
Na temelju članka 134. stavak 1. alineja 2. Zakona o zaštiti prirode (''Narodne 

novine'', broj 80/13) i članka 15. 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), Upravno vijeće 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima 

prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' na svojoj 13. sjednici održanoj 

24.  listopada 2014. godine, donijelo je 

 

Odluku o izmjenama  

Poslovnika o radu Upravnog vijeća  

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima 

prirode na području Zagrebačke županije ‘’Zeleni prsten’’ 

 

 

Članak 1. 

 

U Poslovniku 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. u daljnjem 

tekstu: Poslovnik) u svim odredbama Poslovnika riječi “Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke 

županije'' zamjenjuju se sa riječima '' Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i 

drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' '' u 

odgovarajućem padežu. 

 

Članak 2.  

 

U Poslovniku članak 2. stavak 4. mijenja se i glasi: 

 

           '' Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu na zahtjev ravnatelja Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na 

području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' (u daljnjem tekstu: ravnatelj), člana 

Upravnog vijeća ili na zahtjev  Župana Zagrebačke županije.'' 

 

Članak 3. 

 

U članku 6. stavku 1. Poslovnika  riječi '' Županijsko poglavarstvo'' zamjenjuju se riječju 

''Župan'''. 

 

Članak 4. 

 

U članku 9. stavku 3. Poslovnika riječi '' stavka 3.'' zamjenjuju se riječima ''stavka 2.'''. 

 



  

Članak 5. 

 

Članak  39. Poslovnika mijenja se i glasi: 

 

''Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad. 

Visinu naknade za predsjednika i članove utvrđuje Župan na prijedlog Upravnog 

vijeća. 

Naknada za rad predsjedniku i članovima Upravnog vijeća isplaćuje će se iz 

sredstava Javne ustanove.'' 

 

Članak 6. 

 

Sve ostale odredbe Poslovnika ostaju nepromijenjene. 

 

 

Članak 7. 

 

Ovlašćuje se ravnateljica Javne ustanove da izradi pročišćeni tekst Poslovnika o radu.  

 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Javne ustanove.  

 

 

 

KLASA: 023-01/14-01/11 

URBROJ: 238/1-128-14-3 

Posavski Bregi, 24. listopada 2014. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

Mario Mikulić 

 


