Broj 6.

Godina XXVI.

31. listopada 2019.

SADRŽAJ

1.
2.

Zaključak;
Zaključak o sufinanciranju programa predškole u
Dječjem vrtiću „Bambi;“;
3. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i javnih
površina;
4. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
Energetska obnova zgrade – zdravstvena stanica;
5. Zaključak o prihvaćanju Ponude obrta Klaun za
održavanje predstave;
6. Odluka o odabiru u postupku nabave Zimsko
održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina;
7. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pušća;
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske
načelnice Općine Pušća za razdoblje od 01.01, do
30.06.2019. godine;
9. Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu
„Pušća;“
10. Zaključak o davanju suglasnosti na Dodatak 1.
Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada;

11. Odluka o odabiru u postupku nabave Energetska
obnova zgrade – zdravstvena stanica;
12. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Općine Pušća za školsku/akademsku godinu 2019./2020.;
13. Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Pušća za školsku/akademsku godinu
2019./2020.;
14. Plan rada zimske službe u Općini Pušća za razdoblje 2019./2020. god.;
15. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu stručnog nadzora radova na energetskoj obnovi zgrade – ZDRAVSTVENE STANICE u Donjoj
Pušći;
16. Odluka o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu Opremanje poslovbnog edukatoriuma u Općini Pušća.

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
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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 01. listopada 2019. godine, donosi
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od 150 sati + 100 sati pripreme u ukupnom iznosu od
14.437,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2019. godinu, u programu odgojno obrazovni sustav, aktivnost: MALA ŠKOLA na poziciji R072.

ZAKLJUČAK

Članak 3.

Članak 1.

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

Temeljem Zaključka, KLASA: 340-05/19-01/01, URBROJ: 238/24-02-19-03 od 15. siječnja 2019., objavljenog
u Službenom glasniku Općine Pušća broj 1A/2019, prihvaća se nastavak financiranja Meštrović prijevoza d.o.o. za
obavljanje javnog linijskog prijevoza na području Općine
Pušća za razdoblje od 01.08.2019. do 31.12.2019. godine u
iznosu od 17.000,00 kuna mjesečno.
Članak 2.

KLASA: 402-08/19-01/16
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 03. listopada 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 3.

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

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

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2019. godinu.

KLASA: 340-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-02-19-07
Donja Pušća, 01. listopada 2019. 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 03. listopada 2019. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLE
U DJEČJEM VRTIĆU „BAMBI“
Članak 1.
Općina Pušća će Dječjem vrtiću „Bambi“ sufinancirati program predškole za pedagošku godinu 2019./2020.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Naziv predmeta nabave: Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina
Procijenjena vrijednost nabave: 257.000,00 kn bez
PDV-a
Evidencijski broj nabave: 35M/2019
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. Obrt Mihaliček, vl. Stjepan Mihaliček
Savska 61, 10290 Zaprešić
OIB 92251664815
E-mail: stjepan@mihalicek.hr
2. LEVAK d.o.o.
Pavla Štoosa 23, 10294 Dubravica
OIB 98537578797
E-mail: levak.doo@gmail.com
3. Obrt za autoprijevozništvo, zemljane radove
i cestogradnju, vl. Bruno Kovačić,
Savska 14, Javorje
OIB 68767790614
E-mail: bruno.kovacic@zg.t-com.hr
Obrazloženje u slučaju slanja poziva na dostavu ponuda jednom gospodarskom subjektu, sukladno čl.10. st. 2.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave:
Nije primjenjivo

Službeni glasnik Općine Pušća
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Obveza objave poziva na dostavu ponuda
NE
Ako da, medij objave (web stranica naručitelja, EOJN)
Članovima Povjerenstva za provedbu postupka
jednostavne nabave imenuju se:
1. Anđelko Ždravac
2. Štefanija Gorupec
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: 022-05/19-01/26
Ur.br. 238/24-02-19-01
Donja Pušća, 03. listopad 2019. 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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3. ZIDARSKO-FASADERSKI OBRT,
Vl. Stjepan Mikuljan
OIB: 81405143730
Matije Gupca 177, Pojatno, 10294 Donja Pušća
E-mail: fasader.stjepan.mikuljan@zg.t-com.hr
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: 022-05/19-01/27
Ur.br. 238/24-02-19-01
Donja Pušća, 09. listopada 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
Naziv predmeta nabave: Energetska obnova zgrade –
zdravstvena stanica
Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00 kn bez
PDV-a
Evidencijski broj nabave: 36M/2019
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. ZA-GRAD-RAD d.o.o,
Zagrebačka cesta 64/a, Donji Laduč
OIB: 03729902848
E-mail: info@zagradrad.hr
2. R-M obrt za graditeljstvo Vl. Robert Bukovinski,
Dubravička 159 Kraj Donji, 10299 Marija Gorica
OIB: 73335750125
E-mail: rm.obrt@gmail.com
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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 123/17 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/18 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Pušća
dana 10. listopada 2019. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O PRIHVAĆANJU PONUDE OBRTA KLAUN
ZA ODRŽAVANJE PREDSTAVE
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda Obrta Klaun iz Karlovca, M. Krleže 5 od 09. listopada 2019. godine za održavanje predstave „Božićna čarolija“ povodom Sv. Nikole u iznosu
od 3.000,00 kn.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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Članak 2.
Za uslugu navedenu u članku 1. Zaključka, Jedinstveni
upravni odjel Općine Pušća izdat će narudžbenicu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o
prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj
153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 18.
Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/18 – porčišćeni tekst) Općinsko vijeće
Općine Pušća na 22. redovnoj sjednici održanoj dana 16.
listopada 2019. godine donijelo je:
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KLASA: 022-01/19-01/50
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 10. listopada 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Broj 6

ODLUKU
o donošenju IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Pušća
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

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 Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina, procijenjene vrijednosti
nabave u iznosu od 257.000,00 kn bez PDV-a, donosi
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ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:
Obrt Mihaliček vl. Stjepan Mihaliček, Savska 61,
Zaprešić
Cijena odabrane ponude iznosi 253.525,00 kn bez
PDV-a, odnosno 316.906,25 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 Mihaliček vl. Stjepan 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: 022-05/19-01/26
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 16. listopada 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Donose se IV. Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUŠĆA, u nastavku: Plan, koje
je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o., za arhitekturu i
urbanizam, iz Zagreba.
Članak 2.
Plan je sadržan u elaboratu “IV. Izmjene i dopune
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUŠĆA”
koji se sastoji od:
A. Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje)
B. Grafičkog dijela koji sadrži sljedeće kartografske
prikaze:
naziv kartografskog prikaza
1.
2.1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1 : 25000

ELEKTROENERGETSKA I
TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

1 : 25000

2.3. VODOVODNA MREŽA

1 : 25000

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
2.4. OTPADNIH VODA;
ZBRINJAVANJE OTPADA

1 : 25000

4.
4.1.

GRAĐEVINSKA PODRUČJA
HRUŠEVEC PUŠĆANSKI,
GORNJA PUŠĆA

1 : 5000

MARIJA MAGDALENA,
4.2. GORNJA PUŠĆA, DONJA PUŠĆA,
ŽLEBEC PUŠĆANSKI, HREBINE

1 : 5000

DONJA PUŠĆA, BREGOVLJANA,
4.3. ŽLEBEC PUŠĆANSKI, HREBINE,
DUBRAVA PUŠĆANSKA

1 : 5000

HREBINE, DONJA PUŠĆA,
DUBRAVA PUŠĆANSKA

1 : 5000

4.4.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

mjerilo
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C. Obaveznih priloga:
• Opći prilozi
• Evidencija postupka provedbe ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš
• Obrazloženje
• Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana
• Zahtjevi javnopravnih tijela sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i
39/19) i ostali zahtjevi
• Izvješće o javnoj raspravi
• Suglasnosti i mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga
Plana
• Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana
• Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
• Sažetak za javnost
Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove
Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća Općine
Pušća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća.
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 3.
U članku 10., stavku 2., dodaje se alineja 6. koja glasi:
„benzinske crpke s pratećim sadržajima i sl.”.
Dosadašnja alineja 6. postaje alineja 7.
Članak 4.
U članku 21., stavku 2., dodaje se alineja 4. koja glasi:
„stambene, gospodarske i pomoćne građevine za potrebe
seoskog turizma”.
Dosadašnje alineje 4., 5. i 6. postaju alineje 6., 7. i 8.
Članak 5.
Iza članka 24. dodaje se naslov „4.1.5. Stambene, gospodarske i pomoćne građevine za potrebe seoskog turizma” i članak 24.a koji glasi:
“(1) Za potrebe seoskog turizma na poljoprivrednim
površinama moguća je gradnja stambenih, gospodarskih
i pomoćnih građevina na posjedu, tj. na česticama istog
vlasnika većim od 2 ha. Seoski turizam podrazumijeva
obavljanje poljoprivredne djelatnosti na predmetnoj čestici
(uzgoj voća i povrća, sadnica, ukrasnog bilja, uzgoj konja i
sl.), uz mogućnost pružanja ugostiteljskih usluga, smještaja i terapijskog turizma.
(2) Građevine iz stavka 1. ovoga članka grade se prema
sljedećim uvjetima:
• maksimalna katnost građevine Po+P+1+Pk
• maksimalna visina građevine 9 m (do vijenca)
• maksimalna tlocrtna površina stambene građevine
iznosi 350 m2
• maksimalna tlocrtna površina svih građevina na čestici
iznosi 1500 m2

