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Odluka o osnivanju i imenovanju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera civilne zaštite
Općine Pušća;
Zaključak o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“;
Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu
„Pušća“;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava;
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje od
2017. – 2022. godine;
Odluka o odabiru u postupku nabave Poslovni
edukatorijum u zgradi Općine – Faza 1;
Zaključak o prihvaćanju Ponude za izradu Programa zaštite divljači na području Općine Pušća;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izvođenja geomehaničkih istražnih radova sa
izradom tehničkog rješenja za sanaciju klizišta na
lokaciji groblja u Mariji Magdaleni;
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13.
14.
15.

Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izvođenja geomehaničkih istražnih radova sa
izradom tehničkog rješenja za sanaciju klizišta na
lokaciji Strmečka ulica u naselju Bregovljana;
Zaključak o tekućoj donaciji Judo klubu Panda
Pušća;
Zaključak o potpori radu Ogranka MH u Zaprešiću;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu stručno-obračunskog građevinskog nadzora
nad uređenjem Poslovnog edukatorijuma u zgradi
Općine – Faza 1;
Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste
javnog dobra u općoj uporabi, Vinogradska ulica,
naselje Dubrava Pušćanska;
Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste
javnog dobra u općoj uporabi, Jugovečka ulica,
naselje Gornja Pušća;
Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Pušća.
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Stranica 2

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“, broj
82/15) i članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16 i 47/16) i
članka 79. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine
Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 7. studenoga 2017. godine, donosi

1

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju načelnice,
zamjenika načelnice i
članova Stožera civilne zaštite Općine Pušća
Članak 1.
Ovom Odlukom se osniva Stožer civilne zaštite Općine Pušća sa imenovanim članovima Stožera, od kojih se
dio imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koji se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, djelatnici
temeljnih operativnih snaga civilne zaštite:
- Predstavnik vatrogastva
- Predstavnik DUZS-a, Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Zagreb
- Predstavnik Policijske uprave Zagrebačke,
Policijske postaje Zaprešić
- Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja,
Stanice Samobor
- Predstavnik Gradskog društva Crvenog križa
Zaprešić
- Predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke
županije, Ispostave Zaprešić.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite Općine Pušća osniva se kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 3.
U Stožer civilne zaštite Općine Pušća imenuju se:
1. Za načelnicu Stožera:
1. Štefanija Gorupec, zamjenica općinske načelnice
2. Za zamjenika načelnice Stožera:
2. Imbro Mihok, predsjednik DVD-a Marija
Magdalena
3. Za članove Stožera:
3. Anđelko Ždravac, predsjednik Općinskog vijeća
4. Maja Milković, predstavnica DUZS-a,
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb
5. Natalija Damjanović, predstavnica Policijske
uprave Zagrebačke, Policijske postaje Zaprešić
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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6. Vedran Čagalj, predstavnik Hrvatske gorske
službe spašavanja, Stanice Samobor
7. Denis Ljevaković, predstavnik Gradskog
društva Crvenog križa Zaprešić
8. Davorin Gajnik, predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Ispostave Zaprešić.
Članak 4.
Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite nalaže načelnica Stožera, a provodi se prema planovima djelovanja
civilne zaštite.
Članak 5.
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnica Stožera, u slučaju spriječenosti načelnice zamjenjuje je njen
zamjenik. Kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima načelnica Općine Pušća.
Članak 6.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o
mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija
plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine
Pušća, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke
o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Članak 7.
JUO Općine Pušća obavlja administrativne i tehničke
poslove za stožer civilne zaštite, te im osigurava uvjete za
rad.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 07/13) te Odluka o
izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 02/14).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 810-05/17-01/01
URBROJ: 238/24-02-17-08
Donja Pušća, 07. studenoga 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 10. studenoga 2017. godine, donosi

2

ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija KUD-u „Pušća“ u visini
od 9.400,00 kuna, za program/projekt:
• sudjelovanje KUD-a „Pušća“ na manifestaciji
„Hrvatsko veče“ u Mađarskoj, Grad Harkanj
(10.11.2017. – 12.11.2017. godine)
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske potpore programima i projektima udruge „KUD Pušća,“ br.
10/2017. od 10. studenoga 2017. godine.

