
Na temelju članka 132. , članka 134 , te članka 204. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 

broj  80/13), članka 10. Odluke o izvršavanju proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu 

(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32-II/14), te članka 15.  a u svezi s člankom 8.,  40. i 47.  

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 

16. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2015. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
 

o vlastitim prihodima 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima 

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

za 2015. godinu 

 
 

I. 
 

Radi promicanja zaštite prirode te poboljšanja obavljanja osnovne djelatnosti koje se 

sastoji u zaštiti, očuvanju, održavanju, edukaciji, promociji te održivom korištenju zaštićenih 

područja i zaštićenih dijelova prirode na području Zagrebačke županije,  Javna ustanova za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelova prirode na području Zagrebačke 

županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova),  organizira odnosno izrađuje i prodaje stručne 

publikacije i različite promidžbene i druge materijale, ambleme te prigodne suvenire i druge 

predmete u svezi s promicanjem zaštite prirode, te stječe vlastite prihode koje ostvari na tržištu 

od obavljanja vlastite djelatnosti i osnovnih i ostalih poslova sukladno pozitivnim zakonskim 

propisima.  

 

Vlastiti prihodi utrošiti će se u tekućoj financijskoj godini i ne prenose se u iduću godinu, 

a sve sukladno Planu prihoda i rashoda Javne ustanove za 2015. godinu. 

 

II. 
 

Sastavni dio ove Odluke je Plan prihoda i rashoda Javne ustanove za 2015. godinu.  

 

 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

KLASA: 023-01/15-02/01 

URBROJ: 238/1-128-15-9 

Zagreb, 28. siječnja 2015.  

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

     Mario Mikulić 

 



 

Bilješka o stupanju na snagu: 

 

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten''  na 16. sjednici održanoj 

dana 28. siječnja 2015. godine donijelo je Odluku o vlastitim prihodima Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području 

Zagrebačke županije ''Zeleni prsten''  za 2015. godinu. 

 

Ista je objavljena na oglasnoj ploči Javne ustanove  dana 29. siječnja 2015. godine.  

 

 

RAVNATELJICA 

 

Martina Glasnović  

 


