
Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) i Zaključka o 

pokretanju postupka i davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i 

vođenja posjetitelja u zaštićenom području Geomorfološki spomenik prirode Otruševačka špilja (KLASA: 

023-01/14-01/05, URBROJ: 238/1-128-14-1, Zagreb, 22. travnja 2014.), Upravno vijeće Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke 

županije ''Zeleni prsten''  na svojoj 8. sjednici održanoj 25. travnja 2014. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o raspisivanju Poziva za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za 

obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja u zaštićenom području 

Geomorfološki spomenik prirode Otruševačka špilja 
 

Članak 1. 
 

Donosi se Odluka o raspisivanju Poziva za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog 

odobrenja za obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja u zaštićenom području 

Geomorfološki spomenik prirode Otruševačka špilja  (u daljnjem tekstu: Odluka), kojom se raspisuje Poziv 

za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti dovođenja, 

prihvata i vođenja posjetitelja u zaštićenom području Geomorfološki spomenik prirode Otruševačka špilja 

(u daljnjem tekstu: Javni poziv). 

 

Članak 2. 
 

Javni poziv sadržavat će uvjete zaštite prirode KLASA: 612-07/14-02/08, URBROJ:  238/1-18-02/5-

14-02 od 23. travnja 2014. godine (u daljnjem tekstu: Uvjeti zaštite prirode) i druge uvjete koje mora 

ispunjavati pravna ili fizička osoba koja se javlja na Javni poziv. 

Posebni uvjeti za obavljanje koncesijskog odobrenja iz članka 1. ove Odluke regulirati će se 

Ugovorom o davanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja 

posjetitelja u zaštićenom području Geomorfološki spomenik prirode Otruševačka špilja (u daljnjem tekstu: 

Ugovor). 

 

Članak 3. 
 

Nacrt Ugovora iz članka 2. ove Odluke koji sadrži Uvjete zaštite prirode i posebne uvjete, te regulira 

međusobna prava i obaveze između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim 

zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' (u daljnjem tekstu: Javna 

ustanova)  kao Davatelja koncesijskog odobrenja i Ovlaštenika koncesijskog odobrenja nalazi se u privitku 

ove Odluke i čini njezin sastavni dio, a može se pogledati u Javnoj ustanovi i Oglasnoj ploči Javne 

ustanove na adresi 151. samoborske brigade HV 1 u Samoboru, te na službenoj internetskoj stranici Javne 

ustanove www.priroda-zagrebacka.hr. 

 

Članak 4. 
 

Tekst Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke objavit će se na službenoj internetskoj stranici Javne 

ustanove www.priroda-zagrebacka i Oglasnoj ploči Javne ustanove. 

 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na Oglasnoj ploči Javne ustanove.  

 

KLASA: 023-01/14-01/05 

URBROJ: 238/1-128-14-4 

Samobor,  25. travnja 2014.                               
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