Broj 6.

Godina XXIII.

27. listopada 2016.

SADRŽAJ

1.

Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika
srednjih škola i studenata za školsku/akademsku
2016./2017. godinu;
2. Zaključak o potpisivanju Ugovora sa obrtom
„Vergos zaštita“;
3. Zaključak o financiranju produženog boravka djece
u školi;
4. Zaključak o sufinanciranju prehrane učenika u OŠ
„Pušća“;
5. Zaključak o sufinanciranju dijela organizacijskih
troškova na 18. Sajmu gospodarstva u Zaprešiću;
6. Zaključak o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“;
7. Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu
„Pušća“;
8. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu instalacije i montaže sustava video nadzora Trga;
9. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za
uslugu instalacije i montaže sustava video nadzora
Staze života;
10. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izrade i dobave skulpture Sv. Florijana;
11. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za nabavku informatičke opreme;

12. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izrade ograde kod dječjeg vrtića u Kumrovečkoj
ulici;
13. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi žena Pušća;
14. Zaključak o tekućoj donaciji udruzi Branitelji
Hrvatske Pušća;
15. Zaključak o sufinanciranju programa predškole u
dječjem vrtiću „Bambi“;
16. Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu
„Pušća“;
17. Zaključak o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“;
18. Zaključak o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“;
19. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Pušća
20. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske
načelnice Općine Pušća za razdoblje od 01.01. –
30.06.2016. godine;
21. Rješenje o imenovanju člana Savjeta mladih Općine
Pušća;
22. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Udruzi
Majčina krila – društvu za bolji život za humanitarnu akciju „Zvone u srcu“.

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

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 2

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
Novine” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 26. kolovoza 2016. godine, donosi
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Članak 5.
Ova Odluka primjenjivat će se od 01. rujna 2016. godine i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 602-03/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-01
Donja Pušća, 26. kolovoza 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

ODLUKU

o subvencioniranju prijevoza učenika
srednjih škola i studenata za školsku/akademsku
2016./2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak za subvenciju prijevoza za učenike srednjih škola i studenata s
prebivalištem na području Općine Pušća.
Članak 2.
Općina Pušća subvencionirati će 25 % troškova prijevoza učenicima srednjih škola s područja Općine Pušća za
školsku godinu 2016./2017., koji pohađaju 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole i to od mjesta prebivališta do Zaprešića, a
subvencioniranje se odnosi na razdoblje od 01.09.2016. do
30.06.2017. godine (izuzev učenika upućenih na obveznu
učeničku praksu do 31.07.2017. godine).
Navedeno subvencioniranje odnosi se na prijevoznika
“Meštrović prijevoz” d.o.o.
Učenicima koji koriste i uslugu prijevoznika Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET, Općina će također
subvencionirati 25 % troškova cijene mjesečne pokazne
karte od Zaprešića do Zagreba.
Općina Pušća također će subvencionirati 50% troškova prijevoza redovnim studentima s područja Općine
Pušća. Općina će financirati troškove prijevoza za fakultetsku godinu 2016./2017. i to od mjesta prebivališta do
Zaprešića odnosno Zagreba, a financiranje se odnosi na
razdoblje od 01.10.2016. do 31.07.2017. godine.
Navedeno financiranje odnosi se na prijevoznike
“Meštrović prijevoz” d.o.o. i Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica ZET.
Članak 3.
Općina Pušća obvezuje se ustrojiti evidenciju korisnika subvencije u prijevozu.
Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Pušća na Poz. R093.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 6.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 26. kolovoza 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O POTPISIVANJU UGOVORA SA OBRTOM
„VERGOS ZAŠTITA“
1. Za dobavu i isporuku opreme i održavanje sustava video nadzora potpisati će se Ugovor o dobavi, isporuci
opreme i održavanju sustava video nadzora sa obrtom
„VERGOS ZAŠTITA“ iz Zagreba, Kamenarka 20
na period od 1 (jedne) godine od dana potpisivanja
predmetnog Ugovora.
2. Cjenik usluga sastavni je dio predmetnog Ugovora i
ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 030-03/16-01/02
URBROJ: 238/24-02-16-01
Donja Pušća, 26. kolovoza 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i
članka 31. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“ 03/10 - pročišćeni tekst), Načelnica Općine Pušća
01. rujan 2016. godine, donijela je
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Zaključak o financiranju
produženog boravka djece u školi

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 6.