Stranica 5

(3) Maksimalni smještajni kapacitet građevina u funkciji seoskog turizma je 20 ležajeva.
(4) U sklopu čestice za potrebe seoskog turizma moguće je uređenje rekreacijskih površina (manja igrališta
- tenis, košarka, mali nogomet, odbojka i sl.), otkrivenih
ili natkrivenih terasa, bazena, parkovnih površina, dječjih
igrališta, terena za konje i pješačkih staza.”
Članak 6.
Naslov ispred članka 25. mijenja i glasi: „4.1.5.6.
Reklamni panoi”.
Članak 7.
U članku 30a. dodaje se stavak 3. koji glasi:
“(3) Planom se na području Općine Pušća predviđa
uređenje biciklističkih staza, čije trase su ucrtane na kartografskom prikazu “1. Korištenje i namjena površina”.
Ukoliko se ukaže potreba moguće je uređenje i dodatnih
biciklističkih staza koje nisu ucrtane u Planu. Poprečni profili biciklističkih staza utvrđuju se u skladu s važećim propisima. Biciklističke staze moguće je izvoditi u fazama.”
Članak 8.
Članak 31. mijenja se i glasi:
“(1) Trase, koridori i površine sustava elektroenergetske mreže prikazani su na kartografskom prikazu 2.1. u
mjerilu 1:25000. U zoni obuhvata nalazi se postojeća srednjonaponska i niskonaponska elektroenergetska mreža.
(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih
objekata, trase, koridori i površine elektroenergetskog
infrastrukturnog sustava određeni ovim planom mogu
se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne
mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja
predviđenog ovim planom.
(3) Za izgradnju građevina i uređenje površina treba primjenjivati mjere zaštite, širine zaštitnih koridora i
posebne uvjete izgradnje određene “Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (sl.
list 65/88, NN 24/97), te drugim važećim propisima.
(4) Izgradnja trafostanica 10/0.4 kV moguća je i na
lokacijama koje nisu utvrđene ovim planom ukoliko se
takvim tehničkim rješenjima poboljšava kvaliteta opskrbe
naselja električnom energijom.
(5) Dozvoljava se izgradnja novih TS izvan
građevinskih područja naselja. Razlog ovog zahtjeva je
jednostavniji otkup građevinskih čestica i najpogodnije
uklapanje EE objekata u elektro energetsku mrežu.
(6) Postojeću elektroenergetsku mrežu u slučaju radova
treba po potrebi zaštititi, odnosno izmaknuti u novu trasu,
koja treba biti u neprometnoj površini. Sve zahvate na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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(7) Za eventualno premještanje i uklanjanje postojećih elektroenergetskih vodova i objekata treba zatražiti
elektroenergetsko rješenje te naručiti radove od HEP-ODS
d.o.o., Elektre-Zagreb.
(8) Troškove vezane za projektiranje i izvođenje premještanja postojeće elektroenergetske mreže, kao i troškove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji
bi eventualno nastali pri izvođenju građevinskih radova,
dužan je snositi investitor.
(9) Ukoliko se u budućnosti pojavi novi potrošač s potrebom za velikom vršnom snagom, lokacija potrebne nove
transformatorske stanice osiguravat će se unutar njegove
parcele.
(10) Parcele potrebne za eventualnu izgradnju novih
transformatorskih stanica trebaju biti veličine minimalno
7×5 m, locirane uz prometnice.
(11) Pristupni put trafostanicama treba ispravno predvidjeti kako bi u svako doba dana bio omogućen prilaz
kamionskom vozilu s ugrađenom dizalicom za dopremu
energetskog transformatora i pripadajuće opreme.
(12) Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom
planiranih objekata definirat će se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt u fazi
ishođenja investicijsko-tehničke dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba.
(13) U javnoj neprometnoj površini s obje strane prometnica treba osigurati koridore minimalne širine 1 m za
buduće srednjonaponske i niskonaponske elektroenergetske vodove.
(14) U slučaju potrebe izgradnje novih 20/0,4 kV
transformatorskih stanica, treba predvidjeti koridore za
priključak istih na srednjonaponsku mrežu te koridore za
nove niskonaponske vodove.
(15) Polaganje novih kao i prelaganje i eventualnu
zaštitu ili izmicanje postojećih elektroenergetskih vodova
treba projektirati i izvesti prema „Tehničkim uvjetima za
izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV” - Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a
br. 130/03).
(16) Na trasi elektroenergetskih kabelskih vodova nije
dopuštena sadnja visokog raslinja te se u projektu uređenja
okoliša ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi unutar
minimalne udaljenosti od 2 m od najbližeg elektroenergetskog kabela u koridoru do najbližeg stabla
(17) Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.
(18) U skladu sa člancima 39. i 40. Zakona o tržištu
električne energije (Narodne novine br. 22/13), za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno
prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova
nadležan je isključivo HEP-ODS, Elektra Zagreb. “
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Članak 9.
U članku 32., stavku 3., alineja 2. mijenja se i glasi:
„
• Telekomunikacijsku infrastrukturu za magistralno i
međumjesno povezivanje planirati i projektirati podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih
pruga. Iznimno, kada je to opravdano bitnim skraćivanjem trasa, koridor se može planirati i projektirati i
izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.”
U istom članku, stavku 3., dodaje se alineja 3. koja
glasi:
„
• Planom se omogućuje dogradnja postojeće TK infrastrukture, odnosno rekonstrukcija te eventualno
proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili
kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći
računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih
operatora.”
Dosadašnje alineje 3. i 4. postaju 5. i 6.
U istom članku dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:
“(7) Potrebu proširenja i razradu elektroničke komunikacijske infrastrukture predvidjeti planom užeg područja
za pojedine zone za koje će se taj plan izrađivati, ovisno o
konkretnim namjenama unutar zone i sukladno tehničkim
uvjetima za uređenje građevinskog zemljišta.
(8) U područjima gdje je definirana obveza izrade
plana užeg područja potrebno je definirati koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture koje povezuju navedena područja sa postojećom telekomunikacijskom infrastrukturom.”
Članak 10.
Članak 33. mijenja se i glasi:
“(1) Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI)
i povezana oprema za pružanje usluga putem elektromagnetskih valova prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu
na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu
na samostojećim antenskim stupovima.
(2) Planom se propisuju sljedeći uvjeti za gradnju nove
elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje
usluga putem elektromagnetskih valova:
• na kartografskom prikazu prikazu „2.1. Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža“ određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske
infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu od 500 m do 1500 m, kao i položaj
aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa
100 m.
• unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa
takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora.
• iznimno ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju iz-
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gradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da
može prihvatiti sve zainteresirane operatore (visina i
sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji
na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.
• ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju
dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.
• dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima
koji propisuje posebne uvjete gradnje.
(3) Nove bazne stanice i antenski stupovi moraju se
smjestiti na udaljenosti od građevinskog područja naselja,
u skladu s odredbama važećeg Županijskog plana.”
Članak 11.
Članak 35. mijenja se i glasi:
“(1) Trase, koridori i površine za sustav vodovodne
mreže prikazani su na kartografskom prikazu plana u
mjerilu 1:25000.
(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih
objekata vodoopskrbnog sustava, trase, koridori i površine
za vodoopskrbni sustav određeni ovim planom mogu se
mijenjati radi prilagodbe Koncepciji razvoja vodoopskrbnog sustava temeljenoj na „Prethodnoj studiji izvodljivosti
za potrebe definiranja koncepta Aglomeracije Zaprešić“,
tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguće
izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim planom.
(3) Pri izradi projekata za novu vodovodnu mrežu na
području općine treba se pridržavati slijedećih općih uvjeta:
• Projektiranje javnog i internog vodoopskrbnog sustava
vrši se u skladu s “Općim tehničkim uvjetima isporuke
vodnih usluga” tj. aktima isporučitelja vodnih usluga
za područje Općine Pušća
• Uz javne prometnice u naseljima izvodi se hidrantska
mreža sa nadzemnim hidrantima prema posebnom propisu
• Na površinama gospodarske namjene korisnici će
izvoditi zasebne interne vodoopskrbne sustave sa hidrantima za protupožarnu zaštitu
(4) Za priključenje potrošača na vodovodnu mrežu potrebno je zatražiti posebne uvjete i/ili uvjete priključenja
nadležnog isporučitelja vodnih usluga.”
Članak 12.
Članak 37. mijenja se i glasi:
“(1) Trase, koridori i površine za sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarne i tehnološke otpadne vode) prikazani su na kartografskom prikazu plana u mjerilu 1:25000.
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(2) Planirani sustav odvodnje na području Općine Pušća je razdjelnog tipa tj. tehnološke, sanitarne i oborinske
vode se odvode zasebnim kanalima tj. sanitarne i tehnološke otpadne vode se priključuju na sustav javne odvodnje
otpadnih voda, a oborinska odvodnja i njeno priključenje
na recipijent se rješava s obzirom na vrstu i kvalitetu otpadnih voda.
Sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarne i tehnološke otpadne vode)
(3) Sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarne i tehnološke otpadne vode) predstavlja cjelinu koja se sastoji od:
kanala otpadnih voda, objekata na sustavu odvodnje (crpne
stanice i sl. i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda projektirani i izgrađenih u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EC) za ispunjenje
Operativnog plana aglomeracije Zaprešić.
(4) Kod izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg sustava odvodnje trase, koridori i površine za kanale
i objekte odvodnje otpadnih voda određeni ovim planom
mogu se mijenjati radi prilagodbe Koncepciji razvoja sustava odvodnje otpadnih voda temeljenoj na „Prethodnoj
studiji izvodljivosti za potrebe definiranja koncepta Aglomeracije Zaprešić”, Studiji izvodljivosti aglomeracije Zaprešić (Proning-DHI, Zagreb, veljača 2019. god.), tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu
cjelovitog rješenja predviđenog ovim planom.
(5) Sustav javne i interne odvodnje otpadnih voda obavezno je projektirati i izvoditi u skladu s Odlukom o odvodnji, “Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obavezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda”, “Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih
usluga” tj. aktima isporučitelja vodnih usluga za područje
Općine Pušća.
(6) Tehnološke otpadne vode (otpadne vode iz gospodarskih građevina i površina koje imaju nepovoljan utjecaj
na okoliš) moraju se obraditi na uretđaju za predtretman
otpadnih voda prije upuštanja u sustav javne odvodnje tj.
u javni sustav odvodnje otpadnih voda ne smiju upuštati
vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari
veće od maksimalno dozvoljenih “Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda “. Način obrade
navedenih otpadnih voda obzirom na količinu i kvalitetu
otpadnih voda projektira se i u skladu s podzakonskim aktima iz područja zaštite okoliša i vodnogospodarskih interesa (Okolišna dozvola i/ili Vodopravni uvjeti)
(7) Do izgrađnje sustava odvodnje otpadnih voda,
