Broj 1A.

Godina XXV.

07. veljače 2019.

SADRŽAJ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Odluka 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;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava;
Zaključak;
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
za uslugu izrade IV. izmjena i dopuna prostornog
plana uređenja Općine Pušća;
Zaključak o sufinanciranju Prigorskog kaja u 2019.
godini;
Zaključak o sufinanciranju informativnog programa TV Zapad u 2019. godini;
Odluka o komunalnoj naknadi;
Odluka o komunalnom doprinosu;
Odluka o komunalnom redu;
Odluka o komunalnim djelatnostima;
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i kamp-odmorištu te objektu za robinzonski smještaj na području Općine Pušća;
Odluka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Pušća za 2018. godinu;
Odluka o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Pušća za 2019. godinu;
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Pušća za 2019. godinu;

15. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu idejnog rješenja obnove i revitalizacije Kurije
Rauch u Gornjoj Pušći;
16. Odluka 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;
17. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu aplikacije OpenCity – modul Proračun;
18. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za
obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Pušća;
19. Odluka o odabiru u postupku nabave za izradu
projektne dokumentacije za dobivanje Građevinske dozvole za dogradnju OŠ Pušća za rad u jednoj
smjeni te za dogradnju postojeće sportske dvorane.
20. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za
uslugu izrade IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 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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Službeni glasnik Općine Pušća

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća 01/18 – pročišćeni tekst) i članka 9. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave KLASA: 40001/17-01/02, URBROJ: 238/24-02-17-1 načelnica Općine
Pušća donosi
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odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.
Klasa: 022-05/19-01/01
Ur.br. 238/24-02-19-01
Donja Pušća, 07. siječnja 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
Naziv predmeta nabave: Izrada projektne dokumentacije za dobivanje Građevinske dozvole za dogradnju
OŠ Pušća za rad u jednoj smjeni te za dogradnju postojeće sportske dvorane
Procijenjena vrijednost nabave: 110.000,00 kn bez
PDV-a
Evidencijski broj nabave: 24M/2019
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
1. Novak inženjering d.o.o.
Bužanova 12 B, Zagreb
OIB 80802873279
Email: inz@inet.hr
2. Zrcalo inženjering d.o.o.
Braće Radića 10, Ivanec, 10299 Zaprešić
OIB 57379573933
Email: info@zrcalo-inzenjering.hr
3. MODRA
Projektiranje, nadzor i savjetovanje d.o.o.
Đorđičeva 6/II, Zagreb
OIB 17155393359
Email: modra@zg.t-com.hr OIB 41389203676
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,
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 07. siječnja 2019. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
Članak 1.
Temeljem Zamolbe Nogometnog kluba „Pušća“ od
20. prosinca 2018. godine za sufinanciranje/financiranje
prijevoza „Prstića“ i „Limača“ Nogometnog kluba „Pušća“
na „Internacionalni Nogometni Turnir Šampion Junior“ u
Sarajevo od 10. siječnja do 13. siječnja 2019. godine odobrava se isplata novčanih sredstava za plaćanje troškova
autobusa prijevoznika „Ivček, obrta za prijevoz, vl. Branka
Ivčeka“ iz Jakovlja, Fijanova 7 na relaciji Donja Pušća –
Sarajevo – Donja Pušća za odlazak „Prstića“ i „Limača“ Nogometnog kluba „Pušća“ na „Internacionalni
Nogometni Turnir Šampion Junior“ u Sarajevo od 10.
siječnja do 13. siječnja 2019. godine u iznosu od 9.100,00
kuna s uključenim PDV-om, a koja će se uplatiti na račun
obrta „Ivček“ temeljem ponude broj 1-1-1 2019 od 03. siječnja 2019. godine.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2019. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 402-08/18-01/09
URBROJ: 238/24-02-19-18
Donja Pušća, 07. siječnja 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Službeni glasnik Općine Pušća
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 15. siječnja 2019. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
Članak 1.
Temeljem Bilješke sa sastanka načelnika općina Brdovec, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Marija Gorica, Pušća
i Dubravica i direktora tvrtke Meštrović prijevoz d.o.o.
održanog dana 14. siječnja 2019. godine vezanog na dosadašnje sufinanciranje Meštrović prijevoza d.o.o. od strane
JLS i prijedloga prijevoznika o povećanju cijene javnog
prijevoza i donesenih zaključka na istom odobrava se financijska pomoć Meštrović prijevozu d.o.o. za obavljanje
javnog linijskog prijevoza na području Općine Pušća za
razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine u iznosu
od 17.000,00 kuna mjesečno.
Članak 2.

Stranica 3

Postupak nabave se poništava temeljem čl. 298. st. 1. t.
2. Zakona o javnoj nabavi, jer su postale poznate okolnosti
zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačije Poziva za
dostavu ponuda, da su bile poznate prije.
Navedene nove okolnosti odnose se na zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda koje je potrebno u bitnom izmijeniti jer u cijelosti ne odgovaraju potrebama Naručitelja,
a sve kako bi Naručitelj ostvario ciljeve postupka nabave
kojeg provodi.
Klasa: 022-05/18-01/40
Ur.br. 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 16. siječnja 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, 36/09, 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 21. siječnja 2019. godine,
donosi

5

ZAKLJUČAK

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

O SUFINANCIRANJU PRIGORSKOG KAJA
U 2019. GODINI

Članak 3.

Članak 1.

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

Odobrava se Zamolba „D.Z. PROMETA“ iz Šenkovca, Bregovita 18 za sufinanciranje Prigorskog kaja u svrhu
medijskog praćenja gospodarskih, kulturnih, sportskih aktivnosti i događanja od važnosti za Općinu Pušća putem
novina izdavača u 2019. godini u mjesečnom iznosu od
1.400,00 kn uvećano za PDV za 1-2 stranice mjesečno i za
čestitke povodom svih praznika i blagdana.

KLASA: 340-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-02-19-03
Donja Pušća, 15. siječnja 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Naručitelj Općina Pušća, Kumrovečka 109,
10294 Donja Pušća, na temelju članka 24.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave KLASA: 400-01/17-01/02,URBROJ:
238/24-02-17-1 u postupku nabave usluga
izrade IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Pušća procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od
144.000,00 kn bez PDV-a, donosi
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ODLUKU O PONIŠTENJU
Poništava se postupak jednostavne nabave usluga izrade IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Pušća.

Članak 2.
Za sufinanciranje iz članka 1. ovog Zaključka potpisat
će se Ugovor o pružanju usluga medijskog praćenja Općine Pušća i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom
kaju.
Članak 3.
Novčana sredstva potrebna za realizaciju sufinanciranja Prigorskog kaja u 2019. godini iz članka 1. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Općine Pušća za 2019.
godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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KLASA: 022-01/19-01/01
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 21. siječnja 2019.
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 21. siječnja 2019. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O SUFINANCIRANJU INFORMATIVNOG
PROGRAMA TV ZAPAD U 2019. GODINI
Članak 1.
Prihvaća se Zamolba poduzeća SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. iz Zaprešića, Zabočka 2 od 18. siječnja
2019. godine za sufinanciranje informativnog programa
TV ZAPAD od važnosti za informiranosti mještana Općine
Pušća u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine u
mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn uvećano za PDV.
Članak 2.
Za sufinanciranje iz članka 1. ovog Zaključka potpisat će se Ugovor o pružanju usluga medijskog praćenja i
događaja od važnosti za Općinu Pušća u informativnim
i ostalim emisijama vlastite produkcije TELEVIZIJE ZAPAD.
Članak 3.
Novčana sredstva potrebna za realizaciju sufinanciranja informativnog programa TV ZAPAD u razdoblju od
01.01.2019. do 31.12.2019. godine iz članka 1. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Općine Pušća za 2019.
godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 022-01/19-01/02
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 21. siječnja 2019.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 1A

Temeljem odredbe članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
broj 68/18 i 110/18) i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj
1/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća je
na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja
2019. godine donijelo slijedeću:
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ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju područja zona u Općini
Pušća u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za svaku pojedinu i sve zone u Općini Pušća u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent
namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna
naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine
važne za Općinu Pušća koje se u potpunosti ili djelomično
oslobađaju od obveze plaćanja komunalne naknade, te opći
uvjeti i razlozi zbog kojih Općina Pušća u određenim slučajevima može, djelomično ili u potpunosti, odobriti oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade.
Članak 2.
(1) Komunalna naknada je novčano javno davanje
koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.
(2) Komunalna naknada je prihod proračuna Općine
Pušća koji se koristi za financiranje održavanja i građenja
komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Pušća koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada
u vlasništvu Općine Pušća, ako se time ne dovodi u pitanje
mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
(3) Naknada za koncesiju koristi se za financiranje
građenja i/ili održavanja komunalne infrastrukture čijim se
korištenjem obavlja komunalna djelatnost za koju je koncesija dodijeljena.
Članak 3.
(1) Komunalna naknada plaća se za:
stambeni prostor;
garažni prostor, te pomoćne i ostale građevine;
poslovni prostor;
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne
djelatnosti;
• neizgrađeno građevinsko zemljište.
(2) Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području na kojem
se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete, odnosno,
koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim
prilikama, te čini sastavni dio infrastrukture Općine Pušća.
•
•
•
•

Službeni glasnik Općine Pušća
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(3) Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se
obavlja poslovna djelatnost.
(4) Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se
zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje
prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene
ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili
na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju
nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.
Članak 4.
(1) Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m2) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:
• stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, te
pomoćne i ostale građevine po jedinici korisne površine, koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o
uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97);
• građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne
djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
(2) Iznos komunalne naknade po četvornome metru
(m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti
boda komunalne naknade (B).
(3) Općinsko vijeće Općine Pušća mora najkasnije
do kraja studenoga tekuće godine donijeti zasebnu odluku
kojom će odrediti vrijednost boda komunalne naknade (B)
koja će se primjenjivati od 1. siječnja iduće godine. Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog
prostora u Općini Pušća, pri čemu je polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) procjena
troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa
održavanja komunalne infrastrukture uzimanjem u obzir i
drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture.
(4) Ako Općinsko vijeće Općine Pušća ne bi, najkasnije do kraja studenoga tekuće godine, odredilo vrijednost
boda komunalne naknade (B) koja bi se imala primjenjivati
od 1. siječnja iduće godine, pri obračunu komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini koristit će se vrijednost boda iz prethodne kalendarske godine.
Članak 5.
(1) Komunalna naknada plaća se na cjelokupnom području Općine Pušća.
(2) Prostorna područja Općine Pušća za obračun i plaćanje komunalne naknade razvrstavaju se u jednu zonu, te
obuhvaćaju slijedeća naselja: Bregovljana, Donja Pušća,
Gornja Pušća, Hrebine, Marija Magdalena, Dubrava Pušćanska, Hruševec Pušćanski i Žlebec Pušćanski.

