj dana 

______ 2019. godine, donijela je  

 

 

O D L U K U 

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Priroda“ 

 

                                                           I.  

   Irena Jurić, dipl.ing., imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnatelja Javne 

ustanove „Priroda“, do imenovanja ravnatelja najduže do godinu dana. 

 

                                                           II. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u 

„Službenim novinama Primorsko-goranske županije“. 
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