Članak 1.
Produženi boravak organizira se za učenike prvog
razreda, a sukladno prostornim i organizacijskim mogućnostima škole i drugog razreda. Osnovna škola organizira
produženi boravak za nastavnu godinu za učenike s prebivalištem na području Općine Pušća.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje produženog boravka iz članka
1. ovog zaključka imaju slijedeće kategorije učenika:
I. Oba roditelja zaposlena
II. Samohrani roditelji

produženog boravka učenika za šk.god, 2016/2017, kako
bi Općina imala informacije o tome kolike su potrebe za
ovakvim oblikom organiziranja boravka djece kao i da izda
Suglasnost na broj sufinancirane djece.
Članak 8.
Ovaj Zaključak primjenjivat će se od 05. rujna 2016.
godine i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Pušća“
Klasa: 602-02/16-01/01
Ur. broj: 238/24-02-16-01
Pušća, 01. rujan 2016.god.

Članak 3.
Redovni program produženog boravka organizira se za
učenike u jutarnjoj smjeni od 7:00 do 12:20 sati a za učenike u posljepodnevnoj smjeni od 11:30 do 17:00 sati.
Članak 4.
Produženi boravak provode djelatnici škole - učitelj
razredne nastave koji sa školom sklapa Ugovor o radu, na
temelju Zakona o radu, a imaju ista prava i obveze kao i
drugi učitelji škole.
Članak 5.
Za financiranje produženog boravaka, odnosno djelatnika škole iz članka 4. ovog Zaključka potpisat će se
Ugovor o financiranju produženog boravka s Osnovnom
školom Pušća.
Članak 6.
Produženi boravak financirat će se:
a) sredstvima Općine Pušća, izvorni prihodi
b) roditeljskim uplatama – prehrana (ručak, užina)

Stranica 3

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine,“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 01/13 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine
Pušća 01. rujna 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O SUFINANCIRANJU PREHRANE
UČENIKA U OŠ „PUŠĆA“
Članak 1.
Općina Pušća će sufinancirati prehranu učenika u OŠ
„Pušća.“
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje prehrane učenika iz članka 1.
ovog Zaključka imaju slijedeće kategorije učenika:
I. djeca s poteškoćama u razvoju i djeca iz obitelji
primatelja stalne socijalne pomoći;
II. djeca invalida domovinskog rata, djeca poginulog
hrvatskog branitelja, djeca iz obitelji primatelja
povremene socijalne pomoći i djeca iz obitelji sa
troje i više školske djece.

a) sredstvima Općine Pušća financirat će se plaća i
ostala materijalna prava djelatnika u produženom boravku
b) visina roditeljskih uplata određuje se za redovni program produženog boravka u iznosu od 300,00 kuna mjesečno za deset mjeseci, a tim sredstvima financira se:
- prehrana polaznika programa porduženog boravka, a
cijena prehrane (ručak i užina) prosječno za jedan dan
iznosi 12,00 kuna,
- ostali troškovi nastali realizacijom programa produženog boravka, kao što su materijalni troškovi i ostali nepredviđeni troškovi.

Sufinanciranje I. i II. kategorije učenika iznosi 5,00
kuna po danu.

Članak 7.

Članak 4.

Osnovna škola Pušća dužna je prikupiti Zahtjeve i
dokaze o pripadnosti određenoj kategoriji učenika zainteresiranih roditelja za korištenje/sufinanciranje programa

Dokaz o pripadnosti određenoj kategoriji učenika prikupit će OŠ „Pušća“, te popis učenika dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 3.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 4

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ovog Zaključka, prestaje
važiti Zaključak o sufinanciranju prehrane učenika u OŠ
„Pušća,“ Klasa: 602-02/15-01/01,Ur.br. 238/24-02-15-01,
od 01. rujna 2015. godine.
Članak 6.
Ovaj Zaključak primjenjivati će se od 05. rujna 2016.
godine, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Pušća“.
KLASA: 602-02/16-01/02
URBROJ: 238/24-02-16-01
Donja Pušća, 01. rujna 2016. godine

Broj 6.

KLASA: 022-01/16-01/18
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 05. rujna 2016. godine
		
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 05. rujna 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“
Članak 1.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj
01/13 - pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 05. rujna 2016. godine, donijela je

Odobrava se tekuća donacija KUD-u „Pušća“ u visini
od 15.000,00 kuna, za program:
• Sudjelovanje na međunarodnom festivalu folklora
„Pearl of the see“ u Budvi; Crna Gora
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske potpore
programima i projektima udruge „KUD Pušća,“ br. 8/2016.
od 29. lipnja 2016. godine.

ZAKLJUČAK

Članak 2.
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O SUFINANCIRANJU DIJELA
ORGANIZACIJSKIH TROŠKOVA
NA 18. SAJMU GOSPODARSTVA U ZAPREŠIĆU
Članak 1.
Općina Pušća sufinancirati će dio organizacijskih troškova na 18. Sajmu gospodarstva koji će se održati u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću od 14. do 16. listopada 2016. godine u iznosu od 2.500,00 kuna. Organizator
sajma je Obrtnička komora Zagreb, Udruženje obrtnika
Zaprešić iz Zaprešića, Ul. Maršala Tita br. 2.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Zaključka su osigurana u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu te će se isplatiti
na žiro račun Udruženja obrtnika Zaprešić.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
						

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R051.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/16-01/07
URBROJ: 238/24-02-16-12
Donja Pušća, 05. rujna 2016. godine
								
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 05. rujna 2016. godine, donosi
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Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 6.