iznimno se u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja, dozvoljava izgradnja internog sustava odvodnje
građevina u skladu s podzakonskim aktima temeljenim na
Zakonu o vodama koji propisuju načine odvodnje za područja gdje nije izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih
voda. Nakon izgradnje planiranog javnog sustava odvodnje obavezno je priključenje tih građevina na cjeloviti javni
sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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(8) Kanali odvodnje otpadnih i oborinskih voda gradit
će se u pravilu u trupu ceste.
(9) Za priključenje internog sustava odvodnje otpadnih
voda na javnu odvodnju potrebno je zatražiti posebne uvjete i/ili uvjete priključenja nadležnog isporučitelja vodnih
usluga.
Sustav odvodnje oborinskih voda
(10) Odvodnja oborinskih voda riješit će se izgradnjom zasebne oborinske kanalizacije tj. oborinska odvodnja
je obveza jedinice lokalne samouprave tj. Općine Pušća
te će se provoditi njeno planiranje u zoni obuhvata ovog
plana (bilo otvorenim kanalima, zatvorenim cjevovodima
ili lateralnim kanalima) u skladu sa Zakonom o vodama i
pripadajućim aktima iz vodnog gospodarstva.
(11) Kanali odvodnje oborinskih voda gradit će se u
pravilu u trupu ceste, kao i u zaštitnom zelenom pojasu
prometnica uz kolnik. Kanali odvodnje oborinskih voda
mogu se graditi kao zatvoreni i kao otvoreni kanali, sukladno tehničkom rješenju sustava odvodnje oborinskih voda
cjelovitog područja u kojem če se odrediti i točna pozicija
kanala unutar koridora rezerviranog za izgradnju prometnica i infrastrukture.
(12) Planom se utvrđuje da se projektiranje i izgradnja
sustava oborinske odvodnje provodi u skladu sa Zakonom
o vodama i pripadajućim vodopravnim aktima Hrvatskih
voda, Zakonom o zaštiti okoliša.
(13) Interni sustav odvodnje oborinskih voda s
gradevinskih čestica provodi se priključenjem na javnu oborinsku odvodnju i/ili iješavanjem oborinske odvodnje u
okviru građevinske čestice u skladu sa Zakonom o vodama
i pripadajućim aktima iz vodnog gospodarstva, pri čemu
se mora osigurati da se takvim ispuštanjem ne ugrožavaju
interesi drugih pravnih i/ili fizičkih osoba.”
Članak 13.
Članak 40. mijenja se i glasi:
„Pojedinačne građevine, sklopovi, parcele i predjeli
zaštite, koji se ovim Prostornim planom smatraju zaštićenima, prikazani su na kartografskim prikazima te su pojedinačno iskazani u slijedećem pregledu:
Kulturna dobra upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara (R):
u grupi povijesnih naselja:
• Kulturno-povijesna cjelina naselja Donja Pušća
(Z-3833), koja se sastoji od:
o crkve Sv. Jurja
o kapele Sv. Marije Čiselske
o župnog dvora i mjesnog groblja
u grupi sakralnih građevina:
• kapela Sv. Katarine, Hrebine (Z-3765)
• kapela Sv. Marije Magdalene (Z-5942)
u grupi civilnih građevina:
• kurija Rauch, Gornja Pušća (P-6063)
• zgrada stare škole (Z-3535)
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Kulturna dobra predložena za upis u Registar (PR):
za upis u Registar predložena su kulturna dobra zaštićena rješenjem o preventivnoj zaštiti te:
u grupi sakralnih građevina:
• kapela poklonac, Donja Pušća
Kulturna dobra koja se štite odredbama ovog plana
(ZPP):
u grupi povijesnih naselja (dijelova naselja):
• povijesna jezgra naselja Donja Pušća
u grupi civilnih građevina:
• zgrada općine, Donja Pušća
u grupi sakralnih građevina:
• kapela sv. Katarine, Hrebine
u grupi memorijalnih građevina i obilježja:
• spomen ploča na zgradi mjesnog doma, Donja Pušća
u grupi raspela i poklonci:
• raspelo, Bregovljana
• raspelo, Marija Magdalena
• raspelo,Gornja Pušća, Milićevo Selo
• Pil Sv. Florijana, Donja Pušća
• raspelo, Hruševec Pušćanski
• raspelo na križanju, Marija Magdalena
u grupi stambenih građevina:
• kurija Olivije Krajačić (Kirin)
• kuća za poslugu kurije Rauch, Gornja Pušća
• tradicijska kuća, Bregovljanska 39
• tradicijska kuća, Bregovljanska 40
• tradicijska kuća, Gornja Pušća, Milićevo Selo
u grupi arheoloških lokaliteta:
• kapela i okoliš sv. Marije Vinske,
• paleolitski lokalitet, dolina potoka Pušće
• ostaci kapele Sv. Andrije, Bregovijana
u grupi krajolika:
• okoliš kurije Rauch, Gornja Pušća,
• padine sv. Magdalene,
• okoliš kapele sv. Katarine, Hrebine.“
Članak 14.
Na kraju članka 41. dodaje se sljedeća rečenica:
„U svim naseljima Općine Pušća oblikovanje građevina i uređenje okućnica preporuča se izvoditi na tradicijski
način.”
Članak 15.
U članku 44., odlomak pod naslovom “Zaštita voda”
mijenja se i glasi:
“Zaštita voda na području općine postići će se sljede
ćim mjerama:
• gradnjom sustava odvodnje otpadnih voda (kanalizacije mreže, objekata i dr.) na područjima bez kanalizacije, te pročišćavanjem otpadnih voda što će se postići
izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u
skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EC) za ispunjenje Operativnog
plana aglomeracije Zaprešić
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• Planom je osigurana odgovarajuća površina za izgradnju sustava kanala, kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica koji će dovoditi otpadne vode do CUPOV
Zajarki , a time će se pročišćene otpadne vode upuštati
u rijeku Savu.
• Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda odvodnja građevina putem internog sustava odvodnje provodit će se u skladu sa podzakonsktm aktima temeljenim
na Zakonu o vodama koji propisuju načine odvodnje
za područja gdje nije izgrađen javni sustav odvodnje
otpadnih voda
• Odvodnja tehnoloških otpadnih voda (otpadne vode iz
gospodarskih građevina i površina koje imaju nepovoljan utjecaj na okoliš) obzirom na količinu i kvalitetu
otpadnih voda provodit će se u skladu s podzakonskim
aktima iz područja zaštite okoliša i vodnogospodarskih
interesa (Okolišna dozvola i/ili Vodopravni uvjeti).
• Planom je predviđeno da će se sva naselja opskrbljivati
vodom za piće iz javnog vodoopskrbnog sustava.
Otpadne vode u naseljima odvodit će se javnom kanalizacijom do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada
Zaprešića. Do izvedbe javne kanalizacije otpadne vode će
se sakupljati u nepropusnim sabirnim jamama. Pražnjenje
sabirnih jama može se vršiti samo odvozom na uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda.
Podovi u gospodarskim građevinama u kojima se drže
životinje moraju biti nepropusni za tekućinu i imati rigole za odvodnju gnojnice. Dno i stijenke gnojišta do visine
od 50cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Gnojnica se ne smije ispuštati u vodotoke niti u
odvodne kanale.
Rješenje odvodnje otpadnih voda, kao i zaštitu voda
predmetnog područja, planirati i izraditi u skladu sa sljedećim propisima:
• Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i
46/18),
• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih
voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16),
• Pravilnik o uvjetima utvrđivanja zona sanitarne zaštite
izvorišta (NN 66/11 i 47/13),
• Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici
Hrvatskoj (NN 130/12),
• Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14
i 78/15),
i ostalim podzakonskim propisima iz područja vodnoga gospodarstva.
Način odvodnje i uvjeti ispuštanja otpadnih voda, kao
i potencijalno onečišćenih oborinskih voda, propisuje se
vodopravnim aktima u skladu sa Zakonom o vodama (NN
153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) i podzakonskim propisima donesenim na temelju istog.
Za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda nije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca/bunara.
Za odvodnju otpadnih voda iz građevina prema članku
144. stavak 1. točka 1. i točka 2. Zakona o vodama, vodopravni uvjeti nisu potrebni.
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Ukoliko će se radovi izvoditi u podzemnoj vodi, dokumentacija treba predvidjeti mjere zaštite istih od onečišćenja te upotrebu materijala koji ne utječu na kakvoću
podzemne vode. Ista također treba sadržavati projektno rješenje zaštite predmetnih građevine od negativnog utjecaja
podzemnih voda.
Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe
dužan je skrbiti o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
sukladno propisima o hrani, skrbiti o tehničkoj ispravnosti
građevina za javnu vodoopskrbu te u tom cilju provoditi
sustavne i stalne preglede i poduzimati mjere.
Za sve postojeće i definirane buduće lokacije vodnih
građevina (trase magistralnih cjevovoda, crpne stanice,
vodospreme i dr.) kao i trase opskrbnih cjevovoda, nadležan je javni isporučitelj vodne usluge za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti predmetnog područja.
Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih te
drugih vodnih građevina i sprječavanja pogoršanja vodnog režima potrebno je ograničiti prava vlasnika i posjednika zemljišta te provoditi posebne mjere radi održavanja
vodnog režima prema poglavlju VIII. Zakona o vodama
(zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi održavanja vodnog režima).”
U istom članku odlomak pod naslovom “Sklanjanje
ljudi” mijenja se i glasi:
“Mjere zaštite radi smanjenja rizika, prijetnji i opasnosti za život i zdravlje ljudi i životinja, materijalnih i kulturnih dobrara i okoliša u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća ili rata provode se u
skladu sa sljedećim propisima:
• Zakon o sustavu civilne zašite (NN 82/15 i 118/18),
• Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda
i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju
prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) osim odredbi o
skloništima,
• Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN
69/16),
• Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća br. 11/17).
Provođenje mjere sklanjanja građana na području Općine Pušća predviđa se korištenjem podrumskih i drugih
prostorija u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje
te komunalnih i drugih građevina ispod površine tla namijenjenih javnoj uporabi kao što su garaže, trgovine i drugi
pogodni prostori.”
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika potpisanih od predsjednika Općinskog vijeća i ovjerenih pečatom Općinskog
vijeća Općine Pušća.
Izvornici Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Pušća dostavljaju se sljedećim naslovima:
• pismohrani Općine Pušća,
• Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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• Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
• Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Zagrebačkoj županiji – Ispostava Zaprešić.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/19-01/06
URBROJ: 238/24-01-19-03
Donja Pušća, 16. listopada 2019. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst) i članka 62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/09),
Općinsko vijeće Općine Pušća na 22. redovnoj sjednici,
održanoj dana 16. listopada 2019. godine, donosi
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ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske načelnice
Općine Pušća
Članak 1.
Općinska načelnica Općine Pušća je podnijela Općinskom vijeću Općine Pušća „Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Pušća za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019.
godine.“
Podnijeto Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 021-05/19-01/06
URBROJ: 238/24-01-19-04
Donja Pušća, 16. listopada 2019. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 34.
stavka 1. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), Općinska načelnica
Općine Pušća, gđa. Anđela Cirkveni, podnosi Općinskom
vijeću Općine Pušća dana 03. listopada 2019. godine na
usvajanje slijedeće izvješće:
IZVJEŠĆE
o radu Općinske načelnice Općine Pušća
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019. godine
I. UVODNI DIO
U izvještajnom razdoblju u okviru svog djelokruga,
obavljala sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mi povjereni zakonom, utvrđivala sam
prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davala
mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata koje donosi
