Broj 5.

Godina XXV.

25. rujna 2018.

SADRŽAJ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zaključak o sufinanciranju programa obuke i prijevoza neplivača;
Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik javne
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada;
Zaključak o prihvaćanju Troškovnika za izvođenje
radova na Rekonstrukciji vodovodnog priključka
za zgradu Općine Pušća, Kumrovečka 109, Donja
Pušća;
Zaključak o tekućoj donaciji DVD Marija Magdalena;
Odluka o odabiru u postupku nabave Rekonstrukcija Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste do
Jurjevske ulice;
Odluka o odabiru u postupku nabave usluga
stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste
do Jurjevske ulice;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu idejnog rješenja i izvedbenog projekta s troškovnikom;
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za
izradu glavnog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Jugovečke ulice s odvojcima;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava;
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za
izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju
Sportsko rekreacijskog centra u Donjoj Pušći;
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
u projekt „Rekonstrukcija kulturnog i turističkog
centra Pušća;“
Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata za školsku/akademsku godinu
2018./2019. godinu;
Odluka o financiranju produženog boravka u OŠ
Pušća;

14. Zaključak o sufinanciranju prehrane učenika OŠ
Pušća;
15. Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu
„Pušća;“
16. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu projektantskog nadzora pri izvođenju rekonstrukcije Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste
do Jurjevske ulice;
17. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izmjeru i izradu parcelacijskog elaborata za k.č.br.
3323/8, 3323/9, 3323/10 i 3323/11 k.o. Pušća;
18. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava;
19. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava;
20. Zaključak o doznaci financijskih sredstava DVD-u
Marija Magdalena
21. Zaključak o prihvaćanju Ponude broj 118/18 obrta
SINTAGMA za uslugu pružanja konzultantskih
usluga;
22. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za
sanaciju krovišta Kulturno-turističkog centra;
23. Zaključak o tekućoj donaciji TAEKWONDO KLUBU „PLAMEN“ PUŠĆA;
24. Zaključak o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća;“
25. Odluka o odabiru u postupku nabave izrada
glavnog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane
ceste Jugovečke ulice s odvojcima;
26. Odluka o odabiru u postupku nabave izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Sportsko
rekreacijskog centra u Donjoj Pušći;
27. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za
Poslovni edukatorijum – faza 2;
28. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za
adaptaciju dječjeg vrtića Bambi.

Službeni glasnik Općine Pušća izdaje Općina Pušća sa sjedištem u Pušći, Kumrovečka 109
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel, Kumrovečka 109 • tel.: 01/3310-340, 3310-055, fax: 01/3310-341

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 2

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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 27. lipnja 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O SUFINANCIRANJU PROGRAMA OBUKE I
PRIJEVOZA NEPLIVAČA
Članak 1.

Broj 5

Članak 1.
Daje se suglasnost trgovačkom društvu ZAPREŠIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Zaprešić, Zelengaj 15, OIB 96412232479 na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,
KLASA: 363-01/18-08/145, URBROJ: 238-119-09/18-01
od 11. srpnja 2018. godine.
Članak 2.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, KLASA: 363-01/18-08/145,
URBROJ: 238-119-09/18-01 od 11. srpnja 2018. godine
sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.

Općina Pušća sufinancirat će program obuke i prijevoza neplivača za učenike 3. a i 3. b razreda Osnovne škole Pušća (Tuheljske Toplice, 04.– 08.06.2018. i 11.06. –
15.06.2018.) u ukupnom iznosu od 17.125,00 kuna.

Obračun javne usluge iz točke 1. ovog Zaključka primijeniti će se od 01. studenoga 2018. godine.

Članak 2.

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća
da izvrši obvezu iz članka 1. ovog Zaključka te navedeni iznos uplati na žiro račun Osnovne škole Pušća otvoren
kod Zagrebačke banke broj: HR45 23600001101318451.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 351-04/18-01/03
Urbroj: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 12. srpnja 2018. godine

Članak 3.

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji R085.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 022-05/18-01/19
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 27. lipnja 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 33. stavak 7. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (“Narodne
novine,” broj 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća,“ broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 12. srpnja 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČ AK
o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge
prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 01/18
– pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine
Pušća dana 16. srpnja 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Troškovnika za izvođenje radova
na Rekonstrukciji vodovodnog priključka za zgradu
Općine Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
I.
Prihvaća se Troškovnik poduzeća Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. iz Zaprešića, Zelengaj 15 od 19.
lipnja 2018. godine za izvođenje radova na Rekonstrukciji
vodovodnog priključka za zgradu Općine Pušća u Donjoj
Pušći, Kumrovečka 109 na k.č.br. 534 k.o. Pušća u iznosu
od 60.707,42 kuna.
II.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor.

