
 

 
 

KLASA: 023-01/17-02/09 
URBROJ: 238/1-128-17-1 
Samobor, 22. prosinca 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 

 

5. 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 petak 29. prosinca 2017. godine  u Samoboru u 10.00 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 4. sjednice Upravnog vijeća Javne 
ustanove.  
  

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

DNEVNI RED 

1. a) Donošenje Zaključka o primanju na znanje mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i 

prirodu na Nacrt Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 

korištenja zaštićenih područja Javne ustanove za 2018. godinu; 

b) Donošenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 

korištenja zaštićenih područja Javne ustanove za 2018.g.; 

2. Donošenje Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima 

i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni 

prsten“ za 2018. g.; 

3. Donošenje Odluke o Pokretanju inicijative o proglašenju 2017. i 2018. godine 

Godinama prirodnih retencija u Zagrebačkoj županiji; 

4. Informacija o Zaključku župana o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove; 

5. Informacije, pitanja, prijedlozi. 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
 

         Nenad Strizrep 


