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Samobor, 30. srpnja 2014. 

 

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“ 11/13 i 5/14), 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.) sazivam 

 

11. (telefonsku) 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 1. kolovoza 2014. godine. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Polugodišnjeg izvješća o  ostvarivanju 

Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

područja i drugih zaštićenih dijelova prirode na području Zagrebačke županije za 

2014. za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2014. godine; 

2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Polugodišnjeg Financijskog izvješća Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode 

na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' za 2014. za razdoblje od 1.1. do 30.6. 

2014. godine; 

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o ostvarenim i utrošenim 

vlastitim prihodima Javne ustanove za 2014. godinu za razdoblje od 1.1. do 30.6. 

2014. godine. 
 

Molim svoje mišljenje i potvrdu o primanju na znanje potvrditi putem e-pošte na 

martina@priroda-zagrebacka.hr ili faksirati na broj 6111-552. 

 
Napomena:  

 Temeljem članka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove saziva se telefonska 

sjednica, a materijali dostavljaju putem e-pošte i pošte kako bi zbog korištenja godišnjeg 

odmora svi članovi Upravnog vijeća primili na znanje polugodišnja izvješća. 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  

 

Mario Mikulić, v.r.  
 