Službeni glasnik Općine Pušća
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III.

Nadzor nad izvođenjem radova i ovjera građevinske
knjige povjerava se poduzeću Kontrol projekt d.o.o. iz Jastrebarskog, Repišće 11 A, OIB 68476022248.

Naručitelj Općina Pušća, Kumrovečka 109,
10294 Donja Pušća na temelju članka 302.
Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u otvorenom postupku javne nabave Rekonstrukcija
Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste do Jurjevske
ulice, broj objave iz EOJN RH 2018/S 0F2-0012942, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 2.198.932,00 kn
bez PDV-a, donosi

V.

ODLUKU O ODABIRU

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.
IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 363-01/18-01/25
URBROJ: 238/24-02-18-03
Donja Pušća, 16. srpnja 2018. god.
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
01/18, - pročišćeni tekst), Načelnica Općine Pušća 17. srpanj 2018. godine, donijela je
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ZAKLJUČ AK

o tekućoj DVD Marija Magdalena
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija DVD Marija Magdalena
u visini od 30.000 kuna, za program
• Redovne djelatnosti DVD Marija Magdalena
temeljem Prijedloga za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima DVD Marija Magdalena od
12.07.2018. godine, vezano na članak 45. stavak 1. Zakona
o vatrogastvu.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji
R057.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
Klasa: 402-08/18-01/15
Ur.br. 238/24-02-18-04
Pušća, 17. srpanj 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
Hvar d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 16/A, 10430
Samobor
Cijena ponude (kn bez PDV-a): 1.657.363,40
Ukupna cijena ponude (uključuje PDV): 2.071.704,25
Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Za odabranog ponuditelja ne postoje osnove za isključenje, ponuditelj je dokazao svoju sposobnost i druge
uvjete propisane dokumentacijom o nabavi, te je njegova
ponuda ekonomski najpovoljnija sukladno propisanim kriterijima za odabir ponude.
Razlozi isključenja ponuditelja:
Razlozi za odbijanje ponude:
Rok mirovanja:
Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave Odluke
o odabiru.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku.
Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih
sustava Državne komisije i EOJN RH (putem sustava
e-Žalba).
Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.
Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji,
odnosno naručitelju. Kada je žalba dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena
na poslužitelju EOJN RH.
Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe
smatra se nepravodobnom.
Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana
primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članaka 316. i 317. Zakona o javnoj nabavi iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u
odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu
ugovora.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi
otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka 406. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016)
nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu
fazu.
Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku
420., stavku 1. ZJN (NN 120/2016).
Klasa: 022-01/18-01/21
Ur.br. 238/24-02-18-05
Pušća, 20. srpnja 2018. godine

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 usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Bregovljanske
ceste od Kumrovečke ceste do Jurjevske ulice, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 110.000,00 kn bez
PDV-a, donosi
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ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:
Kontrol projekt d.o.o.
Repišće 11A, Jastrebarsko
Cijena odabrane ponude iznosi 105.000,00 kn bez
PDV-a, odnosno131.250,00 kn sa PDV-om
Razlog odabira: valjana ponuda s najnižom cijenom
Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: Zaprimljene su 3 ponude:

Ponuditelj 2
Ponuditelj 3

Trasa Adria d.o.o.
Ivana Stožira 6, Zagreb
Ivelso Projekt d.o.o.
Ulica Petra Petrovića Njegoša 14 Zagreb
Kontrol projekt d.o.o.
Repišće 11A, Jastrebarsko

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: 022-05/18-01/18
Ur.br. 238/24-02-18-03
Pušća, 27. srpnja 2018. godine

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 27. srpnja 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA I
IZVEDBENOG PROJEKTA S TROŠKOVNIKOM
Članak 1.