Općinsko vijeće, izvršavala i osiguravala izvršavanje općih
akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova
te drugih akata Općinskog vijeća, upravljala nekretninama
i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrđivala prijedlog godišnjeg Proračuna
Općine, usmjeravala djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirala njihov rad, te obavljala i druge
poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima
Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, ostvarivala sam i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz
djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti zamjenice načelnice, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
U razdoblju od 01.01. – 30.06.2019. godine, ostvareni
su rezultati i ciljevi Općine na razini očekivanih.
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Moje djelovanje se odvijalo kroz rad Jedinstvenog
upravnog odjela.
1. U području financija
U izvještajnom razdoblju sam inicirala i nadzirala
poslove vezane uz izradu i izvršavanje Proračuna, izradu
propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem Proračuna, vođenje računovodstva Proračuna, vođenje propisanih
poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom
Općine Pušća.
Poduzeto je niz aktivnosti da se prihodi realiziraju u
što većem postotku (pravovremeno izdavanje rješenja i
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kontinuirana naplata potraživanja iz ranijih godina putem
ovrha za dugovanja obveznika na ime komunalne naknade
i naknade za uređenje voda i na ime grobne naknade).
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i
unapređivanju izvršavanja Proračuna izdvajam:
Proračun
Praćenje realizacije i donošenje Proračuna Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Proračun) obavljeno je u zadanim
rokovima.
Prema svim korisnicima Proračuna izvršavane su obveze, a u skladu s priljevom sredstava u Proračunu.
Financijsko poslovanje i izvršenje Proračuna u prvom
polugodištu odvijalo se u skladu s planovima i očekivanjima.
 Izvješća o izvršenju Programa Proračuna
u 2018. godini:
Dana 15. ožujka 2019. godine podnijela sam Općinskom vijeću na prihvaćanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2018. godinu. Općinsko vijeće je na svojoj 18. redovnoj
sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donijelo
Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća
broj 02/2019.
Dana 15. ožujka 2019. godine podnijela sam Općinskom vijeću na prihvaćanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova
u 2018. godini. Općinsko vijeće je na svojoj 18. redovnoj
sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donijelo
Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova u 2018.
godini, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća
broj 02/2019.
 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
za 2018. godinu:
Općinsko vijeće je na svojoj 18. redovnoj sjednici
održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Pušća za 2018. godinu, objavljenu u Službenom
glasniku Općine Pušća broj 02/2019.
 Namjena i raspodjela rezultata poslovanja/viška
prihoda iz 2018. godine:
Općinsko vijeće je na svojoj 18. redovnoj sjednici
održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku
o namjeni i raspodjeli rezultata poslovanja/viška prihoda
iz 2018. godine, objavljenu u Službenom glasniku Općine
Pušća broj 02/2019.
 Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Pušća za
razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine:
Općinsko vijeće je na svojoj 19. redovnoj sjednici
održanoj dana 15. travnja 2019. godine donijelo Odluku
o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna
Općine Pušća za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka
2019. godine, objavljenu u Službenom glasniku Općine
Pušća broj 03/2019.
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 Plan nabave:
Dana 04. siječnja 2019. godine donijela sam Plan nabave za 2019. godinu, objavljenog u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 01/2019.
 Zaduženje pri poslovnoj banci:
Dana 28. veljače 2019. godine potpisan je Ugovor sa
Zagrebačkom bankom d.d. o kratkoročnom kunskom kreditu u iznosu od 1.111.000,00 kn (KLASA: 403-01/1901/02, URBROJ: 238/24-02-19-01).
2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša
Kao Općinska načelnica obavljala sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, gospodarenja prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se odnose na skrb i unapređivanje
okoliša.
Dana 07. siječnja 2019. godine donijela sam Odluku o
početku postupka jednostavne nabave za izradu projektne
dokumentacije za dobivanje Građevinske dozvole za dogradnju OŠ Pušća za rad u jednoj smjeni te za dogradnju postojeće sportske dvorane, objavljenu u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 1A/2019. Nakon provedenog postupka
jednostavne nabave, dana 05. veljače 2019. godine donijela sam Odluku o odabiru ponude ponuditelja MODRA
Projektiranje, nadzor i savjetovanje d.o.o., objavljenu u
Službenom glasniku Općine Pušća broj 1A/2019. Dana 28.
veljače 2019. godine potpisan je Ugovor sa Modra d.o.o. o
izradi projektne dokumentacije za dobivanje Građevinske
dozvole za dogradnju OŠ Pušća za rad u jednoj smjeni te
za dogradnju postojeće sportske dvorane (KLASA: 40002/19-01/08, URBROJ: 238/24-02-19-01).
Dana 30. siječnja 2019. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu idejnog rješenja obnove i revitalizacije Kurije Rauch u Gornjoj Pušći, objavljenog u Službenom glasniku Općine Pušća broj
1A/2019. Dana 11. veljače 2019. godine potpisan je Ugovor sa Šćitaroci d.o.o. o izradi Idejnog rješenja obnove i
revitalizacije Kurije Rauch u Gornjoj Pušći (KLASA: 40002/19-01/06, URBROJ: 238/24-02-19-01).
Dana 01. travnja 2019. godine donijela sam Zaključak
o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izrade tehničke
dokumentacije za sanaciju zgrade i okoliša mrtvačnice na
mjesnom groblju u Donjoj Pušći, objavljenog u Službenom glasniku Općine Pušća broj 02/2019. Dana 15. travnja
2019. godine donijela sam Odluku o početku postupka jednostavne nabave za sanaciju mrtvačnice na groblju u Pušći, I. etapa, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj 03/2019. Dana 14. svibnja 2019. godine donijela
sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu
stručnog-obračunskog nadzora radova na sanaciji mrtvačnice, objavljenog u Službenom glasniku Općine Pušća broj
04/2019. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave,
dana 14. svibnja 2019. godine donijela sam Odluku o odabiru ponude zajednice ponuditelja R-M obrta za graditeljstvo
i Vodo-lim Mihok d.o.o., objavljenu u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 04/2019. Dana 17. svibnja 2019. godine potpisan je Ugovor sa Kontrol projekt d.o.o. za uslugu
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko
obrtničkih radova na sanaciji mrtvačnice na groblju u Pušći
(KLASA: 022-01/19-01/26, URBROJ: 238/24-02-19-03).
Dana 21. svibnja 2019. godine potpisan je Ugovor o građenju sa R-M obrt za graditeljstvo i Vodo-lim Mihok d.o.o. za
radove na sanaciji mrtvačnice (KLASA: 400-02/19-01/20,
URBROJ: 238/24-02-19-01). Dana 14. lipnja 2019. godine
potpisan je Dodatak I Ugovor o građenju (KLASA: 40002/19-01/20, URBROJ: 238/24-02-19-03).
Dana 17. travnja 2019. godine donijela sam Odluku o
početku postupka jednostavne nabave za izradu izvedbene
projektne dokumenatacije za dogradnju OŠ Pušća za rad
u jednoj smjeni te za dogradnju postojeće sportske dvorane, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj
03/2019. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, dana 14. svibnja 2019. godine donijela sam Odluku o
odabiru ponude ponuditelja MODRA Projektiranje, nadzor
i savjetovanje d.o.o., objavljenu u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 04/2019. Dana 22. svibnja 2019. godine potpisan je Ugovor sa Modra d.o.o. o izradi izvedbene
projektne dokumenatacije za dogradnju OŠ Pušća za rad u
jednoj smjeni te za dogradnju postojeće sportske dvorane
(KLASA: 022-05/19-01/18, URBROJ: 238/24-02-19-04).
Dana 07. lipnja 2019. godine donijela sam Zaključak o
prihvaćanju Ponude za homogenizaciju dijela katastarske
općine k.o. Pušća, objavljenog u Službenom glasniku Općine Pušća broj 04/2019.
3. U području komunalnog gospodarstva
Općinsko vijeće je na svojoj 17. redovnoj sjednici
održanoj dana 29. siječnja 2019. godine donijelo Odluku
o komunalnoj naknadi, objavljenu u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 1A/2019.
Općinsko vijeće je na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine donijelo Odluku o
komunalnom doprinosu, objavljenu u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 1A/2019.
Općinsko vijeće je na svojoj 17. redovnoj sjednici
održanoj dana 29. siječnja 2019. godine donijelo Odluku
o komunalnom redu, objavljenu u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 1A/2019. Općinsko vijeće je na svojoj
20. izvanrednoj sjednici održanoj dana 07. svibnja 2019.
godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom redu, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj 03/2019.
Općinsko vijeće je na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima, objavljenu u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 1A/2019.
Dana 19. travnja 2019. godine donijela sam Odluku
o početku postupka jednostavne nabave za modernizaciju nerazvrstanih cesta: ulica Jakšina, Cvjetna ulica i Ulica
sv. Jurja, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća
broj 03/2019. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, dana 06. svibnja 2019. godine donijela sam Odluku
o odabiru ponude ponuditelja HVAR d.o.o., objavljenu u
Službenom glasniku Općine Pušća broj 03/2019. Dana 08.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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svibnja 2019. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju
novčanih sredstava za uslugu stručnog-obračunskog nadzora radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta, objavljenog u Službenom glasniku Općine Pušća broj 03/2019.
Dana 09. svibnja 2019. godine potpisan je Ugovor sa Kontrol projekt d.o.o. za uslugu obavljanja stručnog nadzora
radova modernizacije nerazvrstanih cesta: ulica Jakšina,
Cvjetna ulica i Ulica sv. Jurja (KLASA: 400-02/19-01/15,
URBROJ: 238/24-02-19-01). Dana 09. svibnja 2019. godine potpisan je Ugovor o građenju sa Hvar d.o.o. za radove na modernizaciji nerazvrstanih cesta: ulica Jakšina,
Cvjetna ulica i Ulica sv. Jurja (KLASA: 400-02/19-01/16,
URBROJ: 238/24-02-19-01).
4. U području komunalne infrastrukture i izgradnje
U prvom polugodištu 2019. godine smo nastojali unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Općine:
- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta,
- uklanjanje grmlja i raslinja (malčanje) uz prometnice.
Potrebe za izgradnjom i održavanjem objekata komunalne infrastrukture su se rješavale sukcesivno u dogovoru
sa predsjednikom Odbora za komunalnu djelatnost, a prema financijskim mogućnostima i prilivu sredstava za te namjene utvrđene Proračunom.
Dana 11. siječnja 2019. godine potpisan je Aneks 1
Ugovora o izvođenju radova br. 01-2018 za rekonstrukciju Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste do Jurjevske ulice (KLASA: 400-02/18-01/27, URBROJ: 238/2402-19-11). Dana 20. ožujka 2019. godine ishodili smo od
Upravnog odjela za postorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Zagrebačke županije Ispostave Zaprešić Uporabnu
dozvolu za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene –
rekonstrukciju Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste
do Jurjevske ulice (KLASA: UP/I: 361-05/19-01/000009,
URBROJ: 238/1-18-10/15-19-0004).
Dana 15. siječnja 2019. godine potpisan je Ugovor o
građenju sa Hvar d.o.o. za radove na modernizaciji nerazvrstane ceste NC-075 – ULICA LJUDEVITA GAJA u Pušćanskoj Dubravi (KLASA: 400-02/19-01/02, URBROJ:
238/24-02-19-01). Dana 15. siječnja 2019. godine potpisan