Stranica 5

Članak 6.
Koeficijent zone (Kz) za potrebe obračuna komunalne
naknade na području Općine Pušća iznosi 1,00.
Članak 7.
(1) Koeficijent namjene (Kn), za potrebe obračuna komunalne naknade na području Općine Pušća, ovisno o vrsti
nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi za:
• stambeni prostor: 1,00;
• stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne
udruge građana: 1,00;
• garažni prostor, te pomoćne i ostale građevine: 1,00;
• poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti:
2,00;
• poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti: 2,00;
• građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne
djelatnosti 10% (slovima: deset posto) koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor, odnosno,
0,2;
• neizgrađeno građevinsko zemljište: 0,05.
(2) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje
služi obavljanju poslovne djelatnosti, a u kojima se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 (slovima: šest) mjeseci
u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za
50% (slovima: pedeset posto), ali ne može biti manji od
koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno, za neizgrađeno građevinsko zemljište.
(3) Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina
godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5%
(slovima: jedan i pol posto) ukupnog godišnjeg prihoda iz
prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim
naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine
Pušća.
Članak 8.
(1) Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno, korisnik nekretnine iz članka 7. stavka 1. ove Odluke.
(2) Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:
• ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena
pisanim ugovorom;
• ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
• ako se ne može utvrditi vlasnik.
(3) Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje
komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade,
sukladno odredbi stavka 2. toč. 1. ovog članka, pisanim
ugovorom prenesena na korisnika nekretnine.
Članak 9.
(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
• danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno, danom
početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole;
• danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili
pravo korištenja nekretnine;
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• danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim
se stječe vlasništvo nekretnine;
• danom početka korištenja nekretnine koja se koristi
bez pravne osnove.
(2) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je
u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana nastanka
obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika plaćanja ili promjene drugih podataka bitnih za
utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća nastanak te
obveze, odnosno, promjenu tih podataka.
(3) Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka
smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.
(4) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe
obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom
roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka
obveze.
(5) Obveznik plaćanja će biti dužan ukupno utvrđeni
godišnji iznos komunalne naknade platiti Općini Pušća u
4 (četiri) jednaka tromjesečna obroka koji će dospijevati
na plaćanje 15. ožujka, 15. lipnja, 15. rujna i 15. prosinca
tekuće kalendarske godine, sve sukladno rješenju o komunalnoj naknadi kojeg će Jedinstveni upravni odjel Općine
Pušća u cijelosti donijeti u skladu s odredbama članaka 10.
i 11. ove Odluke, te koje će rješenje o komunalnoj naknadi
Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća bez odgode dostaviti Obvezniku plaćanja na znanje i daljnje postupanje.
Članak 10.
(1) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća u skladu s odredbama ove
Odluke i odredama Odluke o vrijednosti boda komunalne
naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se do
31. ožujka tekuće godine ako se odlukom Općinskog vijeća
Općine Pušća mijenja vrijednost boda komunalne naknade
(B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na
prethodnu godinu, te u slučaju promjene drugih podataka
bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.
(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i
ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se
uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih
tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim
davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu ili
ovom Odlukom nije propisano drugačije.
Članak 11.
(1) Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
• iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²)
nekretnine;
• obračunska površina nekretnine;
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 1A

• godišnji iznos komunalne naknade;
• mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno, iznos
obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća
mjesečno i
• rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade,
odnosno, iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.
(2) Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se
množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza
plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade
po četvornome metru (m²) površine nekretnine.
(3) Rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj
propisan stavkom 1. ovoga članka je ništetno.
Članak 12.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi, te rješenja o obustavi postupka može se u roku
od 30 (slovima: trideset) dana od dana njegova primitka
izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
Članak 13.
(1) Komunalna naknada se ne plaća za nekretnine:
• kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe
obrane (vojarne, vježbališta i sl.);
• koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, muzeja kojih je osnivač Republika Hrvatska i arhiva;
• koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi u vlasništvu države i županije;
• koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi;
• koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove
vjerske i obrazovne djelatnosti;
• za građevna područja na kojima su spomen obilježja,
spomen područja i masovne grobnice;
• za zgrade i zemljišta kojih je vlasnik Općina Pušća ili
čija se djelatnost većinskim dijelom financira iz proračuna Općine Pušća;
• za javne prometne i javne zelene površine;
• za zemljišta na kojima se nalaze komunalni objekti i
uređaji komunalnih društava za vodoopskrbu i odvodnju, odnosno, za održavanje komunalija zajedničke potrošnje, izuzev uredskih prostorija;
• za gospodarske zgrade poljodjelaca s dvorištem, koje
se koriste za vlastite potrebe;
• za šumsko zemljište.
(2) Ukoliko se nekretnine iz stavka 1. ovoga članka
daju u najam, podnajam, zakup i/ili podzakup i/ili ukoliko
se navedene nekretnine na bilo koji drugi način daju na
raspolaganje drugim pravnim i/ili fizičkim osobama, u tom
se slučaju na iste neće primjenjivati odredba stavka 1. ovog
članka.
(3) Obveznik plaćanja komunalne naknade će, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, biti pravna i/ili fizička osoba koja koristi predmetnu nekretninu, uz svakodobnu primjenu odredbe članka 8. stavka 3. ove Odluke.
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Članak 14.
(1) Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća može obveznika plaćanja komunalne naknade, temeljem njegovog
prethodnog pisanog zahtjeva, te pod uvjetima propisanima
primjenjivim zakonskim propisima, osobito odredbama
Zakona o socijalnoj skrbi, osloboditi obveze plaćanja komunalne naknade, u cijelosti ili djelomično.
(2) Iznos sredstava komunalne naknade koji nije
ostvaren zbog potpunog ili djelomičnog oslobađanja od
obveze plaćanja komunalne naknade namiruje se iz ostalih
proračunskih prihoda Općine Pušća.
Članak 15.
(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi Općine Pušća od 15. studenog
2001. godine, koja je bila objavljena u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 7/2001 od 16. studenog 2001. godine, te
koja je bila u primjeni od 1. siječnja 2002. godine.
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-01-19-03
Donja Pušća, 29. siječnja 2019. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Temeljem odredbe članka 78. st. 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
broj 68/18 i 110/18) i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj
01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća je
na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja
2019. godine donijelo slijedeću:
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ODLUKU
O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju zone za plaćanje komunalnog doprinosa na području Općine Pušća, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u svakoj pojedinoj i svim
zonama na području Općine Pušća, način i rokovi plaćanja
komunalnog doprinosa na području Općine Pušća, te opći
uvjeti i razlozi zbog kojih Općina Pušća u određenim slučajevima može, djelomično ili u potpunosti, odobriti oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
(1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi
ozakonjena građevina, odnosno, investitor gradnje ako je
na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja
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komunalnog doprinosa. Ukoliko je odnosno zemljište na
kojem se gradi građevina ili na kojem se nalazi ozakonjena
građevina u suvlasništvu više osoba, svaki od njih će biti
obvezan podmiriti komunalni doprinos u razmjernom djelu
koji odgovara visini njegovog suvlasničkog dijela, međutim, svaki suvlasnik će biti solidarno odgovoran za podmirenje cjelokupno utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa.
(2) Komunalni doprinos je novčano javno davanje
koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na
području cijele Općine Pušća i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.
(3) Komunalni doprinos je prihod Općine Pušća koji
se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
(4) Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:
• komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova;
• vojnih građevina;
• prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture;
• nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova;
• sportskih i dječjih igrališta;
• ograda, zidova i potpornih zidova;
• parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za
vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata
u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini koji su namijenjeni uporabi te građevine;
• spomenika.
(5) Općina Pušća ne plaća komunalni doprinos na
svom području.
Članak 3.
Prostorna područja Općine Pušća za obračun i plaćanje komunalnog doprinosa razvrstavaju se u jednu zonu,
te obuhvaćaju slijedeća naselja: Bregovljana, Donja Pušća,
Gornja Pušća, Hrebine, Marija Magdalena, Dubrava Pušćanska, Hruševec Pušćanski i Žlebec Pušćanski.
Članak 4.
(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se
množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena
izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi
ili je izgrađena.
(2) Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, obračunava se
množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je
izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom
vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.
(3) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja
nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku
obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.
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(4) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se
komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel
Općine Pušća donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način
primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa
za ozakonjenje građevine.
Članak 5.
(1) Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za
građevinu koja se gradi određuje se u kunama po m3 građevine, te ista iznosi kako slijedi:
ZONA

IZNOS
KOMUNALNOG
DOPRINOSA
PO m3 u kn

Stambeni prostor

1.

30,00 kn

Poslovni prostor

1.

25,00 kn

Garažni prostor, te
pomoćne i ostale građevine

1.

