SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PUŠĆA
Broj 5.

Godina XXVIII.

02. srpnja 2021.

SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.

Odluka o općinskim porezima Općine Pušća;
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće
uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
“Zaprešić” d.o.o.;
Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Pušća;
Odluka o imenovanju povjerenstva za pregled i
ocjenu ponuda po Javnom pozivu davanja u zakup
poslovnog prostora (natječaju) za organiziranje
rada dječjeg vrtića za djecu s posebnim potrebama;

5.
6.
7.
8.

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite
Općine Pušća;
Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Pušća;
Zaključak o doznaci financijskih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa u Zaprešiću;
Zaključak.

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

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 2

Na temelju odredbe članka 20. stavka 1. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima
(Narodne novine broj 115/16 i 101/17) i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 02/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 1. redovnoj sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2021. godine donijelo sljedeću:
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ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE PUŠĆA
I. OPĆE ODREDBE

Broj 5

na općoj uporabi (ulice, trgovi, nogostupi, igrališta, zelene
površine, parkovi, parkirališta i sl.).
Porez na korištenje javnih površina plaća se za postavljanje pokretne(ih) naprave(a) na javnoj površini u iznosu
od 10,00 kuna/m2 zauzete javne površine za svaki dan korištenja.
Porez na korištenje javnih površina prihod je proračuna Općine Pušća.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na
korištenje javnih površina obavlja nadležna ispostava Porezne uprave.
III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 1.

Članak 6.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Pušća sukladno odredbama Zakona o lokalnim
porezima.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i
ovrhe radi naplate poreza temeljem ove Odluke, u ime i
za račun Općine Pušća obavlja nadležna ispostava Porezne
uprave.
Nadležna ispostava Porezne uprave dužna je do 15. u
tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Općini Pušća dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke.
Nadležnoj ispostavi Porezne uprave za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini od
5% od ukupno naplaćenih prihoda.
Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet
zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknadu iz
stavka 3. ovog članka obračuna i uplati u Državni proračun
Republike Hrvatske do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Općini Pušća pripadaju sljedeći općinski porezi:
• prirez porezu na dohodak;
• porez na kuće za odmor;
• porez na korištenje javnih površina;
1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.
Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine
Pušća.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja nadležna ispostava Porezne uprave.
2. Porez na kuće za odmor
Članak 4.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje na cijelom
području Općine Pušća u iznosu od 15,00 kuna/m2 korisne
površine kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine
Pušća.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na
kuće za odmor obavlja nadležna ispostava Porezne uprave.
3. Porez na korištenje javnih površina
Članak 5.
Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se
zemljišta koja su u skladu s prostornim planom namijenjeOpćina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Članak 7.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o
porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o općinskim porezima Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 7/18 i 1/21).
Članak 9.
Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih
poreza započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima
Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 7/18 i
1/21).

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 5

Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i
Službenom glasniku Općine Pušća.
Ova Odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2022.
godine, osim odredbe članka 3. iste koja stupa na snagu
prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je predmetna Odluka objavljena u Narodnim novinama, sve sukladno
odredbi članka 42. st. 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima.
Klasa: 021-05/21-01/05
Urbroj: 238/24-01-21-03
Pušća, 29. lipnja 2021. godine
			

Na temelju članka 36., stavka 13. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni
glasnik Općine Pušća“ broj 02/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2021. donijelo je

3

ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na
području Općine Pušća

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Na temelju odredbe članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka
18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik
Općine Pušća“, broj 02/21 – pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Pušća na 1. redovnoj sjednici održanoj dana
29. lipnja 2021. godine, donijelo je
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ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu Zaprešić d.o.o. iz Zaprešića, Zelengaj 15, isporučitelju komunalne usluge ukopa pokojnika, na prijedlog Općih uvjeta
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika koji se prilažu i čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 1.
Odlukom o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području
Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Općina).
Članak 2.
Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:
- kontrola lokacija putem komunalnog redara/izvidnika Općine,
- postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada,
- objava informacija na mrežnim stranicama Općine,
- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem davatelja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog
komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: davatelj),
- periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog
otpada na području Općine.