je Ugovor sa Kontrol projekt d.o.o. za uslugu obavljanja
stručnog nadzora radova na modernizaciji nerazvrstane ceste NC-075 – ULICA LJUDEVITA GAJA u Pušćanskoj
Dubravi (KLASA: 022-05/19-01/02, URBROJ: 238/2402-19-02).
5. U području prostorno – planske dokumentacije,
razvojnih planova i projekata
Dana 13. veljače 2019. godine donijela sam Zaključak
o izdvajanju novčanih sredstava za izradu razvojnih projekata za potrebe Općine Pušća u 2019. godini, objavljenog
u Službenom glasniku Općine Pušća broj 02/2019. Slijedom navedenog, dana 13. veljače 2019. godine potpisan je
Ugovor sa obrtom „Sintagma“ o poslovnoj suradnji 04/19
– izrada prijedloga projekata i pružanje usluga poslovnog savjetovanja za potrebe Općine Pušća u 2019. godini
(KLASA: 402-10/19-01/02, URBROJ: 238/24-02-19-03).
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Dana 04. veljače 2019. godine donijela sam Odluku
o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Pušća, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj
1A/2019.
Dana 16. siječnja 2019. godine donijela sam Odluku o
poništenju postupka jednostavne nabave usluga izrade IV.
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pušća, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj
1A/2019. Dana 07. veljače 2019.
godine donijela sam Odluku o početku postupka jednostavne nabave za uslugu izrade IV. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Pušća, objavljenu u
Službenom glasniku Općine Pušća broj 1A/2019. Dana 25.
veljače 2019. godine donijela sam Odluku o odabiru ponude ponuditelja Arhitektonski Atelier Deset d.o.o., objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj 02/2019.
Dana 27. veljače 2019. godine potpisan je Ugovor sa Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. o izradi IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Pušća (KLASA: 40002/19-01/07, URBROJ: 238/24-02-19-01).
Dana 20. veljače 2019. godine donijela sam Odluku
o početku postupka jednostavne nabave za usluge promotivnih materijala i sadržaja za projekt „INFORMIRAJ!
REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!,“ objavljenu u Službenom
glasniku Općine Pušća broj 02/2019. Nakon provedenog
postupka jednostavne nabave, dana 01. ožujka 2019. godine donijela sam Odluku o odabiru ponude ponuditelja
Hlad-plus d.o.o., objavljenu u Službenom glasniku Općine
Pušća broj 02/2019. Dana 25. ožujka 2019. godine potpisan je Ugovor sa Hlad-plus d.o.o. za usluge promotivnih
materijala i sadržaja za projekt „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“ (KLASA: 400-02/19-01/11, URBROJ: 238/24-02-19-01). Dana 02. svibnja 2019. godine
donijela sam Zaključak za uslugu snimanja i emitiranja
četiri TV emisija na temu održivog gospodarenja otpadom, objavljenog u Službenom glasniku Općine Pušća
broj 03/2019. Dana 04. svibnja 2019. godine potpisan je
Ugovor sa Ramona Rubin d.o.o. o suradnji u realizaciji TV emisije uz projekt „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ!
RECIKLIRAJ!“ (KLASA: 400-02/19-01/14, URBROJ:
238/24-02-19-01). Dana 15. svibnja 2019. godine donijela sam Zaključak za usluge specijaliziranih radio emisija
za potrebe projekta „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!,“ objavljenog u Službenom glasniku Općine
Pušća broj 04/2019. Dana 16. svibnja 2019. godine potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji br. 8 sa Radio Stubica
za usluge specijaliziranih radio emisija za potrebe projekta
„INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“ (KLASA: 400-02/19-01/17, URBROJ: 238/24-02-19-01). Dana
17. svibnja 2019. godine donijela sam Zaključak za usluge
tiskanih i elektronskih oglasa za potrebe projekta „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!,“ objavljenog u
Službenom glasniku Općine Pušća broj 04/2019. Dana 20.
svibnja 2019. godine potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji br. 9 sa Mrak studio za usluge tiskanih i elektronskih
oglasa za potrebe projekta „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ!
RECIKLIRAJ!“ (KLASA: 400-02/19-01/18, URBROJ:
238/24-02-19-01).
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Dana 27. ožujka 2019. godine donijela sam Odluku o
imenovanju osobe ovlaštene za unos podataka u informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj
02/2019.
Općina Pušća je aplicirala slijedeće projekte za dodjelu novčanih sredstava:
• PROJEKT IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKT
DOGRADNJA OŠ PUŠĆA ZA RAD U JEDNOJ SMJENI TE DOGRADNJA POSTOJEĆE SPORTSKE DVORANE na javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog
odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2019. godini za projekte koji će se financirati iz
ESI fondova, programa EU i ostalih izvora.
• PROJEKT IZVEDBENI PROJEKT I GEOTEHNIČKI ELABORAT DOGRADNJA OŠ PUŠĆA ZA RAD
U JEDNOJ SMJENI TE DOGRADNJA POSTOJEĆE
SPORTSKE DVORANE na javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i
međunarodnu suradnju za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2019. godini za projekte koji će
se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih
izvora.
• PROJEKT GLAVNI PROJEKT, IDEJNO RJEŠENJE, SNIMAK IZVEDENOG STANJA I ELABORAT
IZVEDENOG STANJA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE – ULICA MLADINA U NASELJU
HREBINE na javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu
suradnju za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2019. godini za projekte koji će se financirati iz
ESI fondova, programa EU i ostalih izvora.
• PROJEKT GLAVNI PROJEKT, IDEJNO RJEŠENJE,
SNIMAK IZVEDENOG STANJA I ELABORAT IZVEDENOG STANJA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE – ULICA MATIJE GUPCA U NASELJU HREBINE na javni poziv Zagrebačke županije,
Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju za sufinanciranje izrade projektne
dokumentacije u 2019. godini za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora.
• PROJEKT SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
DUGA ULICA I MLINARSKA ULICA U NASELJU
ŽLEBEC PUŠĆANSKI na javni poziv Zagrebačke
županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu za financiranje/sufinanciranje izgradnje i
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini.
• PROJEKT SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE
NC-039 SUŠINOV BREG S ODVOJCIMA NOVI
PUT NC-040 I KRATKI PUT NC-041 na javni poziv
Zagrebačke županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu za financiranje/sufinanciranje
izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2019. godini.
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• PROJEKT OPREMANJE POSLOVNOG EDUKATORIJUMA U ZGRADI OPĆINE na javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog odjela za poljoprivredu,
ruralni razvitak i šumarstvo za izgradnju i uređenje infrastrukture ruralnih prostora u 2019. godini.
• PROJEKT REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
ZGRADE DVD-A MARIJA MAGDALENA na javni
poziv Zagrebačke županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo za izgradnju
i uređenje infrastrukture ruralnih prostora u 2019. godini.
• PROJEKT „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“ na javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog
odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju za sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz ESI fondova i programa EU u 2019. godini.
• PROJEKT XVI. POLJOPRIVREDNI BOŽIĆNI SAJAM U PUŠĆI na javni poziv Zagrebačke županije,
Upravnog odjela za gospodarstvo za potporu manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke
županije za 2019. godinu.
• PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE –
ZDRAVSTVENA STANICA na javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog odjela za gospodarstvo za prijavu JLS za sufinanciranje provedbe mjera povećanja
energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene
na području Zagrebačke županije za 2019. godinu.
6. U području javne nabave
Dana 15. siječnja 2019. godine potpisan je Ugovor sa
Hep- Opskrba d.o.o. o opskrbi krajnjeg kupca broj: O-19456 (KLASA: 400-02/19-01/01, URBROJ: 238/24-02-1901).
Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave
Energetska usluga provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općine Pušća,
dana 27. veljače 2019. godine donijela sam Odluku o odabiru ponude ponuditelja Petrol d.o.o., objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj 02/2019. Dana 25. ožujka
2019. godine potpisan je Ugovor sa Petrol d.o.o. o energetskom učinku (KLASA: 400-02/19-01/09, URBROJ:
238/24-02-19-01).
Dana 16. svibnja 2019. godine donijela sam Odluku
o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu „Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine
Pušća,“ objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća
broj 04/2019.
7. U području poreza
Općinsko vijeće je na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine donijelo Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu i kamp-odmorištu te objektu za robinzonski smještaj na području Općine Pušća, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj 1A/2019.
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8. U području poljoprivrede
Dana 25. siječnja 2019. godine potpisan je Ugovor sa
Veterinarskom stanicom d.o.o. Zaprešić o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području
Općine Pušća u 2019. godini (KLASA: 421-03/19-01/01,
URBROJ: 238/24-02-19-1).
Općinsko vijeće je na svojoj 18. redovnoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Pušća u 2019. godini, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj 02/2019.
Dana 15.ožujka 2019. godine podnijela sam Općinskom vijeću Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i
mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području Općine Pušća u 2018. godini (KLASA: 32002/19-01/02, URBROJ: 238/24-02-19-01). Slijedom navedenog, Općinsko vijeće je na svojoj 18. redovnoj sjednici
održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku
o usvajanju Izvješća Općinske načelnice Općine Pušća o
primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Pušća
u 2018. godini, objavljenu u Službenom glasniku Općine
Pušća broj 02/2019.
9. U području sanitarne zaštite
Dana 31. siječnja 2019. godine donijela sam Odluku o
prihvaćanju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih
glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za područje Općine Pušća za
2019. godinu i Provedbenog plana preventivne i obvezne
preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine
Pušća za 2019. godinu, objavljenu u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 1A/2019.
10. U području granica naselja
Općinsko vijeće je na svojoj 18. redovnoj sjednici
održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku
o izdvajanju dijela naselja Gornja Pušća i pripajanju istog
naselju Bobovec Rozganski, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj 02/2019.
11. U području gospodarenja otpadom
Dana 25. ožujka 2019. godine podnijela sam Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Općinu Pušća za 2018. godinu (KLASA: 35102/19-01/02, URBROJ: 238/24-02-19-01). Slijedom navedenog, Općinsko vijeće je na svojoj 18. redovnoj sjednici
održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku
o usvajanju Izvješća Općinske načelnice Općine Pušća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom za Općinu Pušća
za 2018. godinu, objavljenu u Službenom glasniku Općine
Pušća broj 02/2019.
Dana 02. travnja 2019. godine potpisan je Dodatak
Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energesku učinkovitost o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
(KLASA: 400-02/18-01/25, URBROJ: 238/24-02-19-13).
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Odvoz krupnog (glomaznog) otpada u 2019. godini
vrši se prema pozivu građana.
12. U području zaštite na radu, civilne zaštite i
vatrogastva
Dana 15. siječnja 2019. godine podnijela sam Općinskom vijeću Analizu stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Pušća za 2018. godinu (KLASA: 81003/19-01/01, URBROJ: 238/24-02-19-01). Slijedom navedenog, Općinsko vijeće je na svojoj 17. redovnoj sjednici