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Ponuditelj 1

Broj 5

Prihvaća se Ponuda broj 28/18 od poduzeća BIAM
d.o.o. iz Zagreba, Bukoščak 6 od 24. srpnja 2018. godine
za izradu idejnog rješenja i izvedbenog projekta s troškovnikom svih radova za privođenje konačnoj namjeni 1.
kata dvorišne zgrade dječjeg vrtića Donja Pušća, Kumrovečka 98 u iznosu od 11.250,00 kn uvećano za PDV-e.
Članak 2.
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 2018. godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-01/18-01/37
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 27. srpnja 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća 01/13 – pročišćeni tekst) i članka 9. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave KLASA: 40001/17-01/02, URBROJ: 238/24-02-17-1 načelnica Općine
Pušća donosi
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ODLUKU O POČETKU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 5

Naziv predmeta nabave: Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste, Jugovečke ulice s odvojcima
Procijenjena vrijednost nabave: 89.000,00 kn bez
PDV-a
Evidencijski broj nabave: 31M/2018
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. KEOPS-PROJEKT d.o.o.
Gradečka Desni 4, Zagreb
OIB 06323248263
2. MSD projektni d.o.o.
Ehrilchova 3/V, Zagreb
OIB 09695278966
3. GEOFOCUS d.o.o.
Braće Cvijića 3, Zagreb
OIB 25866867098
Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. st. 2.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave:
Nije primjenjivo
Obveza objave poziva na dostavu ponuda DA NE
Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, EOJN):
nije primjenjivo
Članovima Povjerenstva za provedbu postupka
jednostavne nabave imenuju se:
1. Štefanija Gorupec
2. Filip Bernardić
3. Senka Vranić
Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko
uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu
• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda,
odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.
Klasa: 022-05/18-01/21
Ur.br. 238/24-02-18-01
Donja Pušća, 27. srpnja 2018. 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 27. srpnja 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
Članak 1.
Temeljem Prijedloga Udruge Branitelji Hrvatske Pušća za ostvarenje financijske potpore za jednodnevni edukacijski izlet u Ičiće od 26. lipnja 2018. godine odobrava
se isplata novčanih sredstava za plaćanje troškova autobusa
prijevoznika „Meštrović prijevoz d.o.o.“ iz Donje Bistre,
Stubička 458 na relaciji Pušća - Ičići za odlazak na jednodnevni edukacijski izlet članova UDRUGE BRANITELJI HRVATSKE PUŠĆA dana 28. srpnja 2018. godine
u iznosu od 4.000,00 kuna s uključenim PDV-om, a koja
će se uplatiti na račun poduzeća „Meštrović prijevoz d.o.o.“
temeljem ponude broj 188 od 21. lipnja 2018. godine.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 402-10/18-01/06
URBROJ: 238/24-02-18-01
Donja Pušća, 27. srpnja 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća 01/13 – pročišćeni tekst) i članka 9. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave KLASA: 40001/17-01/02, URBROJ: 238/24-02-17-1 načelnica Općine
Pušća donosi
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ODLUKU O POČETKU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
Naziv predmeta nabave: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Sportsko rekreacijskog centra u Donjoj Pušći
Procijenjena vrijednost nabave: 189.600,00 kn bez
PDV-a
Evidencijski broj nabave: 29M/2018
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. Studio Ante Morales d.o.o., Kninski trg 18, Zagreb,
OIB: 19261179791;
2. Njiric plus arhitekti d.o.o., Petrova 140, Zagreb,
OIB: 55347561606;
3. Studio 3LHD d.o.o., Bikole Božidarevića 13/4,
Zagreb, OIB 83180135954;
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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4. Biam d.o.o. , Bukoščak 6, Zagreb, OIB 03094814434;
5. Nova invest d.o.o., Gospić, Pazariška 35,
OIB 58541078487;
Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. st. 2.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave:
Nije primjenjivo
Obveza objave poziva na dostavu ponuda DA NE
Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, EOJN):
nije primjenjivo
Članovima Povjerenstva za provedbu postupka
jednostavne nabave imenuju se:
1. Štefanija Gorupec
2. Dražen Cirkveni
3. Senka Vranić
Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko
uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu
• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda,
odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.
Klasa: 022-05/18-01/22
Ur.br. 238/24-02-18-01
Donja Pušća, 30. srpnja 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 01/18
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Pušća na svojoj 12. izvanrednoj telefonskoj
sjednici, održanoj dana 30. srpnja 2018. godine donosi
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ODLUKU
O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Rekonstrukcija kulturnog i turističkog centra Pušća”
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Pušća za
provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija kulturnog i
turističkog centra Pušća“ (u daljnjem tekstu: projekt) u naselju Donja Pušća na području Općine Pušća.
Članak 2.
Suglasnost dana ovom Odlukom izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 1. ove Odluke na Natječaj za proOpćina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 5

vedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije
7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“.
Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis projekta“ koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se Načelnica Općine Pušća.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
		
KLASA: 021-05/18-01/05				
URBROJ: 238/24-01-18-03
Donja Pušća, 30. srpnja 2018. godine
		
