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Samobor, 12. svibnja 2016. 
 

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, Posavski Bregi, 24. listopada 2014.) sazivam 

 

29. 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 ponedjeljak 16. svibnja 2016. godine   u Zagrebu u 9.00 sati, 

u prostorijama Zagrebačke županije, Ivana Lučića 2a/VI., Zagreb (dvorana br.1.). 

 

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 s 28. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove.  
  

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Donošenje Odluke o Pokretanju inicijative o proglašenju 2016. i 2017. godine Godinom 

bijele rode u Zagrebačkoj županiji. 

2. Informacija o Odluci o korištenju službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, 

redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije u 

Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima 

prirode na području Zagrebačke županije "Zeleni prsten“. 

3. Izvješće ravnateljice Javne ustanove o provedbi aktivnosti iz Godišnjeg programa zaštite, 

očuvanja, održavanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke 

županije između od 28. do 29. sjednice Upravnog vijeća,  

4. Informacije, pitanja, prijedlozi.  

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  

 

Mario Mikulić 


