
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 
 
 

Klasa: 021-05/18-01/02 
Ur.br.: 238/24-01-18-11 
Donja Pušća, 27. ožujka 2018. god. 
  
 

Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 01/18 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 9. redovnoj sjednici Općinskog vijeća 
Općine Pušća održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donijelo je  
 
 

ODLUKU 
o stavljanju van snage Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za 

razdoblje 2017.  – 2022. godine 
 
 

Članak 1. 

 
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Pušća za razdoblje 2017.  – 2022. godine, KLASA: 021-05/17-01/10, URBROJ: 238/24-
01-17-03, od 28. studenoga 2017. godine, (Službeni glasnik Općine Pušća broj 11/17). 
           
 

Članak 2. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
       Predsjednik 

 Anđelko Ždravac, mag.ing.agr. 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PUŠĆA 
Donja Pušća, Kumrovečka 109 

e.mail:opcina.pusca@zg.t-com.hr 

       Općinsko vijeće 



Obrazloženje 
Odluke stavljanja van snage  Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 

2017.-2022. godine 
 
 

Za Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-2022. godine, sukladno 
članku 21. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 
94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je za prijedlog plana gospodarenja 
otpadom ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) 
samouprave nadležne za poslove zaštite okoliša, te sukladno Zakonu o zaštiti okoliša 
(„Narodne novine“, broj 80/13,153/13 i 78/15) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja na 
okoliš za strategije, planove i programe („Narodne novine“ br. 3/17) provesti postupak 
ocjene odnosno strateške procjene za Plan gospodarenja otpadom.  
 
Općina Pušća je za Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-2022. 
godine provela postupak ocjene odnosno strateške procjene za predmetni plan, te je 30. 
listopada 2017. godine Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek 
za zaštitu okoliša, Zagrebačke županije izdao mišljenje (KLASA: 351-03/17-03/35, URBROJ: 
238/1-18-02/3-17-6) da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene za Plan 
gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-2022. godine proveden u skladu s 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13,153/13 i 78/15) i Uredbi o 
strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe („Narodne novine“ br. 
3/17), međutim predmetno mišljenje ne smatra se prethodnom suglasnošću. 
 
Prema preporuci  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka 
za zaštitu okoliša, Zagrebačke županije, potrebno je staviti van snage Odluku o donošenju 
Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-2022. godine,  upravnom 
tijelu Zagrebačke županije potrebno je uputiti Zahtjev za prethodnu suglasnost, te se po 
ishođenoj suglasnosti donijeti Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-
2022. godine 