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
			
Anđelko Ždravac
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
01/18 – pročišćeni tekst), Načelnica Općine Pušća dana
29. kolovoza 2018. godine, donosi
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ODLUKU

o subvencioniranju prijevoza
učenika srednjih škola i studenata
za školsku/akademsku 2018./2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak za subvenciju prijevoza za učenike srednjih škola i studenata s
prebivalištem na području Općine Pušća.
Članak 2.
Općina Pušća subvencionirati će troškova prijevoza
učenicima srednjih škola s područja Općine Pušća za školsku godinu 2018./2019., koji pohađaju 1., 2., 3. i 4. razred
srednje škole i to od mjesta prebivališta do Zaprešića, a
subvencioniranje se odnosi na razdoblje od 01.09.2018.
do 30.06.2019. godine (izuzev učenika upućenih na obve-

Službeni glasnik Općine Pušća
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znu učeničku praksu do 31.07.2019. godine) u iznosu od
220,00 kuna mjesečno.
Navedeno subvencioniranje odnosi se na prijevoznika
“Meštrović prijevoz” d.o.o.
Učenicima koji koriste i uslugu prijevoznika Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Općina će subvencionirati 25 % troškova cijene mjesečne pokazne karte od Zaprešića do Zagreba.
Općina Pušća također će subvencionirati troškova
prijevoza redovnim studentima s područja Općine Pušća
u iznosu od 440,00 kuna mjesečno. Općina će financirati troškove prijevoza za fakultetsku godinu 2018./2019. i
to od mjesta prebivališta do Zaprešića odnosno Zagreba,
a financiranje se odnosi na razdoblje od 01.10.2018. do
31.07.2019. godine.
Navedeno financiranje odnosi se na prijevoznike “Meštrović prijevoz” d.o.o.
Studentima koji koriste i uslugu prijevoznika Zagrebački električni tramvaj d.o.o , Općina će subvencionirati 50 % troškova cijene mjesečne pokazne karte od Zaprešića do Zagreba.
Članak 3.
Općina Pušća obvezuje se ustrojiti evidenciju korisnika subvencije u prijevozu.
Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Pušća na Poz. R111.
Članak 5.
Ova Odluka primjenjivat će se od 01. rujna 2018. godine i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 602-03/18-01/01
URBROJ: 238/24-02-18-01
Donja Pušća, 29. kolovoz 2018. godine
			
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i
152/14), članka 79 . Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 01/18 – pročišćeni tekst), Načelnica Općine Pušća dana 29. kolovoza 2018. godine donijela
je
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ODLUKU
o financiranju produženog boravka u OŠ Pušća

Stranica 7

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se načini i uvjeti financiranja
produženog boravka u Osnovnoj školi Pušća koji je utvrđen kao šira javna potreba u osnovnom školstvu, a u organizaciji su osnovnih škola koje imaju prostorne uvjete.
Članak 2.
Produženi boravak je oblik odgojno-obrazovnog rada
namijenjen učenicima razredne nastave. Produženi boravak organizira se za učenike prvog i drugog razreda, a sukladno prostornim i organizacijskim mogućnostima škole i
za učenike trećeg razreda . Osnovna škola organizira produženi boravak za nastavnu godinu za učenike s prebivalištem na području Općine Pušća jedna grupa.
Dnevno trajanje produženog boravka je od 07,00 do
13,00 sati u jutarnjoj smjeni i od 11,00 do 17,00 sati u poslijepodnevnoj smjeni.
Članak 3.
Ako se za program produženog boravka prijavi veći
broj učenika od organizacijskih mogućnosti, prednost pri
upisu imaju učenici čija su oba roditelja zaposlena ili zaposlenog samohranog roditelja (u smislu Zakona o socijalnoj
skrbi i Obiteljskog zakona)
Članak 4.
Općina Pušća financirati će program produženog boravka u Osnovnoj školi Pušća, jedna grupa od 03. rujna
2018. do 31.prosinca 2018. godine.
Program produženog boravka provode radnici školskih
ustanova koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, a koji su propisani odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).
Radni odnos se zasniva na određeno, puno radno vrijeme temeljem javnog natječaja.
Članak 4.
Sredstva za plaću i naknadu plaće s doprinosima na
plaću radniku u produženom boravku osiguravaju se u Proračunu Općine Pušća sukladno Odluci o visini osnovice za
obračun plaće u javnim službama (Narodne novine broj
40/09).
Materijalna prava radnika u produženom boravku koja
su ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u
javnim službama i materijalna prava za radnika koji radi
u programima koji se provode u nenastavne dane (regres,
božićnica) isplaćivati će se sukladno mogućnostima Proračuna Općine Pušća, a temeljem Zahtjeva Osnovne škole
Pušća i posebne Odluke općinske načelnice.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Naknada prijevoza na posao i s posla radniku koji radi
u programu koji se provodi u nastavne i nenastavne dane
isplaćivat će se iz Proračuna Općine Pušća.