15,00 kn

VRSTA OBJEKTA

(2) Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za nezakonito izgrađenu građevinu za koju je pokrenut postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju određuje se
u kunama po m3 građevine, te ista iznosi 20,00 (slovima:
dvadeset) kuna po m3 građevine.
(3) Komunalni doprinos utvrđen na način kako je to
propisano stavkom 1. ovog članka umanjuje se:
• za zgrade ili dio zgrade namijenjene obavljanju proizvodne, uslužne i druge poslovne djelatnosti bilo koje
vrste, proizvodne ili servisne hale, te pripadajuća skladišta, za 50% (slovima: pedeset posto);
• za prvu i svaku slijedeću etažu podzemne garaže koja
se gradi za potrebe zgrade i nije namijenjena iznajmljivanju, odnosno, komercijalnom korištenju, te koja se s
najmanje 75% (slovima: sedamdeset i pet posto) svojeg obujma nalazi ispod površine konačno uređenog
terena, za 75% (slovima: sedamdeset i pet posto);
• za pomoćne građevine koje nisu u sklopu glavne zgrade, a koje se grade na istoj građevnoj čestici (garaže,
kotlovnice, nadstrešnice, drvarnice, spremišta, gospodarske zgrade, štale, svinjci, kokošinjci, pčelinjaci,
spremišta biljne hrane za životinje, klijeti i sl.), osim
pomoćnih građevina poslovne namjene, za 50% (slovima: pedeset posto);
• za zgrade poljoprivredne namjene i/ili za zgrade koje
služe isključivo za obavljanje poljoprivredne proizvodnje (OPG), za 90% (slovima: devedeset posto),
pod uvjetom da je OPG upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te u odgovarajuće evidencije nadležne ispostave porezne uprave.
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Članak 6.
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća u postupku pokrenutom
po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.
(2) Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan
pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno, koja je na snazi na dan
donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi
o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se
uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole.
(3) Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom na zahtjev stranke donosi se u skladu s odlukom
o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.
(4) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po
pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno, rješenja o
izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se
prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole,
nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu
namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno, nakon što se građevina te namjene
počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.
(6) Rješenje o komunalnom doprinosu obvezatno sadrži podatke o obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa,
iznosu sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik
dužan platiti, obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog
doprinosa i prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa
za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma, odnosno, površine građevine i jedinične vrijednosti
komunalnog doprinosa.
Članak 7.
(1) Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća će po službenoj dužnosti ili na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno, investitora, izmijeniti ovršno, odnosno, pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako
je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje
ili glavni projekt na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa.
(2) Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obračunat će
se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i
odrediti plaćanje, odnosno, povrat razlike komunalnog
doprinosa u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu
sukladno kojem je rješenje o komunalnom doprinosu bilo
doneseno.
(3) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno, investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga
članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog
doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat razlike
komunalnog doprinosa.
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Članak 8.
(1) Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća će na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno,
investitora, poništiti ovršno, odnosno, pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska dozvola
odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen
bez zahtjeva, odnosno, suglasnosti investitora.
(2) Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom
doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se
i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne
može biti dulji od 2 (slovima: dvije) godine od dana izvršnosti rješenja.
(3) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno, investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga
članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog
doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.
Članak 9.
(1) Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje
građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno, drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije
započeto ili građevinske dozvole, odnosno, drugog akta za
građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa
koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na
području Općine Pušća, ako to zatraži obveznik plaćanja
komunalnog doprinosa, odnosno, investitor.
(2) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno, investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je
uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na
istom ili drugom zemljištu na području Općine Pušća.
Članak 10.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o
njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju
zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi
postupka može se u roku od 15 (slovima: petnaest) dana
od dana njegova primitka izjaviti žalba o kojoj odlučuje
upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog
gospodarstva.
Članak 11.
Utvrđeni iznos komunalnog doprinosa obveznik plaćanja je dužan platiti u roku od 15 (slovima: petnaest) dana
od dana izvršnosti rješenja iz članka 6. ove Odluke.
Ako se komunalni doprinos plaća odjednom, Općina
Pušća će obvezniku plaćanja ukupno utvrđeni iznos komunalnog doprinosa obračunat na način propisan ovom Odlukom umanjiti za 20% (slovima: dvadeset posto).
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Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća može posebnim
rješenjem odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa.
Uvjeti za umanjenje ukupno utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa kod jednokratne uplate opisanog stavkom 2. ovog članka, odnosno, uvjeti za obročnu otplatu
ukupno utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa opisane
stavkom 3. ovog članka, su:
• da je visina komunalnog doprinosa veća od 5.000,00
(slovima: pet tisuća) kuna;
• da obveznik plaćanja nema nikakvih dugovanja prema
Općini Pušća;
(5) Obročna otplata se odobrava na rok od najviše 24
(slovima: dvadeset i četiri) mjeseca, s time da se na otplatu do 12 (slovima: dvanaest) mjeseci obvezniku plaćanja
komunalnog doprinosa neće obračunavati kamate, dok će
se na otplatu dužu od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa obračunavati kamate sukladno primjenjivim propisima.
(6) Visina mjesečnih obroka utvrđuje se na način da se
ukupan iznos komunalnog doprinosa raspodjeljuje po mjesecima otplate na jednake iznose koji ne mogu biti manji
od 1.000,00 (slovima: jednu tisuću) kuna. Prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana
prijema odnosnog rješenja. Svaki slijedeći mjesečni obrok
dospijeva na plaćanje 20-tog u mjesecu za tekući mjesec.
(7) Na dospjele i neplaćene mjesečne obroke komunalnog doprinosa obračunava se zakonska zatezna kamata
sukladno primjenjivim propisima.
(8) U slučaju da obveznik komunalnog doprinosa ne
plati 2 (slovima: dva) dospjela obroka gubi pravo obročne
otplate i dužan je cjelokupni iznos obračunatog komunalnog doprinosa platiti odjednom sa zakonskom zateznom
kamatom obračunatom na dospjeli neplaćeni dio iznosa
komunalnog doprinosa.
Članak 12.
(1) Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, Općinsko vijeće Općine Pušća može obveznika
plaćanja komunalnog doprinosa koji u svojstvu investitora gradi građevine namijenjene proizvodnoj djelatnosti,
građevine za vjerske potrebe, potrebe školstva, socijalne
skrbi, obrane i unutarnjih poslova te druge građevine od
javnog interesa za Općinu Pušća uključujući i građevine
čiji je investitor Općina Pušća, osloboditi u potpunosti ili
djelomično od obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
(2) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može
se, temeljem prethodne odluke Općinskog vijeća Općine
Pušća s time u vezi i prethodno sklopljenog ugovora s Općinom Pušća, osloboditi obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa ako se odrekne, odnosno, ako ustupi dio građevinske čestice u korist nerazvrstane ceste i to za obujam
odnosno površinu koja bi pripadala dijelu te čestice da ga
se nije odrekao, odnosno, ustupio Općini Pušća (ustupljeni
dio čestice dijeli se s ukupnom površinom te čestice prije
ustupanja, a dobiveni iznos se množi s obujmom, odnosno,
površinom građevine, te se za tako dobiveni obujam obveznik oslobađa od obveze plaćanja komunalnog doprinosa).
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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(3) Iznos sredstava komunalnog doprinosa koji nije
ostvaren zbog potpunog ili djelomičnog oslobađanja od
obveze plaćanja komunalnog doprinosa namiruje se iz
ostalih proračunskih prihoda Općine Pušća.
(4) Uz prethodnu pisanu suglasnost Općinskog vijeća
Općine Pušća, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa
može i sam snositi troškove gradnje nerazvrstanih cesta,
objekata i uređaja na njoj te javne rasvjete, troškovi kojih
će mu se radova u cijelosti priznati u iznos ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, pod uvjetom da su sve
navedene radnje i postupci prethodno utvrđeni u pisanom
ugovoru sklopljenim između obveznika plaćanja komunalnog doprinosa i Općine Pušća.
Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Pušća od 20. ožujka
2013. godine, koja je bila objavljena u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 1/2013 od 22. ožujka 2013. godine.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-01-19-04
Donja Pušća, 29. siječnja 2019. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Temeljem odredbe članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
broj 68/18 i 110/18) i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj
01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća je
na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja
2019. godine donijelo slijedeću:
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• način uređenja i korištenja površina javne namjene i
zemljišta u vlasništvu Općine Pušća za gospodarske i
druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno i/ili povremeno korištenje, građenje građevina
na istima koje se prema posebnim propisima grade bez
građevinske dozvole i glavnog projekta, te održavanje
reda na takim površinama;
• uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za
parkiranje vozila;
• način održavanja čistoće i čuvanja površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s istih.
Članak 2.
(1) Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju
se:
• javne prometne površine: cesta, nogostup, pješačke
staze, pješačke zone, trg, javni prolaz, javne stube, mostovi, javno parkiralište, putni jarak, autobusna stajališta i slične površine koje se koriste za promet po bilo
kojoj osnovi;
• javne zelene površine: parkovi, šetališta, šume, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta, posude s ukrasnim biljem na javnim površinama, zelene
površine uz poslovne, stambene i druge objekte, zelene
površine uz javne prometne površine kao i skupine ili
pojedinačna samonikla stabla i slične površine koje su
uređene i koriste se kao javne zelene površine;
• ostale javne površine: tržnice, groblja, stočna sajmišta, stočna ukapališta, deponije komunalnog otpada,
zaštitni pojas oko vodocrpilišta, sistem za pročišćavanje otpadnih voda, površine i objekti namijenjeni održavanju javnih sajmova i priredaba itd.;
• neuređene površine javne namjene: lokacije čije je
stavljanje u funkciju u stadiju pripreme, odnosno, u tijeku.
(2) U slučaju postojanja dvojbe je li neka površina javna
površina u smislu odredbi ove Odluke, konačnu će odluku
s time u vezi donijeti Općinsko vijeće Općine Pušća.
II/ UREĐENJE PODRUČJA OPĆINE PUŠĆA

I/ OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 3.

Ovom se Odlukom, u svrhu uspostave i održavanja komunalnog reda u Općini Pušća, propisuje:
• način uređenja područja Općine Pušća, a koje uređenje
obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada
u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je
vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta
za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen ploča,
druge urbane opreme, klimatizacijskih uređaja, dimovodnih sustava, zajedničkih antenskih sustava i drugih
uređaja na tim zgradama, a koja se oprema i/ili uređaji,
prema posebnim propisima, ugrađuju bez građevinske
dozvole i glavnog projekta;

