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UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/18-01/1 

URBROJ: 2170/1-52-02-01-21-319 

Rijeka, 25. siječnja 2021. 

Članovima Upravnog vijeća 

 

Pozivate se na 38. sjednicu Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna 

agencija Primorsko-goranske županije“ koja će se održati 

u četvrtak, 28. siječnja 2021. godine  

 
 
GLASOVANJE I DONOŠENJE ZAKLJUČAKA PROVEST ĆE SE SUKLADNO 
ODREDBI ČLANKA 4. STAVKA 6. POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA – 
PISANIM PUTEM  
 
 
DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,  

2. Provedba zaključaka s prethodne sjednice,  

3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju javne ustanove 

„Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za sklapanje 

ugovora o radu na određeno vrijeme, 

4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju javne ustanove 

„Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za sklapanje 

ugovora o radu na određeno vrijeme, 

5. Prijedlog Godišnjeg izvješća o poslovanju javne ustanove „Regionalna razvojna 

agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu, 

6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju javne ustanove 

„Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za otvaranje 

podračuna 

 

 

Molimo Vas da se očitujete na dan održavanja sjednice, dajući pisanu suglasnost na 

prijedlog zaključka po svakoj točki Dnevnog reda. 

http://www.prigoda.hr/


Glasuje se zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora na glasačkom listiću po 

svakoj točki dnevnog reda. Glasanje se smatra autoriziranim (validnim)  potpisom 

člana Upravnog vijeća na dnu glasačkog listića. Potpisani glasački listić činit će 

sastavni dio zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna 

razvojna agencija Primorsko-goranske županije“. 

Poziv, prijedlog zaključaka i glasački listić dostavljaju Vam se elektronskim putem.  

  

 

Predsjednik Upravnog vijeća        
dr.sc. Dražen Bošković 

 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

-  Dražen Bošković, predsjednik Upravnog vijeća, 

-  Alen Host, član Upravnog vijeća, 

-  Nataša Mikić Kezele, članica Upravnog vijeća, 

-  Arhiva, ovdje. 

 

Na znanje: 

-  Vedran Kružić, ravnatelj, 

-  Ljudevit Krpan, pročelnik, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, 
-  Kristina Burina Bonefačić, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima 






























