
 

 
 

KLASA: 023-01/20-02/03 
URBROJ: 238/1-128-20-1 
Samobor, 02. ožujka 2020. 
 

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 45/19 ) 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 

 
26. 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 četvrtak 05. ožujka 2020. u 1400 sati 

 u prostorijama Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije u Samoboru 
 

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Izvješće o ukupno prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za sva službena vozila  Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na 

području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2019. godine 

1A Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o ukupno prijeđenim kilometrima i 

potrošnji goriva; 

 

2. Rashodovanje kratkotrajne i dugotrajne imovine Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije 

„Zeleni prsten“  

2A Davanje Suglasnosti o rashodovanju kratkotrajne i dugotrajne imovine Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području 

Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ 

 

3.  Donošenje Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  

  3A Nabava: Izrada tehničke dokumentacije – Glavni projekt arhitektonsko krajobraznog 

uređenja poučne staze u šumi Žutica – Čudesna šuma Žutica (k.č. 680, 788, k.o. Topolje) na 

Natura 2000 području -  HR2000465 Žutica 

  3B Nabava: Istraživanje vrsta Natura 2000 i drugih ekološko značajnih vrsta leptira na području 

Javne ustanove Zeleni prsten, sa pripremom prijedloga upravljanja područja za optimalno i 

dugoročno održavanje vrsta u području 

 

4. Razno 

 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
                                                                                             Stjepan Esih, upr.iur. 