(1) Javne površine na području Općine Pušća moraju
biti imenovane i označene natpisnim pločama. Ime javne
površine određuje Općinsko vijeće Općine Pušća.
(2) Ime javne površine mora biti naznačeno na natpisnoj ploči koja se postavlja na svakom ulazu na javnu
površinu. Troškove nabave i postavljanja natpisnih ploča s
imenom javne površine snosi Općina Pušća.
(3) Svaki objekt na području Općine Pušća mora biti
obilježen čitkim i vidljivim kućnim brojem, kojeg određuje
nadležna ispostava ureda za katastar, a koji kućni broj mora
biti postavljen s ulične strane objekta. Troškove nabave i
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postavljanja pločice s kućnim brojem snosi vlasnik, odnosno, korisnik odnosnog objekta. Pravne ili fizičke osobe
koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost ovlaštene
su na pročelje zgrade u kojoj obavljaju predmetnu djelatnost postaviti odgovarajuću oznaku svoje tvrtke ili odgovarajući naziv.
(4) Općina Pušća će, čim za to budu ispunjene sve
tehničke pretpostavke, ustrojiti i ažurno voditi očevidnik
o imenima javnih površina na području Općine Pušća i o
kućnim brojevima.
(5) Strogo je zabranjeno na bilo koji način oštećivati,
uništavati i/ili neovlašteno uklanjati sve i bilo koje natpisne
ploče opisane stavkom 2. ovog članka.
Članak 4.
(1) Vlasnici, odnosno, korisnici objekata dužni su
brinuti o vanjskim dijelovima objekata (pročelja, balkoni,
terase, ulazna vrata, prozori, podrumski otvori, žlijebovi,
ograde i dr.), odnosno, o vrtovima, voćnjacima, zelenim
površinama i drugim sličnim površinama ispred objekata,
na način da iste svakodobno moraju održavati urednima,
redovno sanirati sva oštećenja na istima, te ih redovno održavati sukladno njihovoj namjeni, a naročito kositi travu,
obrezivati ogradu od ukrasne živice, obrezivati drveće i
raslinje, uklonjati raslinje ili drveće koje ugrožava sigurnost stanovnika Općine Pušća, te obavljati sve druge radnje
koje utječu na urednost istih. Na dvorištima i okućnicama,
te neizgrađenim građevinskim zemljištima nije dozvoljeno
skladištenje glomaznog otpada, rabljenih vozila i njihovih
dijelova, građevinskih materijala i sličnih predmeta, osim
ako navedeno ne predstavlja poslovnu djelatnost odnosne
pravne ili fizičke osobe za obavljanje koje ista posjeduje
odgovarajuću dozvolu nadležnog tijela.
(2) Ograde uz javno-prometne površine moraju biti izgrađene na način da se uklapaju u okoliš, te da ne predstavljaju opasnost za prolaznike i ostale sudionike u prometu.
Ograde ne smiju biti izvedene od bodljikave žice ili masivnih zidova viših od 50 (slovima: pedeset) cm, te se iste
imaju postaviti na najmanjoj udaljenosti od 3,00 (slovima:
tri) m od vanjskog ruba asfalta na županijskim cestama,
odnosno, 1,5 (slovima: jedan i pol) m od ruba nerazvrstane
ceste, s time da se odredba ovog članka ne odnosi na ograde koje su, u trenutku stupanja ove Odluke na snagu, privedene namjeni. Ograda se mora redovito održavati kako ista
ne bi ugrožavala sigurnost prometa i stanovnika Općine
Pušća. Ograda od ukrasne živice se mora redovito orezivati i oblikovati na način da ne ugrožava sigurnost prometa
i stanovnika Općine Pušća, s time da se nakon orezivanja
ograde od ukrasne živice javna površina mora promptno
očistiti.
(3) Vlasnici, odnosno, korisnici objekata dužni su
održavati sustav odvodnje oborinskih voda na istima, kao
i sustav odvodnje iz klima uređaja. Strogo je zabranjeno
ispuštanje oborinskih voda iz sustava odvodnje/žlijebova,
odnosno, ispuštanje kondenzirane vode iz klima uređaja na
bilo koje javne površine.
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(4) Antene, klima uređaji, posude s cvijećem i zaštitne naprave (tende, roloi, platna, zaštitne rešetke, nadzorne
kamere, alarmni sustavi i sl.) mogu se postaviti na pročelje
zgrade pod uvjetomnne smetaju prolaznicima, odnosno, na
način da ne ugrožavaju ostale sudionike u prometu.
Članak 5.
(1) Zabranjeno je uništavati pročelja objekata/zgrada u vlasništvu Općine Pušća i/ili postavljene spomenike,
spomen ploče, skulpture i/ili spomen obilježja, te po njima
ispisivati bilo kakve poruke, a osobito poruke neprimjerenog i uvredljivog sadržaja.
(2) Natpisi, plakati, reklame, oglasi i druge objave mogu se isticati samo na za to predviđenim mjestima
(oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići, panoi,
društveni domovi itd.). Nije dopušteno postavljanje plakata čiji je sadržaj suprotan zakonu ili javnom moralu. U
slučaju postavljanja plakata neprimjerenog sadržaja ili postavljanja plalata na mjestima koje nisu za to namijenjene,
iste će promptno biti uklonjene o trošku osobe koja je iste
postavila.
Članak 6.
(1) Na području Općine Pušća mogu se postavljati
reklame (reklamne zastave, reklamna platna, transparenti, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke, reklamni
plakati i reklamni natpisi) i reklamni panoi (reklamni stupovi, putokazni panoi, pokretni reklamni panoi, osvijetljene reklamne vitrine, reklamne ploče, reklamni panoi na
stupovima javne rasvjete, mali reklamni panoi, veliki reklamni panoi, reklamni uređaji i reklamne konstukcije) u
skladu s odredbama ove Odluke.
(2) Reklame se postavljaju na način da se svojim položajem, oblikom, materijalom, dimenzijama i bojom uklapaju u postojeći prostor, ne ugrožavaju sigurnost prometa,
niti zaklanjaju postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju, kulturna dobra i spomen dobra, a sve sukladno primjenjivim propisima.
(3) Sadržaj reklamnih poruka ne smije biti protivan
zakonu i/ili moralu.
(4) Reklama može biti osvijetljena u kojem slučaju
mora biti izvedena prema važećim normama i tehničkim
propisima, s time da se ne smije postavljati na mjestima i
na način kojim bi se noću umanjila ili onemogućila funkcija prometnih znakova i/ili semafora.
(5) Sukladno odredbi članka 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine broj 34/2018), reklamni se pano oglasne površine do 12
(slovima: dvanaest) m2 može postaviti na području Općine
Pušća bez potrebe pribave građevinske dozvole i/ili izrade
glavnog projekta, dok je za reklamne panoe oglasne površine veće od 12 (slovima: dvanaest) m2, prethodno potrebno pribaviti akt upravnog tijela nadležnog za poslove
prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša.
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(6) Zahtjev za postavljanje reklamnog panoa podnosi
se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća. Ukoliko
se reklamni pano postavlja na nekretninama koje nisu u vlasništvu Općine Pušća, zahtjevu je potrebno priložiti dokaz
o vlasništvu odnosne nekretnine, odnosno, pisanu suglasnost vlasnika nekretnine ovjerenu kod javnog bilježnika.
(7) Rješenjem kojim se podnositelju zahtjeva odobrava postavljanje reklamnog panoa određuje se mjesto (lokacija) na koji se postavlja reklama i način njenog postavljanja, vrsta, odnosno, tip i izgled reklame, vremenski rok na
koji se reklama postavlja, iznos pripadajuće naknade koju
je s time u vezi potrebno platiti Općini Pušća, te drugi uvjeti ovisno o tipu reklame i mjestu njezina postavljanja.
(8) Bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Pušća i bez obveze plaćanja ikakve naknade mogu se postaviti:
• reklame (osim reklamnih zastava) koje poslovni subjekti postavljaju na pročelje zgrade ili vanjske dijelove zgrade u kojoj se nalazi njihov poslovni prostor
ili na otvorenom poslovnom prostoru u kojem obavljaju poslovnu djelatnosti, ako se zgrada ili poslovni
prostor nalazi uz javnu površinu, a kojom reklamiraju, oglašavaju ili pružaju prolaznicima informacije o
svojoj poslovnoj djelatnosti, proizvodima ili uslugama
koje obavljaju u tom poslovnim prostoru odnosno na
poslovnom prostoru (reklamni natpisi, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke, prenosivi reklamni
panoi i sl.) ako je površina reklamne površine 2,00 (slovima: dva) m2 ili manja. Ukoliko je oglasna površina
reklame veća od 2,00 (slovima: dva) m2, podnositelj
zahtjeva je dužan prethodno podnijeti zahtjev s time
u vezi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća i
pribaviti rješenje opisano stavkom 7. ovog članka, no
bez obveze plaćanja ikakve naknade u korist Općine
Pušća;
• reklame, osim onih kojima je svrha komercijalno oglašavanje, koje na nekretnine u vlasništvu Općine Pušća
postavljaju tijela Općine Pušća i/ili ustanove i trgovačka društva kojih je Općina Pušća (su)osnivač ili koje
navedene ustanove ili trgovačka durštva kojih je Općina Pušća (su)osnivač postavljaju na nekretninama u
svom vlasništvu;
• reklame koje se na području Općine Pušća privremeno
postavljaju u svrhu obilježavanja državnih praznika,
blagdana, spomendana i Dana Općine Pušća;
(9) Načelnik Općine Pušća može odobriti privremeno
postavljanje reklama na javne površine bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća i bez obveze plaćanja ikakve naknade u korist Općine Pušća, u svrhu održavanja humanitarnih, kulturnih, športskih i drugih manifestacija i događanja od posebnog interesa za Općinu Pušća.
(10) Političkim strankama i nezavisnim kandidatima
koji sudjeluju na izborima načelnik Općine Pušća može
odobriti privremeno postavljanje reklama na javnim površinama bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Pušća i bez obveze plaćanja ikakve naknade u korist Općine Pušća, u svrhu izborne promidžbe.
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Članak 7.
(1) Na javnim prometnim površininama i/ili neizgrađenim građevinskim zemljištima mogu se postavljati kiosci
i/ili druge pokretne naprave (automati za prodaju napitaka,
hladnjaci za sladoled, stolovi i stolice, štandovi, cirkuski
šatori s prijevoznim sredstvima i drugom opremom itd.).
(2) Kiosk ili druga pokretna naprava opisana stavkom
1. ovog članka može na području Općine Pušća biti postavljena samo i isključivo na mjestima koja su utvrđena prethodnom odlukom Općinskog vijeća Općine Pušća s time u
vezi.
(3) Zahtjev za postavljanje kioska ili druge pokretne
naprave podnosi pravna i/ili fizička osoba ovlaštena za
obavljanje odnosne gospodarske djelatnosti, Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Pušća, a koje je tijelo o navedenom zahtjevu dužno odlučiti u roku od najkasnije 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka potpunog zahtjeva.
(4) Kiosci i/ili druge pokretne naprave koje se postavljaju prigodno, moraju biti postavljeni na način da svojim
položajem i smještajem što bolje udovolje svrsi i namjeni
za koju su postavljeni, na način da ne sprečavaju i/ili ne
otežavaju korištenje objekata, te na način da se istima ne
devastiraju javne zelene površine, odnosno, da se istima ne
ugrožava sigurnost stanovnika Općine Pušća, te u slučajevima gdje je to primjenjivo, u cijelosti u skladu s odredbama Pravilnika Općine Pušća o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje nekretnina i/ili pokretnina u vlasništvu
Općine Pušća na privremeno ili povremeno korištenje.
Članak 8.
(1) Izlozi, izložbeni ormarići te ostali slični objekti
koji služe izlaganju robe uz javnu površinu moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajućeg osvjetljenja i u
skladu s izgledom objekta u kojem se nalaze i okoliša.
(2) Izlozi se moraju redovno uređivati i čistiti. U izlozima se ne smije držati ambalaža i/ili skladištiti roba.
(3) Izlozi moraju biti osvijetljeni tijekom cijele noći.
Osvjetljenje izloga mora biti izvedeno na način da zrake
svjetlosti ne padaju izravno na prometne površine.
(4) Izlozi privremeno praznih poslovnih prostora uz
javnu površinu moraju biti uredni, s time da je vlasnik takvog poslovnog prostora dužan s unutarnje strane tog prostora izlog prekriti neprozirnim materijalom ili na drugi
način onemogućiti uvid u predmetni poslovni prostor.
Članak 9.
(1) Javna rasvjeta se postavlja na sve javne prometne površine na području Općine Pušća, te se ista redovito
mora održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.
(2) Strogo je zabranjeno bilo kakvo devastiranje i/ili
uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela na sustavu
javne rasvjete na području Općine Pušća.
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Članak 10.
Sva možebitna oprema za dodatnu regulaciju prometa
(zaštitni stupići, zaštitne ograde i sl.) postavlja se isključivo i jedino temeljem prethodne pisane odluke Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Pušća s time u vezi.
Članak 11.
Putokazi koji nisu određeni pravilnicima o prometnoj,
turističkoj i ostaloj signalizaciji, a imaju svrhu usmjeravanja prema građevinama određenima posebnim propisom
(zdravstvene ustanove, škole i sl.), mogu se postavljati na
javne površine i građevine u vlasništvu pravnih i/ili fizičkih osoba, temeljem prethodne odluke Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća s time u vezi, te uvijek bez obveze
plaćanja ikakve s time povezane naknade.
Članak 12.
(1) Objekti javne namjene (vodoskoci, fontane, skulpture, javne stube, javne telefonske govornice, poštanski
sandučići, košarice za smeće, klupe na javnim površinama,
oprema dječjih igrališta, ograde za zaštitu javnih površina,
ukrasne vaze i sl.), moraju biti redovno održavani u estetskom i tehničkom smislu.
(2) Objekti javne namjene opisani prethodnim stavkom ovog članka postavljaju se na mjestima koja su za tu
namjenu određena prethodnom odlukom Općinskog vijeća
Općine Pušća.
(3) Objektima javne namjene opisanima stavkom
1. ovog članka upravlja, te o urednosti istih skrb vodi, pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje odnosne
komunalne djelatnosti. Iznimno, o objektima javne namjene kao što su telefonske govornice i poštanski sandučići
brine se pravna ili fizička osoba koja ih je postavila ili iste
zadužila.
Članak 13.
(1) Autobusne postaje i stajališta autobusa na području Općine Pušća kao i uređaji i predmeti koji se nalaze u
njihovom sklopu moraju se održavati u čistom, urednom i
ispravnom stanju.
(2) Dječja i športska igrališta, te objekti na istima moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju, te se ista
mogu koristiti samo u svrhu u koju su izgrađeni, te u skladu
s upozorenjima istaknutima na istima.
(3) Na površinama i objektima iz stavaka 1. i 2. ovog
članka moraju biti na vidnom mjestu istaknute odredbe o
održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila, mjerama upozorenja i sl.
(4) O urednosti površina i ispravnost objekata opisanih stavcima 1. i 2. ovog članka brinu se pravne i fizičke
osobe koje tim površinama upravljaju, odnosno, koje te površine i objekte koriste.
(5) Na površinama i objektima navedenim u stavcima
1. i 2. ovoga članka strogo je zabranjeno lijepiti plakate,
oglase, reklame i druge slične obavijesti.
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III/ JAVNE POVRŠINE
Članak 14.
(1) Javne površine na području Općine Pušća moraju
se redovno održavati čistima.
(2) Skrb o redovnom održavanju čistoće javnih površina na području Općine Pušća vodi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje odnosne komunalne djelatnosti, a prema programu kojeg utvrđuje Općinsko vijeće
Općine Pušća.
(3) Izvanredno održavanje čistoće javnih površina
određuje načelnik Općine Pušća posebnom pisanom odlukom u slučaju vremenskih nepogoda ili drugih slučajeva
više sile.
Članak 15.
Ovom se Odlukom na području Općine Pušća izrijekom zabranjuje:
ispuštati otpadne vode, kanalizaciju i/ili sadržaj septičkih jama na bilo koju javnu površinu, u odvodne kanale,
putne jarke i sl. ;
• paliti otpad na bilo kojoj javnoj površini;
• parkirati motorna vozila i/ili deponirati motorna vozila
u nevoznom stanju na bilo kojoj javnoj površini;
• deponirati bilo kakav otpad na bilo kojoj javnoj površini;
• ispuštati na bilo koju javnu površinu, u odvodne kanale, putne jarke i sl. bilo kakva otpadna ulja, naftu,
kiseline i sl.;
• deponirati na bilo koje javne površine lešine uginulih
životinja;
• pisati bilo kakve poruke i/ili tekstove na javnim površinama.
Članak 16.
(1) Na svim javnim površinama na području Općine
Pušća zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, a
kada se javne površine temeljem odobrenja Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Pušća privremeno i/ili povremeno
daju na korištenje u svrhu postavljanja pokretnih objekata,
konzumiranje alkoholnih pića je iznimno dopušteno i na
javnim površinama, ali samo na površinama na kojima se
nalaze takvi pokretni objekti.
Članak 17.
Javne površine za postavljanje stolova i stolica (terase) mogu biti dodijeljene za korištenje isključivo u svrhu
obavljanja ugostiteljske djelatnosti, sve sukladno Planu
korištenja javnih površina kojeg donosi načelnik Općine
Pušća.
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Članak 18.
(1) Na javnoj prometnoj se površini može vršiti prekop radi izgradnje, održavanja i popravaka objekata komunalne infrastrukture, i to svakodobno temeljem prethodnog
odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća s
time u vezi. Iznimno, u osobito hitnim slučajevima i slučajevima više sile, a posebice radi otklanjanja kvara koji nesporedno ugrožava živote ljudi i imovinu, radove prekopa je
moguće izvoditi i bez prethodnog odobrenja Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Pušća, s time da se u tom slučaju
Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća, što je to moguće
prije, mora izvijestiti o izvođenju tih radova.
(2) Javna prometna površina mora nakon prekopa biti
dovedena u prvobitno stanje.
(3) U svrhu izvođenje radova na čišćenju i popravku
vanjskih dijelova objekata i njihovih uređaja mogu se prema potrebi privremeno zauzeti dijelovi javnih površina, i to
svakodobno temeljem prethodnog odobrenja Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Pušća s time u vezi.
(4) Za istovar drva, ugljena, građevinskog materijala i
sličnih materijala, mogu se privremeno zauzeti dijelovi javne površine, ali tako da se time ne ometa pješački i cestovni
promet, te pod uvjetom da se predmetni materijali bez odgode, a najkasnije u roku od 24 (slovima: dvadeset i četiri)
sata uklone s javne površine, te da se potom javna prometna
površina očisti i dovede u prvobitno stanje. Cijepanje drva,
te razbijanje ugljena i drugih predmeta na bilo kojim javnim površinama nije dopušteno ni u kojem slučaju.
(5) Utovar, istovar robe i/ili materijala ima se obavljati
prvenstveno izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima, primjerice zbog nedostatka prostora ili nepostojanja
kolnog ulaza, istovar ili utovar se privremeno može obavljati na javnim površinama, ali tako da se time ne ometa
pješački i cestovni promet, te pod uvjetom da se predmetna
roba i/ili materijal bez odgode, a najkasnije u roku od 24
(slovima: dvadeset i četiri) sata ukloni s javne površine,
te da se potom javna prometna površina očisti i dovede u
prvobitno stanje.
Članak 19.
(1) Fizička ili pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda na području Općine Pušća, dužna je redovno
održavati i čistiti kanalizacijsku mrežu radi osiguranja od
plavljenja javnih površina.
(2) Vlasnici, odnosno, korisnici zemljišta koja graniče
s javnom prometnom površinom dužni su najmanje jednom godišnje čistiti putne jarke i/ili odvodne kanale koji
se nalaze ispred nekretnina koje su u njihovom vlasništvu,
odnosno, koje koriste.
(3) Vlasnici, odnosno, korisnici zemljišta na području
Općine Pušća, a koji do zemljišta čiji su vlasnici, odnosno,
koje koriste, pristupaju poljskim putevima, obvezni su,
najmanje 2 (slovima: dva) puta godišnje, uređivati poljske
putove i putne jarke i/ili odvodne kanale uz poljske putove.
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(4) Radi zaštite nesmetanog prometovanja na poljskim putevima, strogo je zabranjeno na istima parkirati
vozila i druge pokretne stvari, ispuštati na iste oborinske
vode, odlagati na iste otpad, odnosno, vršiti na istima bilo
kakve radnje ili aktivnosti uslijed kojih druge osobe ne bi
bile u mogućnosti koristiti predmetni poljski put, u cijelosti
ili djelomično.
Članak 20.
(1) Javne prometne površine oko trgovina, ugostiteljskih objekata, kioska i drugih objekata u kojima se obavlja
poslovna ili druga djelatnost moraju svakodobno održavati
u čistom i urednom stanju fizičke i/ili pravne osobe koje
obavljaju poslovnu ili drugu djelatnost u istima.
(2) Vlasnici i/ili korisnici objekata uz nogostupe i
druge javne površine kojima se koriste pješaci dužni su ih
redovito održavati u čistom i urednom stanju, a osobito u
zimskom periodu vremena, kada su s istih dužni svakodobno očistiti snijeg i led. Zabranjeno je čišćenje nogostupa
na način da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i/ili u
kanalizacijske slivnike.
(3) Vlasnici i/ili korisnici objekata uz nogostupe i
druge javne površine kojima se koriste pješaci dužni su
svakodobno osigurati uklanjanje snijega i leda s krovova
tih objekata, a u slučaju da to nisu u mogućnosti učiniti,
obvezni su na svakom kraju predmetnog objekta postaviti
zapreku s vidljivim i čitkim znakom upozorenja na prijeteću opasnost.
Članak 21.
(1) Ukoliko objekt nema mogućnost priključka na
sustav kanalizacije, isti mora imati nepropusnu septičku
jamu. Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena fizička ili
pravna osoba u skladu sa sanitarno tehničkim uvjetima, a
na zahtjev vlasnika jame.
(2) Vlasnik septičke jame je dužan septičku jamu izgraditi i održavati na način da onemogući ispuštanje plinova, neugodnih mirisa i drugih imisija, pogotovo ne onih
s otrovnim sastojcima, te da prema potrebi istu sanira, u
cijelosti o svom trošku.
(3) Strogo je zabranjeno sadržaj septičkih jama ispuštati na bilo koju javnu površinu, u odvodne kanale, putne
jarke i sl.
Članak 22.
(1) Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati javne prometne površine.
(2) Vozila koja prevoze tekući ili sitni materijal moraju imati ispravnu ambalažu iz koje se materijal ne može
prosipati i/ili izlijevati.
(3) Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i sl., moraju biti prekrivena ceradom ili zaštitnom
mrežom ili na drugi način osigurati da se materijal ne prosipa po javnim prometnim površinama.
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(4) Vozila koja se s gradilišta, oranica i/ili livada
uključuju u promet ne smiju onečišćavati javne prometne
površine.
Članak 23.
(1) Na području Općine Pušća dozvoljeno je držanje
krupne i sitne stoke, te kućnih ljubimaca, pod uvjetom da
sve životinje budu zbrinute na adekvatan način.
(2) Vlasnici životinja dužni su svakodobno postupati u skladu s primjenjivim propisima, posebice u skladu s
odredbama Zakona o zaštiti životinja.
Članak 24.
(1) Javne zelene površine na području Općine Pušća
održavaju se u skladu s Programom održavanja kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Pušća.
(2) Na javnim zelenim površinama ne smiju se bez
prethodnog pisanog odobrenja Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Pušća obavljati bilo kakvi radovi i/ili aktivnosti, osim radova redovnog održavanja.
Članak 25.
(1) U svrhu zaštite javnih zelenih površina na području Općine Pušća, strogo je zabranjeno:
• rezanje grana s ukrasnog drveća i grmlja na javnim zelenim površinama;
• zasjecanje, zarezivanje, savijanje, kidanje, zabadanje
noževa, zabijanja čavala, stavljanje plakata i slične
radnje kojima bi se na javnim zelenim površinama
oštećivala stabla;
• vožnja biciklom, motociklom, automobilom ili drugim
prijevoznim ili motornim sredstvom po bilo kojim javnim zelenim površinama;
• odlaganje građevinskog ili bilo kojeg drugog materijala na javnim zelenim površinama;
• neovlašteno skupljanje plodova i/ili branje cvijeća s
javnih zelenih površina;
• uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje,
humusa i bilja s javnih zelenih površina;
• dovođenje i puštanje životinja po javnim zelenim površinama, osim na mjestima na kojima je to izrijekom
dopušteno;
• parkiranje vozila, plovila ili drugih pokretnih stvari na
javnim zelenim površinama;
• paljenje vatre na javnim zelenim površinama;
• ostale radnje koje bi mogle rezultirati devastacijom
javnih zelenih površina.
(2) Osoba koja je svojim postupanjima počinila štetu
na javnim zelenim površinama, dužna je nastalu štetu u cijelosti naknaditi.
Članak 26.
(1) Javne zelene se površine na području Općine Pušća moraju redovito održavati.
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(2) Održavanje javnih zelenih površina opisanih stavkom 1. ovog članka podrazumijeva: uklanjanje smeća,
uklanjanje lišća, uklanjanje granja, košnju tratine, okopavanje bilja, obnovu dotrajalog i uništenog bilja, održavanje
posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju
na mjestima gdje ih je postavila pravna ili fizička osoba
kojoj je Općina Pušća povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina, te ostale radnje
potrebne radi očuvanja svrhe javnih zelenih površina.
Članak 27.
(1) Na području Općine Pušća nalaze se dva mjesna
groblja i to groblje u Donjoj Pušći i groblje u Mariji Magdaleni.
(2) Mjesnim grobljima opisanima stavkom 1. ovog
članka upravlja pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Pušća povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
groblja, sukladno primjenjivim zakonskim propisima.
IV/ ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Članak 28.
(1) Glomaznim otpadom smatra se krupni otpad koji
nastaje u objektima koji se koriste za stanovanje i/ili za
obavljanje poslovne ili druge djelatnosti. Skupljanje, odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada vršit će se najmanje
jednom godišnje, o čemu će stanovnici Općine Pušća biti
pravodobno izviješteni.
(2) Ostalim otpadom smatra se kruti otpad koji nastaje
u objektima koji se koriste za stanovanje i/ili za obavljanje
poslovne ili druge djelatnosti. Skupljanje, odvoz i zbrinjavanje pojedinih vrsta ostalog otpada vršit će se u određene dane i u određeno vrijeme prema rasporedu o kojem
će stanovici Općine Pušća biti pravovremeno izviješteni.
Ostali otpad mora biti smješten u odgovarajuće vreće ili
kante za smeće, a ukoliko za određenu vrstu ostalog otpada
nije osiguran odvoz, stanovnici Općine Pušća su dužni isti
odlagati u odgovarajuće spremnike postavljene na području Općine Pušća ili ih odvesti u reciklažna dvorišta.
(3) Poslovima odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada i ostalog otpada upravlja pravna ili fizička osoba kojoj je
Općina Pušća povjerila obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja čistoće javnih površina, sukladno primjenjivim
zakonskim propisima.
(4) Strogo je zabranjeno odlaganje glomaznog i/ili
ostalog otpada na bilo kojim javnim prometnim površinama, javnim zelenim površinama ili bilo kojim drugim površinama na kojima se ne nalaze odgovarajući spremnici za
odlaganje otpada.
(5) Uvjeti za spaljivanje korova, trava i drugog otpadnog materijala na poljoprivrednim i ostalim otvorenim površinama, te prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz
istih, regulirani su zasebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće Općine Pušća.
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V/ MJERE ZA PROVOĐENJE
KOMUNALNOG REDA
Članak 29.
(1) Poslove provedbe ove Odluke obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Pušća.
(2) Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća u provedbi
ove Odluke obavlja slijedeće radnje:
• određuje uvjete postavljanja reklama, plakata i druge
opreme na zgradama;
• određuje uvjete korištenja površina javne namjene za
gospodarske i druge svrhe;
• provodi nadzor nad provedbom ove Odluke;
• obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
(3) Protiv upravnih akata koje donosi Jedinstveni
upravni odjel Općine Pušća može se u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka odnosnog rješenja ili
odluke izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, ako
posebnim zakonom nije propisano drugačije.
Članak 30.
(1) Poslove nadzora koje na temelju odredbi ove Odluke i Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća, u ime i za račun Općine
Pušća, provodi komunalni redar.
(2) Komunalni redar mora imati najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje.
(3) Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti
nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu, čiji izgled i
sadržaj propisuje Općinsko vijeće Općine Pušća.
Članak 31.
(1) U provedbi nadzora nad primjenom ove Odluke
komunalni redar je ovlašten:
• zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih
može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom
nadzora;
• uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja
dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi,
kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora;
• zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i/ili dokumentaciju potrebnu u nadzoru;
• prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.);
• zatražiti asistenciju nadležnih policijskih službenika;
• obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.
(2) Komunalni redar je obvezan Općinskom vijeću
Općine Pušća podnositi redovna izvješća o svom radu, najmanje svaka 3 (slovima: tri) mjeseca.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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(3) Komunalni je redar, sukladno odredbama ove Odluke, ovlašten istovremeno obavljati i poslove poljoprivrednog redara, odnosno, nadzirati provedbu agrotehničkih mjera i mjera uređivanja, odnosno, održavanja poljoprivrednih rudina na području Općine Pušća, te obavljati
sve druge poslove s time u vezi, sve sukladno odredbama
ove Odluke, posebne odluke Općinskog vijeća Općine Pušća s time u vezi i drugih primjenjivih propisa.
Članak 32.
(1) Komunalni redar poduzima upravne mjere te donosi rješenja za donošenje kojih je ovlašten sukladno odredbama ove Odluke i/ili odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
(2) Rješenje opisano stavkom 1. ovog članka donosi
se u pisanom obliku. Iznimno, rješenje se može donijeti i u
usmenom obliku u sklopu zapisnika o obavljenom nadzoru
kada je potrebno poduzeti hitne mjere radi osiguranja javnog reda i sigurnosti stanovnika Općine Pušća.
(3) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti
žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku od 8 (slovima: osam) dana
od dana primitka njegova pisanog prijepisa. Žalba protiv
rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.
(4) Ako pravna ili fizička osoba ne postupi u cijelosti
i/ili djelomično u skladu s rješenjem komunalnog redara,
komunalni je redar ovlašten odrediti izvršenje tog rješenja
angažmanom treće osobe, i to u cijelosti o trošku pravne
ili fizičke osobe koja nije postupila u skladu s rješenjem
komunalnog redara, pod uvjetom da komunalni redar prethodno takvu pravnu ili fizičku osobu upozori na naprijed
navedeno.
(5) Ako se izvršenje rješenja ne može osigurati na način opisan stavkom 4. ovog članka, komunalni će redar takvu fizičku i/ili pravnu osobu prisiliti na izvršenje rješenja
izricanjem novčane kazne. Novčana se kazna izriče zasebnim rješenjem te ista iznosi 500,00 (slovima: pet stotina)
kuna za fizičku, odnosno, 1.000,00 (slovima: jednu tisuću)
kuna za pravnu osobu, odnosno, u slučaju drugog ili svakog slijedećeg izricanja 1.000,00 (slovima: jednu tisuću)
kuna za fizičku, odnosno, 2.000,00 (slovima: dvije tisuće)
kuna za pravnu osobu
VI/ PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 33.
(1) U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj
propisan ovom Odlukom, komunalni je redar dužan pokrenuti prekršajni postupak izdavanjem obveznog prekršajnog
naloga u skladu s odredbama Prekršajnog zakona (Narodne
novine broj 107/07, 39/13, 157/13, 70/17 i 118/18). Fizičkoj osobi zatečenoj u izvršenju prekršaja komunalni redar
može izreći i na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu, o
čemu se izdaje potvrda, a u kojem slučaju komunalni redar
neće izdavati obvezni prekršajni nalog.
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(2) Roditelj ili staratelj maloljetnika koji je počinio
prekršaj kaznit će se novčanom kaznom predviđenom za tu
vrstu prekršaja, ako je prekršaj počinjen zbog propuštene
dužnosti staranja o maloljetniku.
(3) Počinitelj prekršaja je dužan Općini Pušća
naknaditi svu štetu nastalu tijekom ili nakon počinjenja
prekršaja.
Članak 34.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (slovima: deset tisuća) kuna do 40.000,00 (slovima: četrdeset
tisuća) kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
• komunalnom redaru ne omogući pregled isprave
(osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra
i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke,
odnosno, zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih
osoba nazočnih prilikom nadzora;
• komunalnog redara ometa u provedbi nazdora.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se
i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u
iznosu od 2.500,00 (slovima: dvije tisuće pet stotina) kuna
do 10.000,00 (slovima: deset tisuća) kuna.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 (slovima:
dvije tisuće pet stotina) kuna do 10.000,00 (slovima: deset
tisuća) kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka
1. ovoga članka.
Članak 35.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 (slovima:
pet tisuća) kuna do 20.000,00 (slovima: dvadeset tisuća)
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa
suprotno odredbama ove Odluke.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se
i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
u iznosu od 1.000,00 (slovima: jednu tisuću) kuna do
5.000,00 (slovima: pet tisuća) kuna.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (slovima:
jednu tisuću) kuna do 5.000,00 (slovima: pet tisuća) kuna
kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga
članka.
Članak 36.
Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane člancima 34. i 35. ove Odluke prihod su proračuna Općine Pušća.
VII/ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnom redu Općine Pušća od 27. listopada
2004. godine, koja je bila objavljena u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 05/2004 od 05.11.2004. godine.
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
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KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-01-19-05
Donja Pušća, 29. siječnja 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