• sudski troškovi za omladinski pogon, porezne obveze, obveze prema Nogometnom savezu (članarine),
troškovi održavanja terena, troškovi održavanja i režije (knjigovodstvo, struja, telefon)
temeljem Zahtjeva za ostvarivanje financijske potpore
programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od 01. studenoga 2017. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu, na poziciji
R053.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/17-01/05
URBROJ: 238/24-02-17-14
Donja Pušća, 10. studenoga 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu, na poziciji
R054.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/17-01/03
URBROJ: 238/24-02-17-16
Donja Pušća, 10. studenoga 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 10. studenoga 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

Stranica 3

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 10. studenoga 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
Članak 1.
Prihvaća se Zamolba Udruge „Pušćanski bregi“ iz Donje Pušće, Kumrovečka 107 od 27. listopada 2017. godine za novčanu pomoć za dobavu nagrada za natjecatelje
„Pušćanske labure“, u iznosu od 1.000,00 kn.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.

o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“

Članak 3.

Članak 1.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.

Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu „Pušća“ u visini od 10.000,00 kuna, a za jesenski dio sezone
2017./2018.:

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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KLASA: 022-01/17-01/39
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 10. studenoga 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 64. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 153/13 i 78/15), te
članka 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(N.N. 61/2014), te nakon provedenog postupka Ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnica Općine Pušća, dana 13. studenoga 2017. godine, donosi
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ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća
za razdoblje od 2017. -2022. godine
I.
Načelnica Općine Pušća donijela je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća
za razdoblje do 2022. godine, Klasa: 302-02/16-01/02,
Urbroj: 238/24-02-17-11, od 03.08.2017. godine, prema
kojoj je Općina Pušća provela postupak Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja
otpadom Općine Pušća. U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan gospodarenja
otpadom Općine Pušća neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Po provedenom postupku Ocjene zatraženo je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije koji su se dopisom Klasa:
351-03/17-03/35, Urbroj: 238/1-18-02/3-17-6 očitovali da
je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća proveden sukladno zakonskim propisima.
III.
Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom su:
• unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom
• smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog
otpada, odvojeno prikupiti određeni postotak proizvedenog komunalnog otpada,
• unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,
• kontinuirano provoditi izobrazno – informativne aktivnosti,
• unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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IV.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na
okoliš Općina Pušća zatražila je mišljenja tijela određenih
posebnim propisima i to:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za
zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za
procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje
otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „ Zagrebačko
prisavlje“, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb
4. Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb
5. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada
Vukovara 72/V, Zagreb
6. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet
i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada
Vukovara 72/V, Zagreb
7. Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, Zaprešić
8. Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica
9. Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
Prigorje Brdovečko
10. Grad Zaprešić Nova ulica 10, Zaprešić
11. Općina Marija Gorica, Gorička 18/a,
Marija Gorica
Zaprimljena su slijedeća mišljenja:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za
zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za
procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje
otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb
Zatražena mišljenja od:
1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Zagrebačko
prisavlje“, Zagreb
2. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada
Vukovara 72/V, Zagreb
3. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet
i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada
Vukovara 72/V, Zagreb
4. Zaprešić d.o.o.
5. Općina Dubravica
6. Općina Brdovec
7. Grad Zaprešić
8. Općina Marija Gorica
nisu dostavljena, a sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 163/13 i 78/15), a
prema posebnim propisima za tijela i/ili osobe koje nisu
dostavile tražena mišljenja, smatra se da nemaju posebnih
utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno
uvažiti u predmetnom Planu.
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V.
Planom gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-2022. godine, određuje se i usmjerava gospodarenje otpadom te na temelju analize postojećeg stanja na
području gospodarenja otpadom kao i ciljeva gospodarenja
otpadom, određuju mjere za unapređenje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih postupaka
zbrinjavanja otpadom na području Općine. Osnovni ciljevi
Plana gospodarenja otpadom su:
• unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim
otpadom. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog
komunalnog otpada, odvojeno prikupiti određeni
postotak proizvedenog komunalnog otpada.
• unaprijediti sustav gospodarenja posebnim
kategorijama otpadom,
• kontinuirano provoditi izobrazno-informativne
aktivnosti
• unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom.
Nadalje, sukladno zakonskim odredbama Plana gospodarenja Općine Pušća usklađen je sa planovima višeg reda.
Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš, pozitivna su i izražavaju stav da ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Odlukom kojom se utvrđuje da
za Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donijela je
načelnica Općine Pušća na temelju provedenog postupka
ocjene o potrebi strateške procjene, sukladno pribavljenim
mišljenjima tijela i osoba određenih posebnim propisom,
te kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na
okoliš i to kako slijedi:
Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja
na okoliš osobito su:
1. Značajke Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća, osobito u odnosu na:
a) stupanj do kojeg Plan određuje okvir za zahvate i druge
aktivnosti i to u odnosu na lokaciju, vrstu, veličinu i
operativne uvjete ili po alociranju izvora.
• Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća predstavlja dokument općenitog karaktera koji definira okvir
razvojnih projekata koji se planiraju provesti do
kraja 2022. godine, ali s nedostatnom razinom definiranosti planiranih zahtjeva s obzirom na lokaciju,
veličinu operativne uvjete, te izvore financiranja. Za
svaki pojedinačni projekt Općina Pušća će pristupiti izradi projektno-tehničke dokumentacije koja će
detaljno specificirati lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete provedbe, te provesti odgovarajuće
postupke sukladno posebnim propisima.
b) stupanj do kojeg Plan gospodarenja otpadom Općine
Pušća utječe na druge planove i programe, uključujući
i one u hijerarhiji.
• Plan gospodarenja Općine Pušća predstavlja razvojni dokument lokalnog karaktera koji prati smjernice
viših razina, te će se implementacijom istoga doprinijeti ostvarenju ciljeva i prioriteta definiranih dokumentima više razine hijerarhije.
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c) pogodnost Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća
za uključivanje pitanja zaštite okoliša, osobito s ciljem
promicanja održivog razvoja.
• Kao razvojni dokument koji definira smjernice gospodarenja otpadom, Plan uključuje i pitanja zaštite
okoliša, a posebice je usmjeren na analizu, ocjenu
stanja i aktivnosti u gospodarenju otpadom na području Općine Pušća, s ciljem promicanja sveobuhvatnog razvoja u području zaštite okoliša.
d) okolišni problemi koji su prepoznati Planom gospodarenja otpadom Općine Pušća
• Okolišni problemi koji su prepoznati Planom gospodarenja otpadom odnose se na daljnji razvoj sustava
gospodarenja otpadom na području Općine Pušća u
smislu razvrstavanja otpada.
e) važnost Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za
primjenu propisa zajednice u području zaštite okoliša
(npr. strategija, plan ili program, koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili zaštitu voda)
• Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća značajan
je za implementaciju propisa na razini EU u području zaštite okoliša. Definirani prioriteti i ciljevi
iz Plana uključuju aktivnosti kojima se potiče gospodarenje otpadom na održiv i okolišno prihvatljiv
način poput primjene razvrstavanja otpada, izgradnje reciklažnog dvorišta te uvođenje nacionalnih i
europskih standarda u gospodarenju otpadom.
2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba Plana gospodarenja otpadom može utjecati, a posebice u odnosu na:
a) vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost ( reverzibilnost) utjecaja
• Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća dugoročno gledano imati će kontinuiran pozitivan utjecaj na okoliš i kvalitetu života na području
općine
b) kumulativnu prirodu utjecaja
• Kumulativna priroda utjecaja Plana gospodarenja
otpadom Općine Pušća biti će vidljiva ponajprije
kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse koji će
održivim korištenjem odredbi Plana ostati budućim
generacijama bez ugrožavanja okoliša.
c) prekograničnu prirodu utjecaja
• Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća nema posebnih obilježja utjecaja i obilježja područja prekogranične prirode.
d) rizike za ljudsko zdravlja ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)
• Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća neće uzrokovati potencijalne negativne rizike za
ljudsko zdravlje i okoliš.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 6

e) veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno
područje i broj stanovnika na koje će vjerojatno djelovati)
• Obzirom da je Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća izrađen i usmjeren isključivo za područje
Općine Pušća kao jedinice lokalne samouprave koja
prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 2700 stanovnika, provedba istoga imati će
direktan i indirektan utjecaj isključivo na zemljopisno područje u okvirima granice općine.
f) vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno
utjecati zbog:
g) posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne
baštine
• Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća imati će
pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih obilježja i
kulturno povijesne baštine, jer se upravo njegovom
provedbom doprinosi istom.
h) prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih
vrijednosti
• Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća kao i zahvata obuhvaćenih istim, neće biti u najmanjoj mjeri uzrokovati potencijalna prekoračenja
standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti.
i) intenzivnog korištenja zemljišta
• Provedba Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća neće za posljedicu imati intenzivno korištenje
zemljišta, osim parcele na kojoj se planira izgradnja
reciklažnog dvorišta.
VI.
Općina Pušća je dužna o ovoj Odluci informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VII.

Naručitelj Općina Pušća, Kumrovečka 109,
10294 Donja Pušća, na temelju članka 23.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave KLASA: 400-01/17-01/02, URBROJ:
238/24-02-17-1 u postupku nabave Poslovni edukatorijum
u zgradi općine - faza 1, procijenjene vrijednosti nabave u
iznosu od 240.000,00 kn bez PDV-a, donosi
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ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:
Obrt za transport, građevinarstvo, trgovinu i usluge
Mihaliček, vl. Stjepan Mihaliček, Savska 61 Zaprešić
Cijena odabrane ponude iznosi 238.286,40 kn bez
PDV-a, odnosno 297.858,00 kn sa PDV-om
Razlog odabira: valjana ponuda s najnižom cijenom
Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
U postupku nabave zaprimljena je jedna ponuda:
Obrt za transport, građevinarstvo, trgovinu i usluge
Mihaliček, Savska 61 Zaprešić
Razlozi isključenja/odbijanja ponude
Nije primjenjivo
Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način.
Klasa: 022-05/17-01/10
Ur.br. 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 15.11.2017. godine

7
donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u Službenom glasniku Općine Pušća kao i na web
stranici Općine Pušća.
KLASA: 302-02/16-01/02
URBROJ: 238/24-02-17-19
Donja Pušća, 13. studenoga 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Broj 10.

Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 16. studeni 2017. godine,

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ponude za izradu programa
zaštite divljači na području Općine Pušća
I.
Prihvaća se Ponuda poduzeća CEDRUS FOREST
d.o.o. iz Čakovca, ulica Dr. Franje Bučara 19 za izradu Programa zaštite divljači na području Općine Pušća u iznosu
od 10.000,00 kuna, uvečano za PDV u iznosu od 12.500,00
kuna.
II.
Za uslugu navedenu u članku 1. Zaključka potpisat će
se Ugovor.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 10.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 022-01/17-01/42
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 16. studeni 2017. god.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Stranica 7

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 17. studenoga 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 17. studenoga 2017. godine, donosi

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA
USLUGU IZVOĐENJA GEOMEHANIČKIH
ISTRAŽNIH RADOVA SA IZRADOM
TEHNIČKOG RJEŠENJA ZA SANACIJU
KLIZIŠTA NA LOKACIJI STRMEČKA ULICA
U NASELJU BREGOVLJANA

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Ponuda br. 23/2017 od poduzeća ATIK
j.d.o.o. iz Zagreba, Drinska 21 od 16. studenoga 2017.
godine za izvođenje geomehaničkih istražnih radova sa
izradom tehničkog rješenja za sanaciju klizišta na lokaciji Strmečka ulica u naselju Bregovljana, u iznosu od
10.000,00 kn uvećano za PDV-e.