Članak 2.
Predlaže se društvu Zaprešić d.o.o. iz Zaprešića, Zelengaj 15, isporučitelju komunalne usluge ukopa pokojnika
da temeljem ove suglasnosti donese Opće uvjete isporuke
komunalne usluge ukopa pokojnika.

Članak 3.
Financijska sredstva za realizaciju mjera navedenih u
članku 2. ove Odluke osigurat će se u proračunu Općine
Pušća.
Članak 4.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
Klasa: 021-05/21-01/05
Ur.br. 238/24-01-21-04
Pušća, 29. lipnja 2021. god.
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Stranica 3

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 238/24-01-21-05
Donja Pušća, 29. lipnja 2021.
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 4

Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“ br. 02/21 –
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 1. redovnoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Pušća, dana 29. lipnja 2021. godine donosi
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ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se članovi stručnog povjerenstva za pregled i ocjenu Ponuda po Javnom pozivu (natječaju) za organiziranje rada dječjeg vrtića, odnosno, redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu
s posebnim potrebama na području Općine Pušća te s time
povezani zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Pušća na adresi Donja Pušća, Kumrovečka 98A,
ukupne površine 146,00 m², zajedno s natkrivenim igralištem
površine 74,25 m² i preostalim prostorom (okućnicom) koji se
nalaze uz objekt na adresi Donja Pušća, Kumrovečka 98A, u
periodu od 4 (četiri) godine, počevši od 1. rujna 2021. godine
do zaključno dana 31. kolovoza 2025. godine.
Članak 2.
Ovlašteni predstavnici naručitelja su:
gđa. Anđela Cirkveni
gđa. Dragica Milić
gđa Kristina Alija Hrastinski, dipl.iur.
				
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-05/21-01/05
Ur.br.: 238/24-01-21-06
Pušća, 29. lipnja 2021. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“, broj
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19 i
17/20) i članka 79. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik
Općine Pušća”, broj 02/21 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Pušća dana 30. lipnja 2021. godine, donosi
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ODLUKU

o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite
Općine Pušća
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 5

Članak 1.
Ovom Odlukom se osniva Stožer civilne zaštite Općine Pušća sa imenovanim članovima Stožera, od kojih se
dio imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koji se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, djelatnici
temeljnih operativnih snaga civilne zaštite:
- Predstavnik vatrogastva
- Predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, Ravna
teljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb
- Predstavnik Policijske uprave Zagrebačke, Policijske
postaje Zaprešić
- Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Samobor
- Predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić
- Predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke
županije, Ispostave Zaprešić.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite Općine Pušća osniva se kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 3.
U Stožer civilne zaštite Općine Pušća imenuju se:
1. Za načelnika Stožera:
1. Dražen Mihok, član Upravnog odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marija Magdalena
2. Za zamjenika načelnika Stožera:
2. Tomislav Bernardić, zamjenik općinskog načelnika
3. Za članove Stožera:
3. Jelena Jurić, predstavnica MUP-a, Ravnateljstva
civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite
Zagreb
4. Ivo Pelivan, predstavnik Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje Zaprešić
5. Vedran Čagalj, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Samobor
6. Denis Ljevaković, predstavnik Gradskog društva
Crvenog križa Zaprešić
7. Davorin Gajnik, predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Ispostave Zaprešić.
Članak 4.
Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite nalaže
načelnik Stožera, a provodi se prema planovima djelovanja
civilne zaštite.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 5

Stranica 5

Članak 5.

Članak 1.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, u slučaju spriječenosti načelnika zamjenjuje ga njegov zamjenik. Kada se proglasi velika nesreća rukovođenje
preuzima načelnik Općine Pušća.

Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite Općine Pušća
(u daljnjem tekstu: Stožer) dovode u stanje operativnosti i
spremnosti za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u
slučaju izvanrednog događaja i nastupa okolnosti u kojima
je potrebno poduzimati mjere i aktivnosti u civilnoj zaštiti
za Općinu Pušća.

