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PREDMET:  Prijedlog Zaključka o utvrñivanju prijedloga Rješenja o  
  imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim  
  područjima i drugim zaštićenim  prirodnim vrijednostima na  
  području Istarske županije "Natura Histrica" 
  - dostavlja se 
 
 
 Poštovani,  
 
 priloženo dostavljamo predmetni akt radi uvrštenja na dnevni red naredne sjednice 
Poglavarstva i Skupštine.  
 
 S poštovanjem,  
 
 
 
       PROČELNIK 
 
       Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 
 
Privitak:  
- prijedlog zaključka 
- prijedlog rješenja 
- obrazloženje 
- Zaključak UV JU "Natura Histica"  
 
 
 
 
 



Na temelju članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 
9/06 – drugi pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 26. st. 2.  Statuta Javne ustanove "Natura 
Histrica", te čl. 77. st. 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05) Poglavarstvo Istarske županije 
sjednici održanoj dana _____________ 2008. godine donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
   

1. Prihvaća se Nacrt i utvrñuje prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim  prirodnim 
vrijednostima na  području Istarske županije "Natura Histrica" 

 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog. 
 
3. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se na razmatranje i usvajanje Skupštini 

Istarske županije. 
 
4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog zaključka zadužuje se Vedran 

Grubišić, član Poglavarstva Istarske županije zadužen za prostorno ureñenje i zaštitu 
okoliša. 

 
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 
 
 
       ISTARSKA ŽUPANIJA 
       ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
       PREDSJEDNIK 
 
       Ivan Jakovčić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Na temelju članka 77. st. 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05), te članka 36. Statuta 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije 9/06 – drugi pročišćeni tekst), 
Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana _____________2008. godine         
donosi 
 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Javne ustanove "Natura Histrica" 

 
 

I 
 

1. Imenuje se dr.sc. Elvis Zahtila za ravnatelja Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim područjima i drugim zaštićenim  prirodnim vrijednostima na  području 
Istarske županije "Natura Histrica". 

 
2. Ovaj akt stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama 

Istarske županije". 
 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
 

 
 

        PREDSJEDNIK 
 
        Anton Peruško 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA 
 
Pravni temelj za donošenje ovog akta su članci, 36, 59. i 77. Statuta Istarske županije 
(“Službene novine Istarske županije” broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst), te  članak 77. st. 2. 
Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05), kojim je propisano da ravnatelja javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim područjima iz nadležnosti županije imenuje predstavničko tijelo 
osnivača na temelju provedenoga javnog natječaja.  
 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREðUJU OVIM AKTOM 
 
 Na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU "Natura Histrica" , objavljenom u Glasu 
Istre i Narodnim novinama 26. rujna 2008. godine prijavilo se četiri kandidata.  
 Uvidom u pristiglu dokumentaciju Upravno vijeće JU "Natura Histrica" konstatiralo je da 
prema traženim uvjetima i dokumentaciji iz natječaja u potpunosti zadovoljavaju dva 
kandidata. 
Upravno vijeće JU "Natura Histrica" predložilo je jednoglasno kandidata dr.sc. Elvisa Zahtilu, 
diplomirani inženjer biologije - ekologija, za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove. 
Stoga se predlaže Skupštini Istarske županije prihvaćanje Rješenja o imenovanju 
navedenog kandidata za ravnatelja JU "Natura Histrica".  
 
 
III. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVOG ZAKLJUČKA 
 
Ovim se aktom prihvaća imenovanje dr. sc. Elvisa Zahtila za ravnatelja Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim  prirodnim vrijednostima na  području 
Istarske županije "Natura Histrica".  
 
 
IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
 
Priloženo se dostavlja tekst zaključka s obrazloženjem, prijedlog rješenja, Zaključak 
Upravnog Vijeća JU  "Natura Histrica" o provedenom javnom natječaju za izbor i imenovanje 
ravnatelja ustanove s analizom pristiglih prijava. 
 
 

 
 
 
 
 



Kl.: 024-07/08-01/4 

Urbroj: 05/2008 

Rovinj, 23. listopada 2008. 

Temeljem �l. 26. st.2.  Statuta JU «Natura Histrica» Upravno vije�e na 2. sjednici održanoj 

23. listopada 2008. donosi slijede�i 

ZAKLJU�AK 

o provedenom javnom natje�aju za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove 

1. Na javni natje�aj za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove, objavljenom u «Glasu 

Istre» i „Narodnim novinama“ 26.09.2008., prijavilo se ukupno �etiri (4) 

kandidata, redoslijedom kako slijedi: 

1. dr. sc. Elvis Zahtila, 

2. Marko Kompari�, 

3. Barbara Visintin, 

4. Andrej Mandi�

2. Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju Upravno vije�e konstatira da, prema 

traženim uvjetima i dokumentaciji natje�aja, u potpunosti zadovoljavaju dva (2)  

kandidata (E.Zahtila,  A. Mandi�). 

3. Upravno vije�e jednoglasno predlaže kandidata dr.sc.Elvisa Zahtilu za izbor i 

imenovanje ravnatelja ustanove. 

4. Kompletna dokumentacija upu�uje se u daljnju proceduru izbora i imenovanja 

ravnatelja ustanove, sukladno �l. 77.  st.2.  Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05). 

Zaklju�ak stupa na snagu danom donošenja. 

Predsjednik Upravnog vije�a: 

Vedran Grubiši�, d.i.g. 