održanoj dana 29. siječnja 2019. godine donijelo Odluku
o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za 2018. godinu, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj 1A/2019.
Dana 15. siječnja 2019. godine podnijela sam Općinskom vijeću Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Pušća za 2019. godinu (KLASA: 810-03/19-01/02,
URBROJ: 238/24-02-19-01). Slijedom navedenog, Općinsko vijeće je na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana
29. siječnja 2019. godine donijelo Odluku o prihvaćanju
Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Pušća za 2019. godinu, objavljenu u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 1A/2019.
Na službenoj web stranici Općine su pravovremeno
objavljivana upozorenja mještanima Općine na opasne vremenske pojave.
Dana 06. svibnja 2019. godine donijela sam Zaključak
o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu vođenja poslova
zaštite na radu, objavljenog u Službenom glasniku Općine
Pušća broj 03/2019. Slijedom navedenog, dana 06. svibnja
2019. godine potpisan je Ugovor br. 46/2019 sa Preventa
d.o.o. o obavljanju poslova zaštite na radu (KLASA: 11501/19-01/01, URBROJ: 238/24-02-19-03).
Dana 08. svibnja 2019. godine donijela sam Zaključak
o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu priključka na
dojavni centar i intervencija, objavljenog u Službenom glasniku Općine Pušća broj 03/2019. Dana 15. svibnja 2019.
godine potpisan je Ugovor sa Partner zaštita d.o.o. o obavljanju poslova privatne zaštite pružanje usluga Dojavnog
centra (KLASA: 400-02/19-01/19, URBROJ: 238/24-0219-01).
13. U području kulture
Dana 12. travnja 2019. godine donijela sam Odluku o
imenovanju predstavnika Općine Pušća u Zajednici kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke župnije, objavljenu u
Službenom glasniku Općine Pušća broj 03/2019.
Udruga žena Pušća i KUD Pušća su organizirali Fašnik
u Pušći, dana 02. ožujka 2019. godine u Društvenom domu
Pušća.
Udruga žena Pušća je organizirala tradicionalnu XV.
izložbu Uskršnjih pisanica, dana 13. i 14. travnja 2019. godine u Galeriji “Kraljice mira” u Župnom dvoru.
Dana 22. travnja 2019. godine u organizaciji Udruge
branitelji Hrvatske Pušća, a pod pokroviteljstvom Općine
Pušća je organizirano paljenje Jurjevskog krijesa, na brijegu između crkve Sv. Jurja i crkve Majke Božje Čiseljske u
Donjoj Pušći.
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U sklopu Dana otvorenih vrata Dječjeg vrtića Bambi, skupina za djecu s poteškoćama u razvoju „Zlatni taliri“ dana 26. travnja 2019. godine održali su izložbu i aukciju dječjih radova uz ostali prigodni program.
Dana 26. travnja 2019. godine u Društvenom domu
Općine Pušća održane su manifestacije i to: tradicionalna
XIII. „Pušćanska salamijada i špekijada“ i XVIII. „Vinologija 2019.“
Dana 03. svibnja 2019. godine OŠ Pušća je imala Dan
otvorenih vrata.
Dana 03. svibnja 2019. godine u organizaciji KUD-a
“Pušća”, a pod pokroviteljstvom Općine Pušća i Zagrebačke županije, održana je manifestacija KRIČI, KRIČI TIČEK! u Društvenom domu Pušća.
Dana 04. svibnja 2019. godine održane su: vrtićko prvenstvo guralica, biciklijada sv. Juraj i atletska utrka.
14. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog
odgoja i osnovnog školstva
Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi
financirana je iz Općinskog Proračuna (mala škola, dječji
vrtić, produženi boravak, prehrana učenika – školska kuhinja, sportski program plivanja, škola plivanja, školske
sportske udruge i škola u prirodi).
Općina je sufinancirala slijedeće:
• boravak djece s područja Općine Pušća u dječjem vrtiću “Bambi,” Ispostava Pušća,
• produženi boravak djece s područja Općine Pušća u
OŠ “Pušća,”
• program Škole u prirodi za učenike 4. a i 4. b razreda
OŠ „Pušća,“
• prijevoz učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Pušća u iznosu od 25% troškova prijevoza od mjesta prebivališta do Zaprešića, odnosno
Zagreba (prijevoznika Meštrović prijevoz d.o.o. i Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET),
• prijevoz studenata s prebivalištem na području Općine
Pušća u iznosu od 50% troškova prijevoza od mjesta
prebivališta do Zaprešića, odnosno Zagreba (prijevoznika Meštrović prijevoz d.o.o. i Zagrebački holding
d.o.o., Podružnica ZET),
• stipendije Općine Pušća za školsku/akademsku godinu
2018./2019.,
• sufinanciranje programa predškole u dječjem vrtiću
„Bambi,“ Ispostava Pušća.
Općinsko vijeće je na svojoj 18. redovnoj sjednici
održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku o
sufinanciranju ekonomske cijene boravka djece u dječjem
vrtiću „Bambi“, Ispostava Pušća, objavljenu u Službenom
glasniku Općine Pušća broj 02/2019.
Dana 07. svibnja 2019. godine potpisan je Sporazum
sa Zagrebačkom županijom i Osnovnom školom Pušća o
sufinanciranju i provođenju postupka nabave udžbenika
i drugih obrazovnih materijala za učenike Osnovnih škola Zagrebačke županije za školsku godinu 2019./2020.
(KLASA: 402-01/19-01/03, URBROJ: 238/24-02-19-01).
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15. U području socijalne skrbi i zdravstva
Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potreba građana u području socijalne skrbi
iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u
2017. godini, primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene građane.
Socijalni program
Socijalni program Općine Pušća obuhvaća slijedeće:
podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, prehranu učenika (školska kuhinja), pomoć za opremanje novorođenčeta, sufinanciranje
prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb – Radionice Zaprešić, sufinanciranje rada socijalnih i humanitarnih udruga (Crveni križ Zaprešić, Udruga umirovljenika
Općine Pušća, Udruga branitelji Hrvatske Pušća, Udruga
žena Pušća) i ostale oblike pomoći.
Sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. godini,
Općina Pušća je sufinancirala prijevoz osoba s područja Općine Pušća starijih od 65. godina.
Dana 20. ožujka 2019. godine donijela sam Zaključak
o prihvaćanju prijedloga Ugovora o sufinanciranju hitne
medicinske službe ispostave Zavoda u Zaprešiću u 2019.
godini, objavljenog u Službenom glasniku Općine Pušća
broj 02/2019. Dana 26. travnja 2019. godine potpisan je
Ugovor sa Općinama Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Zavodom za hitnu medicinu Zagrebačke županije o sufinanciranju hitne medicinske službe ispostave Zavoda u Zaprešiću u 2019. godini (KLASA:
400-02/19-01/13, URBROJ: 238/24-02-19-01).
U mjesecu travnju su podijeljeni uskrsni paketi umirovljenicima (koji ostvaruju mirovinu do 1.700,00 kuna)
te osobama slabijeg imovinskog stanja s prebivalištem na
području Općine Pušća.
16. U području informacijskog sustava
Uspješno održavanje postojećeg informacijskog sustava.
Sa poduzećem CICOM D.O.O. je potpisan Ugovor o
korištenju i održavanju SPI računalnih programa za 2019.
godinu (KLASA: 030-03/18-01/02, URBROJ: 238/24-0218-01).
Dana 13. veljače 2019. godine donijela sam Zaključak
o izdvajanju novčanih sredstava za održavanje i nadogradnju web portala Općine Pušća za 2019. godini, objavljenog
u Službenom glasniku Općine Pušća broj 02/2019. Slijedom navedenog, dana 213. veljače 2019. godine potpisan je
Ugovor sa obrtom „Sintagma” o poslovnoj suradnji 05/19
– nadogradnja i održavanje web stranice Općine (KLASA:
402-10/19-01/03, URBROJ: 238/24-02-19-03).
17. U području održavanja javnih površina (groblja)
Groblja u Pušći i Mariji Magdaleni su redovito održavana (košnja, uklanjanje raslinja i korova).
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18. U području radnih odnosa
Dana 16. siječnja 2019. godine potpisan je Sporazum
sa Općinama Bistra, Jakovlje i Luka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova poljoprivrednog redara (KLASA: 400-02/19-01/03, URBROJ: 238/24-02-19-01).
Općinsko vijeće je na svojoj 19. redovnoj sjednici
održanoj dana 15. travnja 2019. godine donijelo Odluku o
koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika Općine Pušća, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća
broj 03/2019.
Općinsko vijeće je na svojoj 19. redovnoj sjednici
održanoj dana 15. travnja 2019. godine donijelo Odluku
o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj
03/2019.
19. U području objave pojedinačnih i općih i akata
U Službenim glasnicima Općine Pušća za 2019. godinu objavljeni su opći i pojedinačni akti koje sam donijela.
III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o mom radu za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2019. godine sadrži prikaz poslova i
zadataka iz nadležnosti Općinskog načelnika kao izvršnog
tijela Općine Pušća, lokalne samouprave, a samim time i
zadovoljavanje potreba mještana.
Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog odjela Općine, a u okviru financijskih
mogućnosti planiranih Proračunom, nastojala sam u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti
na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Pušća te sam
nastojala odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Pušća kao jedinice lokalne
samouprave, u 2019. godini.
KLASA: 022-06/19-01/01
URBROJ: 238/24-02-19-01
Donja Pušća, 03. listopada 2019. 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 18. listopada 2019. godine, donosi
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Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu „Pušća“ u visini od 10.000,00 kuna, a za jesenski dio sezone
2019./2020.:
• sudski troškovi, troškovi održavanja i režije (knjigovodstvo, struja), troškovi održavanja terena i obveze
prema Nogometnom savezu (članarine)
temeljem Zahtjeva za ostvarivanje financijske potpore
programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od 09. listopada 2019. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2019. godinu, na poziciji
R053.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/19-01/03
URBROJ: 238/24-02-19-12
Donja Pušća, 18. listopada 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 33. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine,” broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 32.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća dana 18. listopada 2019. godine, donosi
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ZAKLJUČ AK
o davanju suglasnosti na Dodatak 1. Cjeniku
javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada
1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu ZAPREŠIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Zaprešić,
Zelengaj 15, OIB 96412232479 na Dodatak 1. Cjeniku
javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada, KLASA: 363-01/18-08/145, URBROJ: 238-119-09/19-02 od 14. listopada 2019. godine.
2. Dodatak 1. Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, KLASA:
363-01/18-08/145, URBROJ: 238-119-09/19-02 od
14. listopada 2019. godine sastavni je dio ovog Zaključka.
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3. Sve ostale odredbe Cjenika 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, ostaju na snazi neizmijenjene.
4. Dodatak Cjeniku javne usluge iz točke 1. ovog Zaključka primjenjivati će se od 01. studenoga 2019. godine.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 363-01/19-01/16
Urbroj: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 18. listopada 2019. 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 Energetska obnova
zgrade – zdravstvena stanica, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 90.000,00 kn bez PDV-a, donosi
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ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda
R-M Obrt za graditeljstvo, Dubravička 158 Kraj Donji
Cijena odabrane ponude iznosi 88.970,00 kn bez
PDV-a, odnosno 111.212,50 kn sa PDV-om
Razlog odabira: valjana ponuda s najnižom cijenom
Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
U postupku nabave zaprimljene su dvije ponude:
Ponuditelj 1

