
 

 
 

KLASA: 023-01/19-02/05 
URBROJ: 238/1-128-19-1 
Samobor, 24. srpnja 2019. 
 

 

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 

 
21. 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 srijedu 24. srpnja  2019. u 1400 sati 

u prostorijama Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije u Samoboru 
  
 
Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
DNEVNI RED 
 

- Verifikacija Zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove; 

 
1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite,  
    održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove  
    „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije za 2018.   
    Godinu (točku obrazlaže Boris Gerenčević, dipl.ing.agr.) 

 
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća s godišnjim obračunom Javne  
    ustanove „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije za 2018. godinu (točku obrazlaže   
    Boris Gerenčević, dipl.ing.agr.) 
 
3. Donošenje Odluke o vlastitim prihodima Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke  
    županije za 2019. godinu i Plana prihoda i rashoda sredstava stečenih vlastitim    
    prihodima Javne ustanove za 2019. g. (točku obrazlaže Boris Gerenčević,  
    dipl.ing.agr.) 
 
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o ostvarenim i utrošenim  
    vlastitim  sredstvima Javne ustanove „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije za   
    razdoblje od 1. siječnja  do 30. lipnja 2019. godine (točku obrazlaže Boris   
    Gerenčević, dipl.ing.agr.) 
 
5. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Polugodišnjeg Financijskog izvješća Javne  
    ustanove „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije  za razdoblje od 1. siječnja  do 30.  
    lipnja 2019. godine (točku obrazlaže Boris Gerenčević, dipl.ing.agr.) 



 

6. Donošenje Izvješća o ukupno prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za sva  
    službena vozila Javne ustanove „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije za razdoblje od  
    1. siječnja   do 30. lipnja 2019. godine (točku obrazlaže Boris Gerenčević,  
    dipl.ing.agr.)) 
 
7. Izmjene i dopune Pravilnika o radu (točku obrazlaže dr.sc. Tatjana Masten Milek) 
 
8. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka davanja koncesijskog odobrenja za  
    obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja u zaštićenom  
    području Geomorfološki spomenik prirode Grgosova špilja (točku obrazlaže Darko  
    Slukan, dipl. soc.) 
 
9. Donošenje Odluke o pokretanju jednostavne nabave za usluge iznajmljivanja  
    poljoprivrednih strojeva s rukovateljem u svrhu uklanjanja grmlja i košnje livada –  
    projekt Sava TIES (točku obrazlaže dr.sc. Tatjana Masten Milek) 
 
10. Informacija o donošenju odluke o imenovanju g. Borisa Gerenčevića, dipl.ing.agr. 
      kao zamjene ravnatelja (točku obrazlaže dr.sc. Tatjana Masten Milek) 
 
11. Razno 

 
 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
 

         Stjepan Esih, upr.iur. 
 
 
 

 