			

Temeljem odredbe članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
broj 68/18 i 110/18) i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj
01/18 – pročišćeni tekst, Općinsko vijeće Općine Pušća je
na svojoj 17. redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja
2019. godine donijelo slijedeću:

10

ODLUKU O
KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju komunalne djelatnosti
kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne
infrastrukture na području Općine Pušća u stanju funkcionalne ispravnosti, te komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima na području Općine Pušća pružaju
usluge nužne za svakodnevni život i rad.
Članak 2.
(1) Na području Općine Pušća obavljaju se slijedeće
komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti,
kako slijedi:
• održavanje nerazvrstanih cesta;
• održavanje javnih površina na kojima nije dopušten
promet motornim vozilima;
• održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda;
• održavanje javnih zelenih površina;
• održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;
• održavanje groblja;
• održavanje čistoće javnih površina;
• održavanje javne rasvjete.
(2) U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga
članka može se, temeljem posebne odluke Općinskog vijeća Općine Pušća s time u vezi, osigurati i građenje komunalne infrastrukture.
Članak 3.
(1) Na području Općine Pušća obavljaju se slijedeće
uslužne komunalne djelatnosti:
• obavljanje dimnjačarskih poslova;
• usluge prijevoza i ukopa pokojnika.
(2) U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga
članka može se, temeljem posebne odluke Općinskog vijeća Općine Pušća s time u vezi, osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te
djelatnosti.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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(3) Osim djelatnosti iz članka 2., odnosno, iz članka 3.
st. 1. ove Odluke, ovom se Odlukom za područje Općine
Pušća određuje i obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i uređenja spomen obilježja koja se komunalna djelatnost odnosi na održavanje spomen obilježja poginulim
braniteljima Domovinskog rata, spomenika antifašističke
borbe i svih drugih spomen ploča koje se nalaze na javnim
površinama na području Općine Pušća.
Članak 4.
Komunalne djelatnosti na području Općine Pušća
može, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljati:
• trgovačko društvo čiji je jedini osnivač ili suosnivač
Općina Pušća;
• javna ustanova čiji je osnivač Općina Pušća;
• služba - vlastiti pogon čiji je osnivač Općina Pušća;
• pravna i/ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
• pravna i/ili fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.
Članak 5.
(1) Ovom se Odlukom trgovačkom društvu ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, s poslovnim sjedištem na adresi Zelengaj 15, 10290 Zaprešić, OIB:
96412232479, čiji je Općina Pušća suosnivač, povjerava
obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
• održavanje javnih površina na kojima nije dopušten
promet motornim vozilima;
• održavanje javnih zelenih površina;
• održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;
• održavanje groblja;
• održavanje čistoće javnih površina;
• usluge prijevoza i ukopa pokojnika.
(2) Ovom se Odlukom trgovačkom društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., s poslovnim sjedištem na adresi Zelengaj 15, 10290 Zaprešić, OIB:
29113541841, čiji je Općina Pušća suosnivač, povjerava
obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
• održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda;
(3) Trgovačkim društvima ZAPREŠIĆ d.o.o. i VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti iz
stavaka 1. i 2. ovog članka.
(4) Javne ovlasti iz stavka 3. ovoga članka obuhvaćaju
rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i
obvezama fizičkih i pravnih osoba.
(5) Protiv upravnih akata društava iz stavka 4. ovoga
članka može se u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od
dana njihova primitka izjaviti žalba o kojoj odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća.
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Članak 6.
(1) Koncesijom se na području Općine Pušća stječe
pravo na obavljanje dimnjačarskih poslova.
(2) Postupak davanja koncesije provodi se u cijelosti u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu,
Zakona o koncesijama i drugih primjenjivih propisa.
Članak 7.
(1) Pisanim se ugovorom o obavljanju komunalne djelatnosti na području Općine Pušća stječe pravo na obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
• održavanje nerazvrstanih cesta;
• održavanje javne rasvjete;
• održavanje i uređenje spomen obilježja.
(2) Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti opisan stavkom 1.
ovog članka, provodi se u cijelosti u skladu s odredbama
Zakona o javnoj nabavi i drugih primjenjivih propisa.
Članak 8.
(1) Pravna i/ili fizička osoba koja obavlja komunalnu
djelatnost (u daljnjem tekstu: “Isporučitelj komunalne usluge”) obvezna je svakodobno postupati u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.
(2) Isporučitelj komunalne usluge ne smije bez opravdanih razloga prekinuti ili obustaviti isporuku komunalne
usluge.
(3) Isporučitelj komunalne usluge obvezan je o prekidu isporuke komunalnih usluga i razlozima tog prekida
obavijestiti javnost na prikladan način odmah nakon saznanja okolnosti koje su uzrokovale prekid.
Članak 9.
(1) Isporučitelj komunalne usluge donosi opće uvjete
isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.
(2) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka donosi Isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Pušća.
(3) Opći uvjeti iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se
u Službenom glasniku Općine Pušća, na njezinim mrežnim
stranicama te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja komunalne usluge.
(4) Cijenu, način obračuna i način plaćanja komunalne usluge određuje Isporučitelj komunalne usluge na način
propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ovom
Odlukom.
(5) Isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik
komunalnih usluga i za svaku njegovu izmjenu i/ili dopunu
pribaviti prethodnu suglasnost načelnika Općine Pušća.
(6) Cijena komunalne usluge plaća se Isporučitelju usluge za isporučenu uslugu na temelju ispostavljenog računa,
a obveznik plaćanja koje je usluge njezin krajnji korisnik.
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Članak 10.

Članak 3.

(1) Korisnik komunalne usluge dužan je koristiti se
komunalnom uslugom na način propisan općim uvjetima
isporuke komunalne usluge i određen ugovorom o isporuci
komunalne usluge te je dužan suzdržavati se od radnji kojima bi se nanosila šteta Isporučitelju komunalne usluge,
odnosno, komunalnoj infrastrukturi.
(2) Korisnik komunalne usluge je dužan plaćati cijenu
za pružene komunalne usluge, odnosno, za javna davanja
koja se plaćaju uz komunalnu uslugu i/ili u vezi s komunalnom uslugom.

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

Članak 11.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15
i 118/18) i članka 18. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/18
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 17.
redovnoj sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine,
donosi

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine, koja je bila objavljena u Službenom glasniku
Općine Pušća broj 3/2010 od 21. lipnja 2010. godine.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-01-19-06
Donja Pušća, 29. siječnja 2019. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na
dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i
106/18), Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja
smještaja u turizmu (Narodne novine br. 1/19) i članka
18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća
01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na
17. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019., donijelo je
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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

Klasa: 021-05/19-01/01
Ur.br.: 238/24-01-19-07
Donja Pušća, 29. siječnja 2019. god.
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac
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ODLUKU

O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
PUŠĆA ZA 2018. GODINU
I.
Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na
područja Općine Pušća za 2018. godinu.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za 2018. godinu je sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-01-19-08
Donja Pušća, 29. siječnja 2019. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Članak. 1.
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza
po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor,
smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se
nalaze na području Općine Pušća.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu ili smještajnoj
jedinici u svim naseljima Općine Pušća u kojima se obavlja
djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