R-M Obrt za graditeljstvo
Dubravička 153, Kraj Donji

ZA-GRAD-RAD d.o.o.
Ponuditelj 2 D. Laduč, Zagrebačka cesta 64A
Šankovec

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: 022-05/19-01/27
Ur.br. 238/24-02-19-02
Pušća, 21. listopad 2019. 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 123/17), članka 32. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni
tekst) i točke 2. stavka 4. Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. godini („Službeni glasnik
Općine Pušća“ broj 07/18), Načelnik Općine Pušća dana
21. listopada 2019. godine, donosi
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KLASA: 022-05/19-01/28
URBROJ: 238/24-02-19-01
Donja Pušća, 21. listopada 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

I.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 01/18
– pročišćeni tekst) i točke 2. stavka 4. Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. godini (“Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj
07/18) i točaka 1., 2. i 5. Odluke o raspisivanju natječaja
za dodjelu stipendija Općine Pušća za školsku/akademsku
godinu 2019./2020. (KLASA: 022-05/19-01/28, URBROJ:
238/24-02-19-01 od 21. listopada 2019. godine), Načelnik
Općine Pušća raspisuje

Načelnica Općine Pušća raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Općine Pušća za školsku/akademsku godinu
2019./2020.

za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine
Pušća za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Općine
Pušća za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

II.
Stipendija će se dodijeliti polaznicima srednjih škola i
fakulteta.
Dodijeliti će se najviše 7 stipendija za učenike, od toga:
- učenicima prema kriteriju izvrsnosti 4 stipendije,
- učenicima prema socijalnom kriteriju 3 stipendije.
Dodijeliti će se najviše 7 stipendija za studente, od
toga:
- studentima prema kriteriju izvrsnosti 4 stipendije,
- studentima prema socijalnom kriteriju 3 stipendije.
Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke.
III.
Za školsku/akademsku godinu 2019./2020. utvrđuje se
neto iznos stipendije: 300,00 kn za učenike i 500,00 kn za
studente.
IV.
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Pušća i
na web stranici Općine Pušća www.pusca.hr i biti će otvoren petnaest dana od dana objave.
V.
Odbor za dodjelu stipendija provodi natječaj i utvrđuje
rezultate.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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NAT J E ČAJ

1. Pravo natjecanja imaju učenici srednjih škola i redovni
studenti s prebivalištem na području Općine Pušća koji
ne koriste drugu stipendiju.
2. Dodjeljuju se 7 stipendija za učenike (učenicima prema
kriteriju izvrsnosti 4 stipendije i učenicima prema socijalnom kriteriju 3 stipendije) i 7 stipendija za studente (studentima prema kriteriju izvrsnosti 4 stipendije
i studentima prema socijalnom kriteriju 3 stipendije).
3. Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku godinu
2019./2020. – ukupno 14 stipendija, a visina stipendije
za učenike je 300,00 kn, a za studente 500,00 kn, mjesečno.
4. Stipendije će se dodijeliti na temelju ovog natječaja,
a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općine Pušća, te bodovne liste prema postignutom
uspjehu i socijalnim uvjetima obitelji (“Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 07/10).
5. Uz prijavu za natječaj (zamolbu) treba priložiti:
• zamolbu za dodjelu stipendije s životopisom i OIBom. (obrasci na web stranici Općine Pušća www.
pusca.hr),
• uvjerenje o prebivalištu (preslika osobne iskaznice i
original na uvid),
• presliku domovnice,
• presliku zadnje svjedodžbe ili indeksa uz predočenje
izvornika,
• uvjerenje o redovitom upisu u školu (za učenike),
odnosno uvjerenje o prijepisu ocjena i ostvarenom
broju ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (za studente),
• preslika isprave ili dokumentacije o sudjelovanju na
natjecanjima s postignutim rezultatima,
• izjavu da molitelj ne prima stipendiju po drugoj osnovi,

Službeni glasnik Općine Pušća
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• uvjerenje o upisu u školu ili na visoko učilište (sveučilište, fakultet i umjetničku akademiju, veleučilište
ili visoku školu) za ostale članove domaćinstva koji
se redovno školuju izvan ili u mjestu prebivališta,
• potvrdu, odnosno uvjerenje: o primanjima članova
domaćinstva koji su u radnom odnosu (prosjek za
posljednja 3 mjeseca) ili potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova nezaposlen)
ili potvrda Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju
prava (ukoliko ostvaruju neko od prava sukladno
Zakonu o socijalnoj skrbi) ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Porezne
uprave o visini dohotka za članove domaćinstva,
• druge potvrde ili izjave koje su nužne za uredno provođenje postupka za dodjelu stipendija.
6. Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se u
zatvorenim kuvertama na adresu: OPĆINA PUŠĆA,
Jedinstveni upravni odjel, Kumrovečka 109, 10 294
Donja Pušća, s naznakom: NATJEČAJ ZA STIPENDIJE, do 15. studenoga 2019. godine. O bodovnoj listi
i rezultatima kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče i web stranice Općine Pušća, www.pusca.hr.
• upućuju se kandidati, kako na istoj stranici ili osobno dolaskom u Jedinstveni upravni odjel Općine
Pušća, mogu dobiti OBRAZAC ZAMOLBE za dodjelu stipendije.
KLASA: 022-05/19-01/28
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 21. listopada 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE
U OPĆINI PUŠĆA
ZA RAZDOLJE 2019/2020. GODINU
I.

Ovim Planom rada zimske službe u Općini Pušća u
sezoni 2019/2020. godine obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta na području naselja koja pripadaju Općini
Pušća, u zimskom razdoblju od (15. 11. 2019. godine do
15.04.2020.godine) , a radi sigurnosti odvijanja prometa
u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe
može započeti ranije, kao i završiti kasnije od navedenoga
roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.
II.
Ovim Planom nisu obuhvaćene županijske i lokalne
ceste, jer iste su u nadležnosti ŽUC-a.
Budući da u Općini Pušća ima više nadležnih tijela za
stanje prometnica, neophodna je njihova suradnja i koordinacija (koordinacija između ŽUC-a i poduzeća kojem su
ugovorom povjereni poslovi zimske službe).