ZAKLJUČAK
O SUFINANCIRANJU PREHRANE
UČENIKA U OŠ „PUŠĆA“

Članak 5.

Članak 1.

Produženi boravak financirati će se i iz roditeljskih
uplata – prehrana (ručak i užina). Visina roditeljskih uplata određuje se za redovni program produženog boravka u
iznosu od 300,00 kuna mjesečno za deset mjeseci, a tim
sredstvima financira se:
- prehrana polaznika programa produženog boravka, a
cijena prehrane (ručak i užina) prosječno za jedan dan
iznosi 12,00 kuna,
- ostali troškovi nastali realizacijom programa produženog boravka, kao što su materijalni troškovi i ostali
nepredviđeni troškovi.

Općina Pušća će sufinancirati prehranu učenika s područja Općine Pušća u Osnovnoj Školi Pušća.

Članak 7.
Za financiranje produženog boravaka, odnosno djelatnika škole iz članka 4. ovog Zaključka potpisat će se
Ugovor o financiranju produženog boravka s Osnovnom
školom Pušća.
Članak 8.
Osnovna škola Pušća prikuplja zahtjeve za financiranje
produženog boravka (iskaz potreba i interesa roditelja) s
dokazima iz članka 3. Odluke ( potvrde o zaposlenju) te
iste dostavlja Općini Pušća najkasnije do 15. rujna 2018.
godine kako bi Općina mogla planirati i osigurati sredstva
u Proračunu te donijeti konačnu Odluku o broju učenika
koji zadovoljavaju uvjete iz članka 3. ovog Zaključka.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
Klasa: 602-02/18-01/01
Ur.br. 238/24-01-18-01
Pušća, 29. Kolovoz 2018. 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
01/18 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 29. kolovoza 2018. godine, donosi
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Članak 2.
Pravo na sufinanciranje prehrane učenika iz članka 1.
ovog Zaključka imaju slijedeće kategorije učenika:
- djeci roditelja koja primaju zajamčenu minimalnu naknadu uz rješenje;
- djeca koja dolaze iz obitelji s troje i više djece koja se
redovno školuju;
Članak 3.
Sufinanciranje prehrane učenika iznosi 5,00 kuna po
danu.
Članak 4.
Dokaz o pripadnosti određenoj kategoriji učenika prikupit će OŠ „Pušća“, te popis učenika dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu, kako bi Općina mogla planirati i
osigurati sredstva u Proračunu te donijeti konačnu Odluku
o broju učenika koji zadovoljavaju uvjete po kategorijama
iz članka 2. ovog Zaključka.
Članak 5.
Sufinanciranje prehrane neće se odobriti ukoliko su po
nekoj drugoj osnovi ostvarena prava na sufinanciranje prehrane (npr. Projekt “Osiguranje školske prehrane za djecu
u riziku od siromaštava ili dr.).
Po navedenom obvezuje se Osnovna škola Pušća o
promptnoj dostavi informacija o izvoru sufinanciranja kao
i dostavi popisa učenika koji ostvaruju prava kako nebi
došlo do dvostrukog financiranja
Članak 6.
Financijska sredstva za sufinanciranje prehrane učenika u školskoj kuhinji, osigurava Općina Pušća u svom
Proračunu i doznačuje Osnovnoj školi Pušća prema mjesečnom obračunu dostavljenom od strane osnovne škole
s pripadajućim popisom djece koja su ostvarila pravo na
sufinanciranje prehrane.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ovog Zaključka, prestaje
važiti Zaključak o sufinanciranju prehrane učenika u OŠ
„Pušća,“ Klasa: 602-02/17-01/01, Ur.br. 238/24-02-18-06
od 15. siječnja 2018. godine
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Članak 7.
Ovaj Zaključak primjenjivati će se od 05. rujna 2018.
godine, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
Klasa: 602-02/18-01/02
Ur.br. 238/24-02-18-01
Donja Pušća, 29. kolovoz 2018. 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 31. kolovoza 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu „Pušća“ u visini od 10.000,00 kuna, a za jesenski dio sezone
2018./2019.:
• troškovi kotizacije za početak sezone, troškovi održavanja i režije (knjigovodstvo, struja), obveze prema
Nogometnom savezu (članarine) i troškovi sudaca
temeljem Zahtjeva za ostvarivanje financijske potpore
programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od 26. kolovoza 2018. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji
R061.
Članak 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 03. rujna 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU PROJEKTANTSKOG NADZORA
PRI IZVOĐENJU REKONSTRUKCIJE
BREGOVLJANSKE CESTE OD
KUMROVEČKE CESTE DO JURJEVSKE ULICE
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda broj 27/2018 od poduzeća CORNUS PROJEKT d.o.o. za projektiranje i usluge iz Zagreba, Savska cesta 17 od 31.08.2018. godine za uslugu
projektantskog nadzora pri izvođenju rekonstrukcije Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste do Jurjevske ulice
u iznosu od 12.000,00 kn uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka izdati će se Narudžbenica.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-05/18-01/26
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 03. rujna 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/18-01/09
URBROJ: 238/24-02-18-10
Donja Pušća, 31. kolovoza 2018. 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 04. rujna 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA IZMJERU I IZRADU PARCELACIJSKOG
ELABORATA ZA K.Č.BR. 3323/8, 3323/9,
3323/10 I 3323/11 K.O. PUŠĆA
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda broj 31-2018 od poduzeća ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 od 03. rujna 2018. godine za izmjeru i izradu parcelacijskog elaborata prema Rješenju o utvrđivanju građevne čestice za k.č.br. 3323/8, 3323/9, 3323/10 i 3323/11 k.o.
Pušća u iznosu od 3.500,00 kn uvećano za PDV-e.

