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 Temeljem članka 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 30/94. i 72/94.), 
članka 2. Odluke o zaštiti travnjačke površine na biljskom groblju kao spomenika prirode ("Narodne 
novine" broj 119/01. i "Županijski glasnik" broj 11/01.) i članka 47. točka 4. Statuta Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 4/02. - pročišćeni tekst), Poglavarstvo Osječko-baranjske županije 
donijelo je na 55. sjednici 14. veljače 2003. godine 
 
 
 

P R A V I L N I K  
 

o mjerama zaštite spomenika 
prirode - travnja čke površine 

na biljskom groblju  
 
 

I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 
 

 Radi očuvanja i poboljšanja svojstava zbog kojih je travnjačka površina na biljskom groblju 
proglašena spomenikom prirode (nastavno: Spomenik prirode) ovim Pravilnikom se propisuju mjere 
njegove zaštite. 
 
 
II. ZAŠTITA  
 

Članak 2. 
 
 Na području Spomenika prirode nisu dopuštene radnje koje mogu prouzročiti promjene i 
oštećenja svojstava zbog kojih je proglašen zaštićenim. 
 
 
 Članak 3. 
 
 Na području Spomenika prirode zabranjeno je: 
- otvaranje novih grobnih mjesta, 
- unošenje i širenje novih biljnih vrsta, 
- odlaganje zemlje, 
- odlaganje otpada, 
- paljenje vatre, 
- strojno košenje trave, 
- kretanje motornim vozilima, 
- izgradnja staza. 
 
 Članak 4. 
 
 Na području Spomenika prirode organizirat će se ručna košnja travnjačke površine u razdoblju 
od 1. listopada do 1. ožujka. 
 
 Članak 5. 
 
 Na granici Spomenika prirode postavit će se natpisne ploče s osnovnim podacima o spomeniku 
prirode i uputama za ponašanje na njegovom području. 



 2

 Članak 6. 
 
 Na području Spomenika prirode postavit će se botaničke oznake s nazivima zaštićenih i 
karakterističnih biljnih vrsta. 
 
 
 Članak 7. 
 
 Područje Spomenika prirode označit će se i ograditi niskom ogradom koja neće spriječiti 
slobodno kretanje poljskom zecu i sličnim životinjama. 
 
 
III. UPRAVLJANJE I NADZOR  
 
 Članak 8. 
 
 O zaštiti, održavanju, korištenju i promicanju Spomenika prirode skrbi javna ustanova Zavod za 
zaštitu prirode Osječko-baranjske županije. 
 
 
 Članak 9. 
 
 Poslove čuvanja i održavanja Spomenika prirode javna ustanova Zavod za zaštitu prirode 
Osječko-baranjske županije može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi osposobljenoj za njihovo 
izvršavanje. 
 
 
IV. ZAVRŠNA ODREDBA  
 
 Članak 10. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 351-01/03-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-04-03-2 
 
Osijek, 14. veljače 2003. 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Ladislav Bognar, v.r. 
 