8

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA
USLUGU IZVOĐENJA GEOMEHANIČKIH
ISTRAŽNIH RADOVA S IZRADOM TEHNIČKOG
RJEŠENJA ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA
LOKACIJI GROBLJA U MARIJI MAGDALENI

Članak 1.

Članak 2.

Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 22/2017 od poduzeća ATIK
j.d.o.o. iz Zagreba, Drinska 21 od 16. studenoga 2017.
godine za izvođenje geomehaničkih istražnih radova sa
izradom tehničkog rješenja za sanaciju klizišta na lokaciji groblja u Mariji Magdaleni, u iznosu od 14.000,00 kn
uvećano za PDV-e.

Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.

Članak 2.

Članak 4.

Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.

KLASA: 022-01/17-01/44
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 17. studenoga 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-01/17-01/43
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 17. studenoga 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 20. studenoga 2017. godine, donosi
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Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 8

Broj 10.

ZAKLJUČAK

Članak 3.

Članak 1.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.

o tekućoj donaciji Judo klubu Panda Pušća

Odobrava se tekuća donacija Judo klubu Panda Pušća
u visini od 4.000,00 kuna, a za:
• troškove električne energije i ostale troškove
skloništa;
• troškove najma prostora atomskog skloništa za
treninge
temeljem Zamolbe za isplatu redovnih sredstava za
udrugu JK Panda Pušća od 15. studenoga 2017. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu, na poziciji
R063.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
								
KLASA: 402-08/17-01/11
URBROJ: 238/24-02-17-04
Donja Pušća, 20. studenoga 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 20. studenoga 2017. godine, donosi
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KLASA: 402-03/17-01/03
URBROJ:238/24-02-17-02
Donja Pušća, 20. studenoga 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 21. studenoga 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU STRUČNO-OBRAČUNSKOG
GRAĐEVINSKOG NADZORA NAD
UREĐENJEM POSLOVNOG EDUKATORIJUMA
U ZGRADI OPĆINE – FAZA 1
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda broj: 066-2017 poduzeća KONTROL PROJEKT d.o.o. iz Jastrebarskog, Repišće 11
A, od 20. studenoga 2017. godine za uslugu obavljanja
stručno-obračunskog građevinskog nadzora nad uređenjem poslovnog edukatorijuma u zgradi Općine – Faza 1
u iznosu od 18.200,00 kuna uvećano za PDV.
Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor.

ZAKLJUČAK

Članak 3.

Članak 1.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.

O POTPORI RADU OGRANKA MH U ZAPREŠIĆU

Prihvaća se Zamolba Ogranka Matice hrvatske u
Zaprešiću iz Zaprešića, Ulica Maršala Tita 1 za potporu
u realizaciji izdavačkog projekta za 2018. godinu; zbornika pod nazivom “33. Dani Ante Kovačića”, manifestacija
“Susreti Ivice Kičmanovića“ s temom „Moja oaza sreće“ u
iznosu od 3.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu na poziciji R056.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-01/17-01/45
URBROJ: 238/24-02-17-02
U Pušći, 21. studenoga 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 10.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj samoupravi (NN br. 33/01,60/0
1,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144
/12 i 19/13) i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća br. 01/13 - pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 08. studenoga 2017. godine, donijelo je
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ODLUKU

o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog
dobra u općoj uporabi

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 33/01,60/01,129
/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13
) i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik općine Pušća 01/13- pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Pušća na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 08. studenog 2017. godine donijelo je
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ODLUKU
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog
dobra u općoj uporabi
I.