ANALIZA STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE PUŠĆA ZA 2018. GODINU
1. UVOD
Sukladno odredbi članka 17. stavka 1. podstavka 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15 i 118/18), predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
izvršava zadaće: u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava
koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Temeljem cjelovite analize sustava civilne zaštite na
području Općine Pušća utvrđuju se i pravci daljnjeg razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća.
Ovom kratkom raščlambom, a kao podlogom za cjelovitu analizu stanja biti će obuhvaćeni sudionici sustava civilne zaštite: stožer civilne zaštite, udruge, izvršna i
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, te
pravne osobe u sustavu civilne zaštite koje funkcioniraju
na području Općine Pušća ili su s njim u pogledu provedbe
zaštite i spašavanja u direktnoj vezi.
2. OPIS STANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava civilne zaštite na području Općine Pušća karakterizira činjenica da
je isti do donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15 i 118/18), bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara,
Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih
nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem
navedenih zakona.
Stanje sustava civilne zaštite u Općini Pušća možemo
ocijeniti zadovoljavajućim.
2.1. Sudionici zaštite i spašavanja
Govoreći o sustavu civilne zaštite moramo reći da se
sustavom civilne zaštite na području Općine Pušća pored
tijela izvršne i predstavničke vlasti (općinska načelnica i
općinsko vijeće), bavi i niz fizičkih i pravnih osoba. Neki
su od njih sudionici zaštite i spašavanja zato što se po svojoj prirodi posla bave distribucijom vode za piće ili pak
električne energije (vodoopskrba – Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. i Elektroopskrba – HEP – Operator
distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZAGREB – Pogon Zaprešić), drugi poradi toga što u okviru svog posla
gospodare šumama, vodama ili prometnicama (komunalne
djelatnosti – Zaprešić d.o.o., poslovi zimske službe – Obrt
za transport, građevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALIČEK“, Ispostava županijskih cesta – Nadcestarija Zaprešić, ŽUC Zagrebačke županije, Dobrovoljno vatrogasno
društvo Marija Magdalena, JVP Grada Zaprešića, Hrvatske
vode, itd.).
Sudionici zaštite i spašavanja jesu naravno i Dom
zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Ordinacija opće medicine dr. Kos Bernardić, Zavod za javno
zdravstvo Zagrebačke županije, Centar za socijalnu skrb
Zaprešić i Veterinarska stanica Zaprešić koji također imaju
iznimnu ulogu u zaštiti i spašavanju.
Organizacija Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić , LD „Fazan,“ NK Pušća, Udruga branitelji hrvatske
Pušća kao i neke druge udruge građana također su sudionici zaštite i spašavanja.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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2.2. Operativne snage sustava civilne zaštite
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Općinska načelnica Općine Pušća je na temelju članka
24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15 i 118/18) i članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16 i 47/16), dana
07. studenoga 2017. godine donijela Odluku o osnivanju i
imenovanju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera civilne zaštite Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 10/17). Stožer civilne zaštite Općine Pušća je
stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnica Stožera, u slučaju spriječenosti načelnice zamjenjuje je
njen zamjenik. Kada se proglasi velika nesreća rukovođenje
preuzima općinska načelnica. Stožer civilne zaštite osniva
se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini
lokalne samouprave, a aktivira se kada se proglasi stanje
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Stožer je
i po zakonskoj regulativi operativna snaga sustava civilne
zaštite. Dio članova Stožera je prošao odgovarajuće osposobljavanje za izvršavanje zadaća u području civilne zaštite.
OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića i DVD
Marija Magdalena sa svojim operativnim vatrogascima i
pripadajućom tehnikom taktički su nositelji svakodnevnih
operativnih zadaća zaštite i spašavanja i okosnica redovitih
operativnih snaga zaštite i spašavanja. DVD Marija Magdalena djeluje na području Općine Pušća te se njegova aktivnost i djelovanje financira iz općinskog Proračuna.
UDRUGE
Općina Pušća surađuje sa udrugama koje se mogu angažirati na zadaćama civilne zaštite po zahtjevu Općinske
načelnice. Udruge su pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koje su osposobljene za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih
snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne
zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15 i 118/18) i
planovima Općine Pušća.
Organizacija Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić,
LD „Fazan,“ Udruga branitelji hrvatske Pušća, NK Pušća,
Udruga umirovljenika Pušća, Udruga žena Pušća, Udruga
„Pušćanski bregi“ te druge udruge jesu ili trebaju postati dio
ukupnih pričuvnih operativnih snaga sustava civilne zaštite.
POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 4. redovnoj
sjednici održanoj dana 03. prosinca 2013. godine donijelo
Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 07/13).
Tijekom 2018. godine je bila opremljena navedena postrojba, te su financijska sredstva za njeno opremanje bila
osigurana u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.
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POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Općinska načelnica Općine Pušća je dana 18. studenoga 2013. godine donijela Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
06/13).
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Pušća, mobiliziraju se povjerenici civilne
zaštite.
Tijekom 2018. godine su bili opremljeni povjerenici, te
su financijska sredstva za njihovo opremanje bila osigurana u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.
PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Pušća su one pravne osobe koje su svojim
proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim
resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području
Općine Pušća.
Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. godine donijelo
Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne
zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
08/17). Navedenim dokumentom utvrđene su operativne
snage sustava civilne zaštite u slijedećem sastavu: Stožer
zaštite i spašavanja Općine Pušća, Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Marija Magdalena, Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Samobor,
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Pušća,
Povjerenici civilne zaštite Općine Pušća, udruge, koordinatori na lokaciji i pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području
Općine Pušća u slijedećem sastavu: LD „Fazan,“ NK Pušća, Udruga branitelji hrvatske Pušća, Udruga umirovljenika Općine Pušća, Udruga žena Pušća i Udruga „Pušćanski
bregi“. Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od interesa
za sustav civilne zaštite na područje Općine Pušća u slijedećem sastavu: Ordinacija opće medicine dr. Kos Bernardić, Klaonica Mihalinec d.o.o., Bermes d.o.o., Vugec
d.o.o., Zlatno doba – dom za starije i nemoćne, Bzik d.o.o.,
Šeničnjak projekt d.o.o., Vodo-lim Mihok d.o.o., Bravarija Iveković d.o.o., Trgostrojomont d.o.o., Prijatelj zdravlja d.o.o., Ljekarne prijatelj zdravlja, „Al-met“ – bravarski
obrt, Bloketara – obrt za izradu betonskih proizvoda, Bravarski obrt „Đoni,“ Obrt strojobravarija „Števa,“ Obrt za
autoprijevoz i trgovinu „Transport Vugec,“ Obrt za autoprijevoz, proizvodnju i trgovinu „Transporti Zorkić,“ Obrt
za proizvodnju betonskih proizvoda, „Šeničnjak gradnja“
– građevinski obrt i Vugec – obrt za cvjećarstvo, pogrebne
usluge, proizvodnju i trgovinu.
2.3. Analiza stanja
Kada se u cijelosti analizira stanje sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za 2018. godinu onda treba
reći nekoliko bitnih činjenica:
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1. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 9. redovnoj
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za 2017. godinu
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/18);
2. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 30. redovnoj sjednici održanoj dana 28. veljače 2017. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Smjernica za organizaciju
i daljnji razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za razdoblje 2017. – 2020. godine („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/17);
3. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 9. redovnoj
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za 2018. godinu
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/18);
4. Općinska načelnica Općine Pušća je dana 10. prosinca
2018. godine donijela Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Pušća („KLASA: 81001/18-01/11, URBROJ: 238/24-01-18-01 od 10. prosinca 2018. godine);
5. Općinska načelnica Općine Pušća je dana 18. svibnja
2018. godine donijela Plan pozivanja Stožera civilne
zaštite Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 03/18);
6. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 2. redovnoj
sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. godine donijelo
Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 08/17);
7. Općinska načelnica Općine Pušća je dana 07. studenoga 2017. godine donijela Odluku o osnivanju i imenovanju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera
civilne zaštite Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 10/17);
8. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 6. redovnoj
sjednici održanoj dana 28. studenoga 2017. godine donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih
nesreća Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 11/17);
9. Najveći dio sudionika u sustavu civilne zaštite na području Općine Pušća (od izvršnih tijela lokalne vlasti
preko pravnih subjekata) raspolažu prilično respektabilnim snagama i sredstvima za provedbu zadaća
zaštite i spašavanja (vodoopskrba – Vodoopskrba i
odvodnja Zaprešić d.o.o., elektroopskrba – HEP DISTRIBUCIJA d.o.o., DP ELEKTRA ZAGREB – Pogon
Zaprešić), Hrvatske šume, Šumarija Zagreb – sudionik
u zaštiti od požara, komunalne djelatnosti – Zaprešić
d.o.o., poslovi zimske službe – Obrt za transport, građevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALIČEK“, Ispostava županijskih cesta – Nadcestarija Zaprešić, ŽUC
Zagrebačke županije, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Marija Magdalena, JVP Grada Zaprešića, Hrvatske
vode, itd.)
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10. Općina Pušća je donijela i provodila slijedeće akte iz
predmetne oblasti:
- Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama za uređenje i održavanja poljoprivrednih ruda te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu,
- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Pušća,
- Plan zaštite i spašavanja Općine Pušća, - Plan civilne
zaštite Općine Pušća, - Plan pozivanja Stožera civilne
zaštite, - Odluku o osnivanju i imenovanju načelnice,
zamjenika načelnice i članova Stožera civilne zaštite
Općine Pušća, - Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Pušća, - Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Pušća, - Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite
Općine Pušća, - Procjenu rizika od velikih nesreća Općine Pušća, - Plan djelovanja civilne zaštite .
11. Stalne operativne snage sustava civilne zaštite uglavnom su obučene, osposobljene i opremljene za djelovanje u slučaju većih nesreća ili pak katastrofa. Po potrebi u sustav civilne zaštite stanovništva i materijalnih
dobra uključuje se:
- DVD Marija Magdalena (55 članova od čega su 33
osposobljena vatrogasca),
- JVP Grada Zaprešića (27 profesionalnih vatrogasaca),
- vatrogasna zajednica Grada Zaprešića sa 6 pripadajućih DVD-a (114 osposobljenih vatrogasaca).
12. Kada govorimo o sustavu za uzbunjivanje, posebno
moramo naglasiti da na području Općine Pušća imamo instaliranu sirenu za uzbunjivanje na zgradi Društvenog doma u Donjoj Pušći koja je povezana sa centrom 112, kao i sirenu za uzbunjivanje na zgradi doma
DVD-a Marija Magdalena koja se nalazi u naselju Marija Magdalena.
13. Ostalo:
U Općini Pušća se sustavno provodi mjera deratizacije
na području Općine te se izdvajaju sredstva za veterinarsko-higijeničarske usluge na području Općine.
3. ZAKLJUČAK
Temeljem ove skraćene Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Pušća za 2018. godinu možemo
zaključiti:
- da je Općina Pušća u 2018. godini uredno i u zakonom
propisanom opsegu osigurala sredstva u svom Proračunu za potrebe vatrogastva (određena sredstva izdvajaju se za DVD Marija Magdalena), zdravstva i socijale skrbi, Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić,
održavanje nerazvrstanih cesta i zimsko održavanje
nerazvrstanih cesta, udruge koje djeluju na području
Općine Pušća i Civilne zaštite čime je utvrđeno da
je Općina Pušća utvrdila iznose i načine financiranja
dijela sustava civilne zaštite na svom području;
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- da u Općini Pušća postoji Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za
područje Općine Pušća;
- da u Općini Pušća postoji Plan zaštite i spašavanja
Općine Pušća;
- da u Općini Pušća postoji Plan civilne zaštite Općine
Pušća;
- da u Općini Pušća postoji Procjene rizika od velikih
nesreća Općine Pušća;
- da u Općini Pušća postoji Plan djelovanja civilne zaštite Općine Pušća;
- Općina Pušća raspolaže s operativnim snagama koje
se u slučaju potrebe mogu angažirati na poslovima
civilne zaštite;
- da u 2018. godini na području Općine Pušća nije došlo do značajnih izvanrednih događaja u kojima su bile
angažirane snage sustava civilne zaštite;
- da su u 2018. godini na području Općine Pušća bile
poduzete mjere u otklanjanju posljedica snježnih padalina na nerazvrstanim i lokalnim cestama na području Općine Pušća;
- stanje sustava civilne zaštite u Općini Pušća je na razini
koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava civilne
zaštite kada se radi o situacijama koje se mogu riješiti samostalno npr. obrana od požara, manji akcidenti,
manje tehničke intervencije u cestovnom prometu i sl.
KLASA: 810-03/19-01/01
URBROJ: 238/24-02-19-01
Donja Pušća, 15. siječnja 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15 i 118/18) i članka 18. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine
Pušća”, broj 01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pušća na 17. redovnoj sjednici održanoj dana 29.
siječnja 2019. godine, donosi
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ODLUKU

O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
PUŠĆA ZA 2019. GODINU
I.
Prihvaća se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za 2019. godinu.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Pušća za 2019. godinu je sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća”.

