
                
Na temelju članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 135. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 
80/13 i 15/18), članka 17. stavak 1. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 
prirode Dubrovačko-neretvanske županije od 31. kolovoza 2017. (KLASA: 011-01/17-01/03; URBROJ: 
2117/1-17-17-05) te članka 22. stavak 1. točka 7. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni 
glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 7/09, 10/10, 3/13 i 06/18), Skupština Dubrovačko-
neretvanske županije na sjednici održanoj dana _________ 2018. godine donijela je  
 
 
 

ODLUKU 
o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 
 

I. 
Razrješuje se Ivica Grilec dužnosti ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 
prirode Dubrovačko-neretvanske županije s danom 02. svibnja 2018. godine, na osobni zahtjev.  
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-
neretvanske županije. 
 
 
 
KLASA: 013-03/18-03/05 
URBROJ: 2117/1-04-18 
Dubrovnik, 
 

                        Predsjednica 
                                                                                        Županijske skupštine   
            

                             dr. sc. Vilma Kosović, dr. med  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ivica Grilec, Riječka 12, Dubrovnik 
2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske 

županije, Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik, 
3. Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša - ovdje, 
4. Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije - ovdje, 
5. Županijska skupština - ovdje, 
6. Pismohrana. 



                            
 

      R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
         Upravni odjel za komunalne poslove  
                         i zaštitu okoliša  
 
KLASA: 013-03/18-03/05 
URBROJ : 2117/1-09/1-18-1 
Dubrovnik, 23. travnja 2018. godina 
 

 
                                                                                DUBROVAČKO-NERETVANSKA    
                                                                                                    ŽUPANIJA 

                                      n/p Županu Nikoli Dobroslavić, prof. 
                                                                                                
                                                                                                             -  Ovdje  -                     

                                          
                  

 
PREDMET: Prijedlog Odluke o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje  
                       zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije  
  
PRAVNI TEMELJ: Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj: 80/13 i 15/18), Zakon o 
ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Statut Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA:011-
01/17-01/03; URBROJ:2117/1-17-17-05 od 31. kolovoza 2017. god.)  
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:  Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 
IZVJESTITELJ: Miho Baće, v. d. pročelnika Upravnog odjela za komunalne poslove i 
zaštitu okoliša 
 
 
PRIJEDLOG PRIPREMIO: Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 
 
 
                                                                                                      V. D. PROČELNIKA 
 
                                                                                                             Miho Baće, v. r. 
DOSTAVITI: 

1. Župan – ovdje - 
2. Evidencija 
3. Pismohrana 



OBRAZLOŽENJE 
 

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Dubrovačko-neretvanske županije zaprimilo je zahtjev ravnatelja Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije Ivice Grileca 
kojim traži razrješenje s dužnosti ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan iz 
razloga odlaska na rad kod drugog poslodavca.  

Ivica Grilec imenovan je za ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Odlukom Županijske skupštine 
Dubrovačko-neretvanske županije od 16. prosinca 2016. (KLASA: 023-08/16-01/01; 
URBROJ: 2117/1-04-16-07) objavljenoj u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske 
županije br. 16/2016 Ivica Grilec, mag.ing.nav.traff./mag.oec., na mandatno razdoblje od 4 
godine, počevši od 1. siječnja 2017. godine, iz čega proizlazi da mandat ravnatelja ističe 1. 
siječnja 2021. godine. 

Odredbom iz članka 44. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) propisano je da ravnatelj ustanove može biti razriješen prije 
isteka vremena na koje je imenovan. U stavku 2. istog članka Zakona o ustanovama utvrđeno 
je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno razriješiti ravnatelja, između 
ostalog i ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu.  

Temeljem članka 135. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13 
i 15/18) i članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 
47/99 i 35/08), ravnatelja javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima 
imenuje i razrješuje predstavničko tijelo osnivača, u ovom slučaju Županijska skupština 
Dubrovačko-neretvanske županije. 

Nadalje, člankom 17. stavak 1. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije od 31. kolovoza 2017. (KLASA: 011-
01/17-01/03; URBROJ: 2117/1-17-17-05) propisano je da odluku o razrješenju ravnatelja 
donosi Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije, na prijedlog Upravnog vijeća 
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske 
županije u slučaju kada ravnatelj sam zatraži razrješenje.  

Slijedom navedenog, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 20. travnja 2018. 
godine donijelo je Odluku, KLASA: 023-01/18-01/03; URBROJ: 2117/117-18-03  od 20. 
travnja 2018. god. kojom se prihvaća zahtjev Ivice Grileca za razrješenje te istu dostavilo 
Upravnom odjelu za komunalne poslove i zaštitu okoliša na daljne postupanje. 

Sukladno iznijetome, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša utvrdio je 
prijedlog Odluke o razrješenju Ivice Grileca s dužnosti ravnatelja Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.  

S obzirom na isto, smatramo naš prijedlog opravdanim. 
 

U privitku dostavljamo zahtjev Ivice Grileca za razriješenje 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije" broj 7/09., 10/10. i 3/13. i 6/18.), Župan Dubrovačko - 
neretvanske županije, donio je 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
 
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i prosljeđuje Županijskoj 
skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 
 
 
 
KLASA: 013-03/18-03/05 
URBROJ: 2117/1-01-18-2 
 
Dubrovnik, 23. travnja 2018. god. 
 
     
 
 
           ŽUPAN 
 
            Nikola Dobroslavić, prof. 
DOSTAVITI: 

1. Županijska skupština– ovdje - 
2. Evidencija 
3. Pismohrana 
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