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Temeljem čl.146. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08,57/11) i na temelju 

članka 15. Statuta Javne ustanove Upravno vijeće Javne ustanove “Park prirode  Medvednica” 

na sjednici održanoj dana 22. veljače 2013. godine,  donosi slijedeću 

 

ODLUKU 

O IZMJENI I DOPUNI 

ODLUKE 

 O popisu, djelatnosti, načinu i  uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za 

obavljanje djelatnosti na području Parka prirode Medvednica  

 

 

I. U Odluci o popisu, djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za 

obavljanje djelatnosti na području Parka prirode Medvednica u glavi I. točka 25. dodaje se 

"na lokaciji Srednjovjekovni grad Medvedgrad" pa ista sada glasi: 

  "25. Telekomunikacijska djelatnost na lokaciji Srednjovjekovni grad Medvedgrad" 

 

 

   

II. U glavi III., točka 25. dodaje se "na lokaciji Srednjovjekovni grad Medvedgrad" pa ista sada 

glasi: 

"25. Telekomunikacijska djelatnost na lokaciji Srednjovjekovni grad Medvedgrad" 

Posebni uvjeti: 

 Okoliš objekata za pružanje telekomunikacijskih usluga treba održavati čistim od 

svih vrsta otpada nastalih korištenjem objekata, 

 Za vrijeme pojave ambrozije okoliš objekta mora se očistiti od iste, 

 Okoliš objekta ne smije služiti kao skladište građevnog materijala, guma, bačvi, 

nekorištenog materijala, bijele tehnike i sl. U slučaju potrebe za adaptacijom, 

sanacijom ili nekim od komunalnih zahvata potrebno je pismeno obavijestiti 

JUPPM o datumu do kojeg će trajati radovi 

 Na lokaciji objekta koristiti rasvjetna tijela sa žutom svjetlosti. Snop svijetlosti 

mora biti uperen prema zemlji. 
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 Koncesionar je dužan pridržavati se svih propisanih mjera zaštite od požara.  

 Ne smiju se uznemiravati i rastjerivati eventualno pronađene kolonije šišmiša i 

gnijezda ptica  u  objektima (tavani, pomoćne građevine i sl.), a o pronalasku 

obavijestiti JU PPM i DZZP 

 U slučaju nalaska kolonije šišmiša u hibernaciji, potrebno je spriječiti svaku vrstu 

uznemiravanja u radijusu od 500 metara  

 Za bilo kakve zahvate na ili oko objekta obavezno zatražiti uvjete zaštite prirode 

od Ministarstva 

 Nadzor nad poštivanjem uvjeta vrši Služba nadzora Parka prirode Medvednica i 

inspekcija zaštite prirode 

 Ovi uvjeti su ništavni ako nisu u skladu sa odredbama i smjernicama važeće 

prostorno-planske dokumentacije za predmetno područje i/ili nisu u skladu s 

Pravilnikom o unutarnjem redu Parka prirode Medvednica." 

 

 

III. Ova odluka stupa na snagu po ishođenju suglasnosti nadležnog Ministarstva. 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG 

VIJEĆA 

   

______________________________________ 

dr. sc. Marijan Kovačić,  