Članak 6.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o
mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija
plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine
Pušća, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke
o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Članak 7.
JUO Općine Pušća obavlja administrativne i tehničke
poslove za stožer civilne zaštite, te im osigurava uvjete za
rad.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o osnivanju i imenovanju načelnice, zamjenika načelnice
i članova Stožera civilne zaštite Općine Pušća („Službeni
glasnik Općine Pušća“, broj 01/20).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 810-05/21-01/01
URBROJ: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 30. lipnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21), članka 17. Pravilnika
o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19 i 17/20)
i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/21 – pročišćeni tekst), općinski načelnik
Općine Pušća dana 30. lipnja 2021. godine, donosi
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P LA N

pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Pušća

Članak 2.
Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije spašavanja stanovništva, imovine i okoliša na području Općine Pušća.
Članak 3.
Redoslijed pozivanja Stožera je slijedeći:
1. Dražen Mihok, član Upravnog odbora DVD-a Marija Magdalena, načelnik Stožera
2. Tomislav Bernardić, zamjenik općinskog načelnika, zamjenik načelnika Stožera
3. Jelena Jurić, predstavnica MUP-a, Ravnateljstva
civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite, članica Stožera
4. Ivo Pelivan, predstavnik Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje Zaprešić, član Stožera
5. Vedran Čagalj, predstavnik Hrvatske gorske službe
spašavanja, Stanice Samobor, član Stožera
6. Denis Ljevaković, predstavnik Gradskog društva
Crvenog križa Zaprešić, član Stožera
7. Davorin Gajnik, predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Ispostave Zaprešić,
član Stožera.
Članak 4.
Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.
Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.
Članak 5.
Za aktiviranje Stožera civilne zaštite glavno mobilizacijsko mjesto rada Stožera su prostorije Općine Pušća,
Kumrovečka 109, Donja Pušća.
Članak 6.
Načelnik Stožera u glavnom mobilizacijskom mjestu
rada Stožera provodi slijedeće radnje: po dolasku članova
Stožera upoznaje ih sa nastalom situacijom, sa članovima
Stožera utvrđuje zadaće te predlaže općinskom načelniku
mjere i postupke u pripremi i provođenju aktivnosti civilne
zaštite.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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Članak 7.
Sastavni dio ovog Plana pozivanja je Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite Općine Pušća i tablica s osnovnim
podacima članova Stožera.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan
pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Pušća, Službeni
glasnik Općine Pušća broj 01/20.
Članak 9.
Ovaj Plan primjenjuje se od dana donošenja te će se
objaviti u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 810-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 30. lipnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
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, 123/17, 98/19 i 144/20 – pročišćeni tekst) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 02/21 – pročišćeni tekst), općinski načelnik
Općine Pušća dana 30. lipnja 2021. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O DOZNACI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA
U ZAPREŠIĆU
Članak 1.
Odobrava se isplata sredstava HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU, GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG
KRIŽA ZAPREŠIĆ iz Zaprešića, Trg žrtava fašizma 8
za realizaciju socijalnih programa u 2021. godini u iznosu
od 15.000,00 kn.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2021. godinu na poziciji R058.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 5

KLASA: 402-08/21-01/12
URBROJ: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 30. lipnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
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, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/21 – pročišćeni tekst),
općinski načelnik Općine Pušća dana 02. srpnja 2021. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda PON 0406-1-10 2021 poduzeća
BARIS D.O.O. iz Zaprešića, Pavla Lončara 27 od 02. srpnja 2021. godine za usluge izrade diploma i kataloga za
potrebe udruge Trilikum iz Zaprešića, ul. Pere Devčića 13
A u iznosu od 959,00 kuna uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Za usluge navedene u članku 1. ovog Zaključka izdati
će se Narudžbenica.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su u
Proračunu Općine Pušća za 2021. godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 035-01/21-01/03
URBROJ: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 02. srpnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić

Broj 5

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 7

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Stranica 8

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 5