Broj 5

izvedenog stanja i izradu geodetskog elaborata izvedenog
stanja u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta na području naselja Dubrava Pušćanska – NC-072 Staljačka
ulica u iznosu od 7.250,00 kn uvećano za PDV-e.
Članak 2.
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 2018. godinu.

Članak 2.

Članak 4.

Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka izdati će se Narudžbenica.

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 2018. godinu.

KLASA: 936-02/18-01/05
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 05. rujna 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 936-02/18-01/04
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 04. rujna 2018. 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 05. rujna 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda 33-2018 od poduzeća ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 od 03. rujna 2018. godine za izmjeru i izradu geodetskog situacijskog elaborata (položajno i visinski) na dijelu
Duganske ulice na k.č.br. 3852/1 k.o. Pušća i za snimak
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 05. rujna 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda 32-2018 od poduzeća ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 od 03. rujna 2018. godine za upis objekata – geodetsko snimanje i izradu geodetskih elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugih
građevina za k.č.br. 2886 (Poslovna zgrada – mrtvačnica
Marija Magdalena), 523/1 (Javna zgrada – Kumrovečka
cesta 107), 534 (Zgrada Općine i poslovna zgrada) i 475
(Poslovna zgrada – mrtvačnica Donja Pušća) sve k.o. Pušća u iznosu od 13.500,00 kn uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 5

Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.
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Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 936-02/18-01/06
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 05. rujna 2018. 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/18 –pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 12. rujna 2018. godine, donosi
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Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija DVD-u Marija Magdalena u visini od 50.000,00 kuna, za:
• troškove županijskog natjecanja;
• redovnu djelatnost;
temeljem Molbe za dotaciju 3/2018 od 12. rujna 2018.
godine, vezano na članak 45. stavak 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine,“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
174/04, 38/09 i 80/10).

ZAKLJUČAK

Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 118/18 obrta za konzultantske
usluge SINTAGMA iz Okučana, Bana Josipa Jelačića 14
od 17. rujna 2018. godine za uslugu pružanja konzultantskih usluga za pripreme i prijave Općine Pušća na natječaj
Programa ruralnog razvoja TO 2.1.1. – potpora razvoju
opće društvene infrastrukture te poboljšanja društvenog
života u ruralnom prostoru, a sukladno uvjetima koje
propisuje LAG SAVA u ukupnom iznosu od 6.000,00 kn
uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka izdati će se Narudžbenica.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 302-03/18-01/10
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 18. rujna 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu na poziciji R057.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 402-08/18-01/15
URBROJ: 238/24-02-18-06
Donja Pušća, 12. rujna 2018.

Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“ 01/18 –
pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine
Pušća dana 18. rujna 2018. godine, donosi

o prihvaćanju Ponude broj 118/18 obrta SINTAGMA
za uslugu pružanja konzultantskih usluga

ZAKLJUČAK

O DOZNACI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
DVD-u MARIJA MAGDALENA

Stranica 11

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća 01/13 – pročišćeni tekst) i članka 9. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave KLASA: 40001/17-01/02, URBROJ: 238/24-02-17-1 načelnica Općine
Pušća donosi
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ODLUKU O POČETKU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Naziv predmeta nabave: Sanacija krovišta Kulturnoturističkog centra
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 12

Procijenjena vrijednost nabave: 450.000,00 kn bez
PDV-a
Evidencijski broj nabave: 33M/2018
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. Interijeri Celjak
Vl.:Zdravko Celjak
Pustodol Orehovički 18
49221 Bedekovčina
OIB 95428990436

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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 19. rujna 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

2. OZAS d.o.o.
Čirilmetodska 19 C
10430 Samobor
OIB 65676872509

o tekućoj donaciji TAEKWONDO KLUBU
„PLAMEN“ PUŠĆA
Članak 1.

3. Graditeljstvo Polančec
Kupljenska 11/15
10290 Zaprešić
OIB 08151892614
Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. st. 2.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave:
Nije primjenjivo
Obveza objave poziva na dostavu ponuda DA NE
Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, EOJN):
nije primjenjivo
Članovima Povjerenstva za provedbu postupka
jednostavne nabave imenuju se:
1.Štefanija Gorupe
2.Anđelko Mihok
3. Senka Vranić
Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko
uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika
i ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu
• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda,
sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o
poništenju.
Klasa: 022-05/18-01/27
Ur.br. 238/24-02-18-01
Donja Pušća, 19. rujan 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 5

Odobrava se tekuća donacija TAEKWONDO KLUBU
„PLAMEN“ PUŠĆA u visini od 2.700,00 kuna, a za:
• troškove najma sportske dvorane Osnovne škole
Pušća;
temeljem Zamolbe za isplatu redovnih sredstava za
udrugu TAEKWONDO KLUB „PLAMEN“ PUŠĆA od
11. rujna 2018. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji
R070.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/18-01/03
URBROJ: 238/24-02-18-04
Donja Pušća, 19. rujna 2018. 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, 36/09, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 19. rujna 2018. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 5

Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija KUD-u „Pušća“ u visini
od 21.500,00 kuna, za programe/projekte:
• nabava instrumenata za malu tamburašku sekciju
• gostovanje male plesne sekcije u Novom Vinodolskom (15. – 17. lipnja 2018. godine)
• gostovanje odrasle plesne sekcije u Kanfanaru –
Istra (22. – 26. rujna 2018. godine)
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske potpore
programima i projektima udruge
„KUD Pušća,“ br. 04/2018. od 11. rujna 2018. godine,
br. 05/2018. od 11. rujna 2018. godine i br. 06/2018. od 11.
rujna 2018. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji
R062.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/18-01/10
URBROJ: 238/24-02-18-10
Donja Pušća, 19. rujna 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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 Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste, Jugovečke ulice
s odvojcima, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od
89.000,00 kn bez PDV-a, donosi
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ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:
Keops-projekt d.o.o.
Gredičak desni 4 Zagreb
Cijena odabrane ponude iznosi 81.900,00 kn bez
PDV-a, odnosno 102.375,00 kn sa PDV-om
Razlog odabira: valjana ponuda s najnižom cijenom
Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
U postupku nabave zaprimljene su 2 ponude
Keops-projekt d.o.o.
Gredičak desni 4, Zagreb;

Stranica 13

Geofocus d.o.o.
Braće Cvijića 3, Zagreb
Razlozi isključenja/odbijanja ponude
Ponuda ponuditelja 2; Geofocus, Braće Cvijića 3, Zagreb odbija se jer je neprihvatljiva, odnosno jer cijena ponude prelazi procijenjenu vrijednost nabave. U svrhu učinkovitosti javne nabave naručitelj nije vršio cjelovit pregled
navedene ponude.
Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način.
KLASA: 022-05/18-01/21
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 20. rujna 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Sportsko rekreacijskog centra
u Donjoj Pušći, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu
od 189.600,00 kn bez PDV-a, donosi
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ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:
Biam d.o.o.
Bukoščak 6 Zagreb
Cijena odabrane ponude iznosi 97.500,00 kn bez
PDV-a, odnosno 121.875,00 kn sa PDV-om
Razlog odabira: valjana ponuda s najnižom cijenom
Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
U postupku nabave zaprimljeno je 5 ponuda:
Studio Ante Murales d.o.o.
Kninski trg 18 Zagreb
Njirić + arhitekti
Petrova 140 Zagreb
Nova invest d.o.o.
Pazariška 35 Gospić
Studio 3LHD d.o.o.
Nikole Božidarevića 13/4 Zagreb
Biam d.o.o.
Bukoščak 6 Zagreb
Razlozi isključenja/odbijanja ponude
Ponuda ponuditelja 1; Studio Ante Murales d.o.o.,
Kninski trg 18 Zagreb odbija se jer je nepravilna, odnosno
suprotna odredbama Poziva na dostavu ponuda (nije dostavljen izvadak iz sudskog registra, nije dostavljen propisani dokaz o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti sukladno
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 14

Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i
gradnje (NN broj 78/15), te ponuda nije uvezana u cjelinu.)
Ponuda ponuditelja 4 Studio 3LHD d.o.o., Nikole Božidarevića 13/4 Zagreb odbija se jer je nepravilna, odnosno suprotna odredbama Poziva na dostavu ponuda (nije
dostavljena potvrda porezne uprave, nije dostavljen izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana, nije dostavljen propisani dokaz o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti
sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uređenja i gradnje (NN broj 78/15), te ponuda nije uvezana
u cjelinu.)
Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način.
KLASA: 022-05/18-01/22
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 20. rujna 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća 01/18 – pročišćeni tekst) i članka 9. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave KLASA: 40001/17-01/02, URBROJ: 238/24-02-17-1, načelnica Općine
Pušća donosi

Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave imenuju se:
1. Dario Vugec
2. Anđelko Mihok
3. Senka Vranić
Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko
uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu
• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima
propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za
donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.
Klasa: 022-01/18-01/28
Ur.br.: 238/24-02-18-01
Donja Pušća, 20. rujna 2018. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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ODLUKU O POČETKU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
2

Naziv predmeta nabave: Poslovni edukatorijum - faza

Procijenjena vrijednost nabave: 490.000,00 kn bez
PDV-a
Evidencijski broj nabave: 25M/2018
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. Obrt „ALFA-MONT“
Vl. Robert Kutračić
Prudnička cesta 16, 10291 Prigorje Brdovečko
2. WEST INVEST d.o.o.
Ul. Matije Skurjenija 87, 10290 Zaprešić
3. Obrt Mihaliček
Vl. Stjepan Mihaliček
Savska 61, 10290 Zaprešić
Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. st. 2.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave:
Nije primjenjivo
Obveza objave poziva na dostavu ponuda DA NE
Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, EOJN):
nije primjenjivo

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 5

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća 01/13 – pročišćeni tekst) i članka 9. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave KLASA: 40001/17-01/02, URBROJ: 238/24-02-17-1 načelnica Općine
Pušća donosi
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ODLUKU O POČETKU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
Naziv predmeta nabave: Adaptacija dječjeg vrtića
Bambi
Procijenjena vrijednost nabave: 370.000,00 kn bez
PDV-a
Evidencijski broj nabave: 32M/2018
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. SML Projekt d.o.o.
Pavla Hatza 26
10000 Zagreb
Email: smlprojekt@zg.t-com.hr
2. OBZORJE GRUPA d.o.o.
Hainzlova 62/A
10000 Zagreb
OIB 50295187906
Email: info@obzorje.eu

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 5

Stranica 15

3. Zagorjegradnja d.o.o.
Kraljevec na Sutli 147,
49 294 Kraljevec na Sutli
OIB: 20992200280
Email: zvonimir@zagorjegradnja.hr
4. PLANIGRAD PROJEKT d.o.o.
Svetošimunska 82
10000 Zagreb
OIB 41389203676
Email: planigrad@planigrad.hr
5. CLEANSISTEM j.d.o.o.
Antuna Stipančića 25
10000 Zagreb
Email: cleansistemi.hrvoje@gmail.com
6. Obrt Mihaliček,
vl. Stjepan Mihaliček
Savska 61, 10290 Zaprešić
OIB 92251664815
Email: stjepan@mihalicek.hr
7. Obrt za graditeljstvo MAJERIĆ
A. Kovačića 1, Trstenik
OIB 44650715844
Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. st. 2.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave:
Nije primjenjivo
Obveza objave poziva na dostavu ponuda DA NE
Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, EOJN):
nije primjenjivo
Članovima Povjerenstva za provedbu postupka
jednostavne nabave imenuju se:
1. Anđelko Mihok
2. Dario Vugec
3. Senka Vranić
Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko
uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu
• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima
propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za
donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.
Klasa: 022-05/18-01/29
Ur.br. 238/24-02-18-01
Donja Pušća, 25. rujan 2018. godine
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