Stranica 19

III.
Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima
podrazumijeva se:
- izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih
uvjeta,
- ustrojavanje mjesta pripravnosti zimske službe,
- sprječavanje sklizavosti kolnika posipavanjem soli ili
sipine,
- čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,
- u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,
- uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,
- osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa
otapanje snijega
IV.
PRIPREMNI RADOVI
Pripremni radovi moraju se izvesti prije nastupa mogućih snježnih oborina i pojava leda na kolniku, a sastoje se
od osiguranja dostatne količine soli i sipine.
U okviru ovih radova potrebno je izvršiti tehnički pregled i sve pripreme na vozilima koja će obavljati poslove
zimske službe.
V.
Uzbunjivanje je period vremena od davanja znaka za
uzbunu do odlaska na intervenciju. Odluku o intervenciji i
davanju uzbune kao i uvođenje pripravnosti može donijeti
nadzorni organ, inspektor za ceste i policijska postaja uz
dužnosti obavješćivanja nadzornog organa.
Dežurni organizator, koga imenuje poduzeće kome su
povjereni poslovi zimske službe, daje upute za prikupljanje
radnika, koji su u pripravnosti. Vrijeme okupljanja radnika od davanja uzbune do početka intervencije tj. izlaska
vozila s mjesta pripravnosti iznosi 2 sata za sve stupnjeve
intervencije.
Vrijeme završetka ovisi o količini oborina.
VI.
MJESTO PRIPRAVNOSTI
Strojno vozni park i deponija soli i sipine nalazi se na
određenoj lokaciji stacionara poduzeća kojem su povjereni poslovi zimske službe. Na navedenoj lokaciji mora se
nalaziti potrebita mehanizacija i djelatnici, a što je u zavisnosti od stupanja pripravnosti i stupanja djelovanja zimske službe. Na dati znak koji se nalaze kod svojih kuća u
pripravnosti, a eventualna izbivanja isti su dužni prijaviti
dežurnom organizatoru zimske službe. Pripravnost uvodi
nadzorni organ ili inspektor za ceste.
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VII.
REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVEDABA –
PRIORITETI
Redoslijed i prvenstvo izvedaba radova mora se održavati s obzirom na važnost određenih ulica, lokacija javnih
službi ( OSNOVNA ŠKOLA, VATROGASNA SLUŽBA
- DVD, DJEČJI VRTIĆI, AMBULANTA, CRKVA, OPĆINA, POŠTA, TRGOVINE I PODUZEĆA).
DONJA PUŠĆA i ulice:
Trešnjevačka (558 m),
Grmovčica (197 m),
Zagorska (cijela od Kumrovečke do
Voćarske Hrebine) 720 m,
Jurjevska (od Bučara-Kumrovečka do groblja)
Odv. Voćarske prema k.br. 15
Odv. Voćarske prema k.br. 12
Bregovljanska (od LD do cvječara Bregeš d.o.o.)
Strmečka ulica
I Odvojak Strmečke (stara)
II odvojak Strmečke prema Glasnoviću
GORNJA PUŠĆA:
Zagrebačka (1.755 m),
I.G. Kovačića (157 m),
Ulica A. Kovačića prema Dvorcu – makadam (368 m),
Odvojci ul. A. Kovačića; lijevi (106 m);
i desni (112 m) - asfalt
V. Nazora (217 m),
Ul. Josipa Kraša (350 m), makadam
Dvorska ulica (678 m),
Stanišaka Stjepana (600 m), makadam 150 m
do križanja s Jugovečkom
Vidikovec (1.265 m),
I Odvojak Vidikovec 250 m:
II Odvojak Vidikovec prema Graša (55 m);
Milićgradska (1.300 m), + nastavak makadam
(800 m) do ul. S. jarek
Odvojak Milićgradske prema Vodospremi (makadam)
Zagorskih odreda (375 m),
Jugovečka (1.400 m), + nastavak makadam
(1000 m) do ul. J. Milića
I Odvojak Jugovečke lijevo
II odvojak Jugovečke prema Miliću
Ravnice (852 m),
Uski put (155 m),
Odvojak Vidikovec prema Grašo, k.br. 29
I Odvojak Vidikovec 250 m:
Odvojak Kumrovečke (makadam prema Bastagi)
HREBINE:
Zagrebačka (od Kumrovečke-1.430 m) do Voćarske,
Cvjetna ulica (530 m),
Vinogradska (65 m),
Matije Gupca (592 m),
Bukovečka – makadam (254 m),
Stjepana Radića (920 m),
Hrebinska (237 m),
Borovina (150 m),
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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MARIJA MAGDALENA:
Odvojak Magdalenske - prema vatrogasnom
domu DVD (187 m),
Zelengajska do Gornje Pušće (1. 302 m)
Vidikovac (970 m) do granice s Općinom
Marija Gorica
I Odvojak Vidikovac prema Katarinčiću i
Krčelić Josipu (lijevi i desni (makadam)
II Odvojak Vidikovac prema Prištofu
Obršje (415 m),
Zagrebačka (930 m),
Duganska (542 m),
Odvojak prema Kapeli Sv. Marija Magdalena
cca 70 m;
DUBRAVA PUŠĆANSKA:
Gajeva (1.400 m),
Odvojak Gajeve prema M. Šeničnjaku
Mladina (1.704 m),
Jakšina (265 m),
Vinogradska (335 m),
Odvojak Vinogradske nasuprot Prohića
Nova ulica (181 m),
Žirovnica (585 m),
Staljnjačka- prema izvoru pitke vode
(makadam) cca 300 m
Dubrovačka od Marijana Mihalinec do ulice Mladina
ŽLEBEC PUŠĆANSKI:
Duga ulica asfalt (1.240 m);
Mlinarska ulica (165 m),
Žlebčanska (520 m),
Slabušinska (254 m),
PUŠĆANSKI HRUŠEVEC:
I. Odvojak Zagrebačke (500 m),
Šumski put (1.200 m )
Bregovita (1.000 m),
Josipa Milića (430 m)
I. Odvojak Bregovite (250 m),
Stanišaki (700 m),
Stanišakov jarek (1500 m), + nastavak
makadam (1000 m)
Horvati (300 m)
Orgulanov breg
BREGOVLJANA:
Strmečka (od Kumrovečke do
Bregovljanske - 1.300 m),
Šumski put (350 m),
Selski put (322 m),
Sušinov brijeg (500 m),
Kratki put (60m),
Novi put (147 m),
Strmečka I. odvojak (707 m),
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VIII.
PREDNOST IZVEDBE RADOVA
Prioritet izvedbe radova daje se ulicama koje su brdovite.
Kao prilog popisu ulica po zonama prilaže se i grafički
plan Općine Pušća s prikazima u bojama.
IX.
STUPANJ PRIPRAVNOSTI
Uvodi se dolaskom zimskih uvjeta, tj. s 15. 11. tekuće
godine ili ranije, ako se za to pokaže potreba. Pripravnost
je stupanj u kojem se ustrojava stalna služba opremljena
radio postajom, telefonom i mobitelom, koji je postavljen
u mjestu pripravnosti.
Dežurna služba u tom stupnju treba biti osposobljena
i ustrojena da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i
prikupiti potrebnu mehanizaciju i radnike kao i sitne intervencije na soljenju manjih poledica koje su se pojavile
tijekom noći. Ovakve intervencije će se posebno zajedno
sa 1. stupnjem pripravnosti. Dežurstvo traje nedjeljom i
blagdanom 24 sata, a radnim danom 16 sati.
POTREBNO JE OSIGURATI:
- dežurnog vozača u pripravnosti 24 sata,
- vozilo za prikupljanje radnika u pripravnosti,
- telefon i mobitel
I STUPANJ INTERVENCIJE
Uvodi se kad se obzirom na stupanj pothlađenosti
može pojaviti poledica. Ovaj stupanj intervencije uvodi se
i kada je debljina snijega do 10 cm.
POTREBNO JE OSIGURATI:
- stroj s vozačem, ralicom i rasipačem, 1 kom
- traktor s vozačem, ralicom i rasipačem, 3 kom
- stroj kombinirka, 1 kom
- kamion, 1 kom
- rukovodioca rada zimske službe.
Navedena vozila se osiguravaju za ovaj stupanj intervencije, a po potrebi će se angažirati broj i tip vozila za
samu intervenciju što zavisi od intenziteta i količine padalina. Traktor s rasipačem kreće s mjesta pripravnosti do
ulica koje se sole te u ulice gdje se samo posipaju raskrižja.
II. STUPANJ INTERVENCIJE
Uvodi se kada visina snježnih nanosa prelazi 10 cm.
POTREBNO JE OSIGURATI
- radni stroj s vozačem opremljenim rasipačem soli i
ralicom za snijeg,
- traktore s vozačem, rasipačima soli i ralicama za
snijeg,
- rukovodioca rada zimske službe.
Navedena vozila se osiguravaju za ovaj stupanj intervencije, a po potrebi će se angažirati broj i tip vozila za
samu intervenciju što zavisi od intenziteta i količine padalina.

Stranica 21

III STUPANJ INTERVENCIJE
Uvodi se kada Planom predviđeni broj radnika i mehanizacije nisu dostatni za savladavanje vremenske nepogode. U tom slučaju postupa se kao i u slučaju drugih elementarnih nepogoda. Angažiraju se svi mehanizacijski strojevi
i ljudski potencijali poduzeća, a koji se mogu koristiti za
zimsku službu (takav je slučaj ako visina snijega prelazi
visinu od 40 cm). Ukoliko to nije dovoljno, organizira se
preko nadzorne službe i dežurnog organizatora angažiranje
adekvatne mehanizacije drugih poduzeća koja raspolažu
takvom mehanizacijom.
Ukoliko se pokaže potreba u tijeku rada zimske službe
mogu se aktivirati potrebita vozila bez obzira na stupanj
intervencije, a obračun će se izvršiti po stvarno izvršenim
satima rada.
Poslovi odvoženja snijega iz pojedinih dijelova Općine
obavljat će se prema potrebi i u dogovoru s izvođačem a
temeljem pisane naruđbenice.
SLUŽBA OBAVJEŠĆAVANJA
Za vrijeme trajanja zimske službe informacije vezane
za stupanj pripravnosti i dežurstvo, kao i podatke o zalihama posipala, dužan je dati glavni organizator kojeg imenuje
poduzeće kojem je povjerena zimska služba, Općini Pušća,
službi 112 i Policijskoj upravi Zagrebačkoj, PU Zaprešić.
MEHANIZACIJA
Sva mehanizacija mora biti u ispravnom stanju i parkirana na stalnoj lokaciji poduzeća koje obavlja poslove zimske službe a jedan autoelektričar mora biti zadužen za pregled akumulatora radi sigurnog paljenja motora. Za zimsku
službu, u slučaju potrebe, koristi i ostalu mehanizaciju iz
drugih pogona ako se za to pokaže potreba (III stupanj).
KLASA: 340-01/19-01/04
URBROJ: 238/24-02-19-01
Pušća, 21. listopad 2019. 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, 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 23. listopada 2019. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU STRUČNOG NADZORA RADOVA
NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE –
ZDRAVSTVENE STANICE U DONJOJ PUŠĆI

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 1.
Prihvaća se Ponuda broj: 073-2019KP poduzeća
KONTROL PROJEKT d.o.o. iz Jastrebarskog, Repišće
11 A, od 23. listopada 2019. godine za uslugu obavljanja
stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko obrtničkih
radova na energetskoj obnovi zgrade – ZDRAVSTVENE
STANICE u Donjoj Pušći u iznosu od 5.000,00 kuna uvećano za PDV.
Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su u
Proračunu Općine Pušća za 2019. godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 363-01/19-01/17
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 23. listopada 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i čl. 32.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“ br. 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća, dana 29. listopada 2019.
godine, donosi

16

ODLUKU
o imenovanju članova stručnog povjerenstva
za javnu nabavu
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu “Opremanje poslovnog edukatoriuma u Općini Pušća“.
Članak 2.
Članovi Povjerenstva, te ovlasti i obveze istih u
postupku javne nabave su:
1. Senka Vranić dipl.oec., (član posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave) - istraživanje tržišta,
objavljivanje objava o javnoj nabavi, komunikacija s
gospodarskim subjektima, otvaranje ponuda, pregled i
ocjena ponuda, izrada potrebnih zapisnika, prijedloga
odluka i ostalih dokumenata;
2. Štefanija Gorupec - otvaranje, pregled i ocjena ponuda;
3. Filip Bernardić - otvaranje, pregled i ocjena ponuda.
Članak 3.
Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu o postojanju/
nepostojanju sukoba interesa, u smislu članka 80. Zakona o
javnoj nabavi (NN 120/16).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 022-05/19-01/30
URBROJ: 238/24-02-19-01
Donja Pušća, 29. listopada 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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