
 

 

 
KLASA: 023-01/17-02/07 
URBROJ: 238/1-128-17-1 
Samobor, 18. listopada 2017. 
 

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije 
„Zeleni prsten“ („Glasnik Zagrebačke županije“,  broj 11/13, 5/14 i 17/14 ) te članka 
2. i 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije 
„Zeleni prsten“ (KLASA: 351-01/08-01/09, URBROJ: 238/1-18-02-08-21 od 05. lipnja 
2008., KLASA: 023-01/14-01/11, URBROJ: 238/1-128-14-3 od 24. listopada 2014.) 
sazivam 

 

3. sjednicu Upravnog vijeća  

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima  i drugim zaštićenim dijelovima 

prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, koja će se održati  

u ponedjeljak 23. listopada 2017. godine  u Samoboru u 14.30 sati, 

u prostorijama JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, 

 151. samoborske brigade HV 1 (novi Autobusni kolodvor). 

 

Sukladno odredbi članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području 
Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ (dalje: Javna ustanova) prije utvrđivanja dnevnog 
reda izvršit će se potvrda (verifikacija) Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Javne 
ustanove.  
  

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Donošenje Odluke o Izmjenama Financijskog plana Javne ustanove za 2017. g.;  

2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne 

dokumentacije – glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju građevine 

infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa – Rekonstrukcija 

dijela nerazvrstane i šumske ceste s izgradnjom zamjenskog objekta – drveni most 

preko rijeke Odre, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1598/2 i 1465/3 

k.o. Veleševec, k.č.br. 10/2 i 38/2 k.o. Turopoljski Lug; 

3. Izvješće o provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos za radno mjesto 

Stručni/a suradnik/ca na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za vrijeme 

trajanja projekta „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“; 

4. Informacija o statusu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu; 

5. Informacije, pitanja, prijedlozi.  
 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
  

         Nenad Strizrep 