I.
Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra
u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pušća, za nerazvrstanu cestu:
1. Vinogradska ulica u naselju Dubrava Pušćanska,
k.č.br. 1378/1, 1378/3, 1377/5, 1376/4, 3906, 1376/2,
1375/4, 1381/2, k.o. Pušća.

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste,javnog dobra
u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pušća, za nerazvrstanu
cestu:
1. Jugovečka ulica u naselju Gornja Pušća, k.č.br.
3823, 3824, 3417/13, 3429/4, 3430/2, 3415/7 sve
k.o. Pušća
II.

II.
Primjenom članka 131. i 133. Zakona o cestama(Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), a na
temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste izrađenog od Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Zaprešić, Zelengaj 15, ovlašteni inženjer geodezije Luka Stanković dipl. ing. geod. Geo 809,kod
nadležnog ureda za katastar evidentirat će se stvarno stanje
nerazvrstane ceste iz točke I ove Odluke te kod nadležnog
zemljišno-knjižnog odjela u stvarnoj površini upisati kao
nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Pušća.
Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje
svojstva nerazvrstanih cesta ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pušća.

Stranica 9

Primjenom članka 131. I 133. Zakona o cestama(Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,
a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste izrađenog od Zaprešić d.o.o.za obavljanje
komunalnih djelatnosti Zaprešić, Zelengaj 15, ovlašteni
inženjer geodezije Luka Čanak dipl. ing. geod.,kod nadležnog ureda za katastar evidentirat će se stvarno stanje
nerazvrstane ceste iz točke I ove Odluke te kod nadležnog
zemljišno-knjižnog odjela u stvarnoj površini upisati kao
nerazvrstana cesta,javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Pušća.
Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje
svojstva nerazvrstanih cesta ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pušća.

III.

III.

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska
uprava, PUK Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Zaprešić
i Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću, Zemljišno-knjižni odjel.

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska
uprava,PUK Zagreb,Odjel za katastar nekretnina Zaprešić i
Općinski sud u Novom Zagrebu,Stalna služba u Zaprešiću,
Zemljišno-knjižni odjel.

IV.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
Službenom glasniku Općine Pušća.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
Službenom glasniku općine Pušća.

Klasa: 021-05/17-01/08
Ur.br. 238/24-01-17-03
Pušća, 08. studenoga 2017. god.

Klasa: 021-05/17-01/08
Ur.br. 238/24-01-17- 04
Pušća, 08. studeni 2017.god.

		
			

		
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 10

Na temelju članka 45, stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09,
153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16), članka
57. Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovno gospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite
divljači („Narodne novine“ broj 40/06, 41/13), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst) te članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik općine Pušća“ broj 01/13 – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pušća na 4. sjednici održanoj dana
08. studenoga 2017. godine, donosi
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ODLUKU
o pristupanju izradi Programa zaštite divljači
na području Općine Pušća
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Pušća se opredjeljuje za donošenje Programa zaštite divljači na području Općina Pušća
(u daljnjem tekstu: Program).
Članak 2.
Glavni cilj donošenja Programa je donošenje mjera
za sprječavanje šteta od divljači te ustanovljenje površina
i slučajeva kada je dopušteno loviti divljač izvan lovišta.
Program se donosi za razdoblje od 10 godina.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 10.

Članak 3.
Izrada Programa povjerit će se pravnoj osobi koja je
licencirana za tu djelatnost. Program će se nakon izrade dostaviti Ministarstvu poljoprivrede koje donosi suglasnost
na dokument.
Članak 4.
Ovlašćuje se Načelnik za donošenje Odluke o radnoj
skupini koja će biti zadužena za izradu Programa. Administrativni poslovi obavljat će se u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općina Pušća.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/17-01/08
URBROJ: 238/24-01-17-05
Donja Pušća, 08. studenog 2017. godine
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Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 11

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Stranica 12

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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