Službeni glasnik Općine Pušća
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KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-01-19-09
Donja Pušća, 29. siječnja 2019. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15 i
118/18) i članka 32. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), Općinska načelnica Općine Pušća predlaže:

PLAN

razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Pušća za 2019. godinu
UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15 i 118/18) određeno je da sustav civilne zaštite
obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se
uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih
sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih
i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske
od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje.
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Pušća, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite
donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Pušća za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan
razvoja sustava civilne zaštite).
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava
Proračuna Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Proračun),
koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
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CIVILNA ZAŠTITA
Stožer civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite trebaju
osigurati kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i spašavanje.
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini,
razini područne (regionalne) i razini lokalne samouprave,
a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće, te je stručna potpora općinskom
načelniku kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim
snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
Općinska načelnica Općina Pušća je dana 07. studenoga 2017. godine donijela Odluku o osnivanju i imenovanju
načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera civilne
zaštite Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 10/17).
Kontakt podatke načelnice i članova Stožera civilne
zaštite potrebno je kontinuirano ažurirati.
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Postrojbe civilne zaštite
Tijekom 2019. godine, a u svrhu povećanja spremnosti
i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti smotriranje postrojbi civilne zaštite.
U suradnji sa DUZS/PUZS Zagreb potrebno je kontinuirano vršiti popunjavanje postrojbi civilne zaštite sa
vojnim obveznicima starim do 55. godina života (promjene prebivališta, umrli, invalidi, bolesni i sl.), kao i njihovu
smotru i edukaciju.
Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim
sredstvima predviđenim Proračunom.
Povjerenici civilne zaštite
Potrebno ih je upoznati s novim Zakonom o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18), a
prije svega sa:
- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava
civilne zaštite,
- obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite,
- obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju
njihovih zadaća.
VATROGASTVO
Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića i Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Magdalena (u daljnjem
tekstu: DVD Marija Magdalena) kao okosnice ukupnog
sustava civilne zaštite na području Općine Pušća u 2019.
godini trebaju biti najznačajniji operativni kapaciteti sustava civilne zaštite - u spremnosti 24 sata dnevno.
Potrebno je da DVD Marija Magdalena izvrši opremanje, osposobljavanje i usavršavanje članova prema planovima zaštite od požara.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem DVD-a Marija Magdalena sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano pratiti njihovo osposobljavanje.
U području rada sa članstvom DVD-a Marija Magdalena posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži,
kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
Sredstva za financiranje DVD-a Marija Magdalena planiraju se temeljem članka 43.-45. Zakona o vatrogastvu.
SKLONIŠTA
Na području Općine Pušća ima izgrađen objekat za sklanjanje i zaštitu ugroženog stanovništva. Sklonište je izgrađeno kod Osnovne škole Pušća na adresi Zagorska 2, Donja Pušća.
UDRUGE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Udruge građana su važan i nezaobilazan čimbenik ukupnog sustava civilne zaštite (Gradsko društvo Crvenog križa
Zaprešić, LD „Fazan“, Udruga branitelji hrvatske Pušća, NK Puša, Udruga žena Pušća, Udruga „Pušćanski bregi“, itd.)
mogu u određenim situacijama odigrati vrlo značajnu ulogu u sustavu civilne zaštite.
PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA
U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE DOBITI ZADAĆE
S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
na području Općine Pušća je potrebno održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne
zaštite.
SUSTAV UZBUNJIVANJA
U organizaciji civilne zaštite u Općini Pušća, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav
veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi,
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti stanovnika kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga
potrebno kontinuirano vršiti:
- upoznavanje stanovnika sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava te putem web stranice Općine Pušća,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima,
- Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112,
Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika civilne zaštite.
FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.
Plan za 2019.

Plan za 2020.

Plan za 2021.

DVD MARIJA MAGDALENA

215.000,00 kn

230.000,00 kn

230.000,00 kn

CIVILNA ZAŠTITA

17.500,00 kn

32.500,00 kn

32.500,00 kn

CRVENI KRIŽ

30.000,00 kn

30.000,00 kn

30.000,00 kn

Financiranje sustava civilne zaštite sukladno Proračunu za 2019., 2020. i 2021. je slijedeće:
Pored navedenih sredstava u Proračunu Općine Pušća su planirana i sredstva za pravne osobe koje se zaštitom bave
u okviru svoje redovne djelatnosti: za aktivnosti kao što su sanacija divljih odlagališta, redovno održavanje nerazvrstanih
cesta, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina i slično.
SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine Pušća je iznimno dobra, te je potrebno u 2019.
godini istu unaprijediti. Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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U okviru Općine Pušća, ali i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika
u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje
i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu
i spašavanje Zagreb s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području
Općine Pušća.
KLASA: 810-03/19-01/02
URBROJ: 238/24-02-19-01
Donja Pušća, 15. siječnja 2019. godine

Članak 5.
Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u
političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno prethodnom članku ove Odluke ostaju političkoj
stranci kojoj je zastupnik pripadao u času konstituiranja
Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka,
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom članku ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je
pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11,
27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na
17. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 29.
siječnja 2019. godine donijelo je
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ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Pušća za 2019. godinu

Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos
sredstava od 1.000,00 kuna.
Za svakog izabranog člana općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada pravo na naknadu u visini 10%
iznosa predviđenog u stavku 1. ovog članka.
Članak 7.
Na dan konstituiranja, sastav Općinskog vijeća je bio
sljedeći:
HSS - 5 člana
HDZ - 4 člana
SDP - 2 člana
HSSK - 2 člana
UKUPNO: 13 članova.
Članak 8.

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Pušća (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2019. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pušća za 2019.
godinu.
Članak 2.
Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine
Pušća imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog
vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki
iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova.
Članak 4.
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti
članova Općinskog vijeća na dan konstituiranja Općinskog
vijeća.
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Sredstva utvrđena ovom Odlukom raspoređuju se za
rad političkoj stranci kako slijedi:
HSS – 				
5.200,00 kuna
HDZ – 				
4.100,00 kuna
SDP – 				
2.000,00 kuna
HSSK –
		
2.000,00 kuna
UKUPNO:
		
13.300,00 kuna.
Sredstva propisana ovom Odlukom, a koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka, doznačuju
se na žiro-račun političke stranke, otvoren za redovito financiranje djelatnosti, o čemu političke stranke pismeno
obavještavaju računovodstvo Općine.
Sredstva iz ove Odluke doznačuju se polugodišnje u
jednakim iznosima.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u “Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-01-19-10
Donja Pušća, 29. siječnja 2019. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 30. siječnja 2019. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA OBNOVE I
REVITALIZACIJE KURIJE RAUCH
U GORNJOJ PUŠĆI
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda poduzeća ŠĆITAROCI d.o.o. iz
Zagreba, Srebrnjak 9 od 28. siječnja 2019. godine za izradu idejnog rješenja obnove i revitalizacije Kurije Rauch
u Gornjoj Pušći u iznosu od 30.000,00 kn uvećano za
PDV-e.
Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2019. godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-05/19-01/03
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 30. siječnja 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Broj 1A

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne
novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17)
i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst),
općinska načelnica Općine Pušća dana 31. siječnja 2019.
godine, donosi
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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
Članak 1.
Ovom se Odlukom prihvaća Program 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, izrađen u siječnju 2019.
godine i Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Pušća za
2019. godinu, izrađen u siječnju 2019. godine, a koji su
izrađeni i dostavljeni od strane Zavoda za javno zdravstvo
Zagrebačke županije, Službe za epidemiologiju iz Ivanić
Grada, Omladinska 25.
Članak 2.
Program i Provedbeni plan iz članka 1. ove Odluke nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.
Članak 3.
Program i Provedbeni plan iz članka 1. ove Odluke
počinju se primjenjivati od dana donošenja ove Odluke, a
stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Pušća.
Predložene mjere provodit će i Općina Pušća u skladu
sa svojim financijskim mogućnostima osiguranim u proračunu Općine Pušća za tu namjenu.
KLASA: 501-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 31. siječnja 2019.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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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 04. veljače 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA IZRADU APLIKACIJE
OPENCITY – MODUL PRORAČUN
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Članak 1.
Prihvaća se Ponuda Poduzeća COIN poslovni konzalting i inžinjering d.o.o. iz Pule, Divkovićeva 2C od 25. siječnja 2019. godine za izradu aplikacije OpenCity – modul PROračun u iznosu od 3.800,00 kn uvećano za PDV.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2019. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-05/19-01/04
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 04. veljače 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 36. Zakona o sustavu
strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj
123/17; dalje u tekstu: Zakon) i članka 79.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 01/18 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik, dana 04.
veljače 2019. godine donosi sljedeću
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odjela Općine Pušća/voditelja financijsko - računovodstvenih poslova, broj telefona: 01/3310-340, broj mobitela:
098/9826-924, e-mail: opcina.pusca@zg.t-com.hr.
Za zamjenika lokalnog koordinatora iz stavka 1. ovog
članka imenuje se Antonija Pšeničnjak (ime i prezime)
zaposlena na radnom mjestu administrativnog tajnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća, broj telefona:
01/3310-055, broj mobitela: 099/7668-321, e-mail: opcina.
pusca@gmail.com.
Članak 2.
Lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove:
1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja
od značaja za Općinu Pušća iz članaka 25. i 26. Zakona
za koje ih ovlasti Općinski načelnik;
2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od
značaja Općinu Pušća iz točke 1. ovoga stavka s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske
razine i o tome podnosi izvješće Općinskom načelniku
i Koordinacijskom tijelu;
3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz
točke 1. ovoga stavka te izvješćuje Općinskog načelnika, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o
njihovoj provedbi;
4. koordinira poslove na razini Općine Pušća vezane uz
planiranje i provedbu razvojnih projekata;
5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za Općinu
Pušća u registar projekata iz članka 46. Zakona;
6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i
7. obavlja i druge poslove sukladno Zakonu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 302-03/19-01/01
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 04. veljače 2019. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

ODLUKU
o imenovanju lokalnog koordinatora
za obavljanje i koordinaciju poslova
strateškog planiranja za Općinu Pušća
Članak 1.
Za lokalnog koordinatora za
ju poslova strateškog planiranja
imenuje se Renata Mihok (ime
radnom mjestu v.d. pročelnika

obavljanje i koordinacina razini Općine Pušća
i prezime) zaposlena na
Jedinstvenog upravnog
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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Broj 1A

Naručitelj Općina Pušća, Kumrovečka 109,
10294 Donja Pušća, na temelju članka 23.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave KLASA: 400-01/17-01/02,URBROJ:
238/24-02-17-1 u postupku nabave Izrada projektne dokumentacije za dobivanje Građevinske dozvole za dogradnju
OŠ Pušća za rad u jednoj smjeni te za dogradnju postojeće
sportske dvorane, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu
od 110.000,00 kn bez PDV-a, donosi

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća 01/18 – pročišćeni tekst) i članka 9. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave KLASA: 40001/17-01/02, URBROJ: 238/24-02-17-1 načelnica Općine
Pušća donosi

ODLUKU O ODABIRU

Naziv predmeta nabave: IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pušća
Procijenjena vrijednost nabave: 144.000,00 kn bez
PDV-a
Evidencijski broj nabave: 1/2019
Nazivi i adrese gospodarskih subjekata kojima će se
uputiti Poziv na dostavu ponuda:
Nije primjenjivo
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: Portal ponuda na stranicama
APPRRR - AGRONET
Članovima Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave imenuju se:
1. Štefanija Gorupec
2. Renata Mihok
3. Senka Vranić
Obaveze i ovlasti članova povjerenstva za provedbu
postupka jednostavne nabave:
• priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko
uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir
ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i
ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu
• provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva
za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda,
odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim Pozivom na dostavu ponuda, prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.
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Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:
MODRA Projektiranje, nadzor i savjetovanje d.o.o.
Đorđićeva 6/II, Zagreb
Cijena odabrane ponude iznosi 102.000,00 kn bez
PDV-a, odnosno 127.500,00 kn sa PDV-om
Razlog odabira: valjana ponuda s najnižom cijenom
Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
U postupku nabave zaprimljene su 2 ponude
Zrcalo inženjering d.o.o.
Braće Radića 10, Ivanec, 10299 Zaprešić
MODRA Projektiranje, nadzor i savjetovanje d.o.o.
Đorđičeva 6/II, Zagreb

Razlozi isključenja/odbijanja ponude
Ponuda ponuditelja 1; Zrcalo inženjering d.o.o. Braće
Radića 10, Ivanec, 10299 Zaprešić odbija se jer je neprihvatljiva, odnosno jer cijena ponude prelazi procijenjenu
vrijednost nabave. U svrhu učinkovitosti javne nabave naručitelj nije vršio cjelovit pregled navedene ponude.
Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način
KLASA: 022-05/19-01/01
URBROJ: 238/24-02-19-02
Donja Pušća, 05. veljače 2019. godine.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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ODLUKU O POČETKU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE

KLASA: 022-05/19-01/05
URBROJ: 238/24-02-19-01
Donja Pušća, 07. veljače 2019.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