Stranica 5

ZAKLJUČAK

Članak 2.

Članak 1.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.

o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“

Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu
„Pušća“ u visini od 10.000,00 kuna, a za jesenski dio
sezone 2016./2017.:
• sudski troškovi za omladinski pogon, porezne obveze, obveze prema Nogometnom savezu (članarine),
troškovi održavanja terena, troškovi održavanja i
režije (knjigovodstvo, struja, telefon)
temeljem Prijedloga za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od 01.
rujna 2016. godine.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-05/16-01/21
URBROJ: 238/24-02-16-01
Donja Pušća, 08. rujna 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R050.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 08. rujna 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

KLASA: 402-03/16-01/01
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
URBROJ: 238/24-02-16-12
ZA USLUGU INSTALACIJE I MONTAŽE
Donja Pušća, 05. rujna 2016. godine
SUSTAVA
VIDEO NADZORA STAZE ŽIVOTA
									
OPĆINSKA NAČELNICA
Članak 1.
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 08. rujna 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU INSTALACIJE I MONTAŽE
SUSTAVA VIDEO NADZORA TRGA
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 128-2016 od obrta za usluge
VERGOS ZAŠTITA iz Zagreba, Kamenarka 20 od
18. srpnja 2016. godine za uslugu instalacije i montaže
sustava video nadzora TRGA u Donjoj Pušći, u iznosu od
20.371,00 kn uvećano za PDV-e.

Prihvaća se Ponuda br. 136-2016 od obrta za usluge VERGOS ZAŠTITA iz Zagreba, Kamenarka 20 od
02. kolovoza 2016. godine za uslugu instalacije i montaže sustava video nadzora STAZE ŽIVOTA u podnožju
kapele Majke Božje Čiseljske u Donjoj Pušći, u iznosu od
9.146,00 kn uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-05/16-01/22
URBROJ: 238/24-02-16-01
Donja Pušća, 08. rujna 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 6

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 08. rujna 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU IZRADE I DOBAVE
SKULPTURE SV. FLORIJANA

Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu na poziciji R042.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 022-05/16-01/24
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 08. rujna 2016.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 115/2016 od poduzeća
HERALDIC ART D.O.O. RIJEKA iz Rijeke, Labinska
18 od 07. rujna 2016. godine za uslugu izrade i dobave
skulpture Sv. Florijana za TRG u Donjoj Pušći, u iznosu
od 9.150,00 kn uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-05/16-01/23
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 08. rujna 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 08. rujna 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA NABAVKU INFORMATIČKE OPREME
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 29516-1/2016 poduzeća LIBUSOFT CICOM d.o.o. iz Zagreba, Remetinečka cesta 7 A od
08. rujna 2016. godine za nabavku informatičke opreme u
sveukupnom iznosu od 8.036,00 kn uvećano za zakonsku
stopu PDV-a.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 6.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 15. rujna 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU IZRADE OGRADE KOD
DJEČJEG VRTIĆA U KUMROVEČKOJ ULICI
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 159/2016 od obrta za transport,
građevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALIČEK“ iz Zaprešića, Savska 61 od 14. rujna 2016. godine za uslugu
izrade panel ograde kod dječjeg vrtića Bambi u Kumrovečkoj ulici, u iznosu od 5.500,00 kn uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-01/16-01/16
URBROJ: 238/24-02-16-03
Donja Pušća, 15. rujna 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 6.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 5. listopada 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

Stranica 7

Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija udruzi Branitelji Hrvatske Pušća u visini od 1.500,00 kuna, za projekt:
• suorganizacija u otvorenju i blagoslovu Staze života – križnog puta u podnožju kapele MBČ dana
09. listopada 2016. godine
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske potpore
programima i projektima udruge Branitelji Hrvatske Pušća
od 01. listopada 2016. godine.

o tekućoj donaciji UDRUZI ŽENA PUŠĆA

Članak 2.

Članak 1.

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R056.

Odobrava se tekuća donacija UDRUZI ŽENA PUŠĆA
u visini od 2.000,00 kuna, za projekt:
• suorganizacija u otvorenju i blagoslovu Staze života – križnog puta u podnožju kapele MBČ dana
09. listopada 2016. godine
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske potpore
projektima UDRUGE ŽENA PUŠĆA br. 01/16 od 03. listopada 2016. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R052.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-03/16-01/02
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 05. listopada 2016. godine
				

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-03/16-01/03
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 05. listopada 2016. godine
								
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 18. listopada 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLE
U DJEČJEM VRTIĆU „BAMBI“
Članak 1.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 05. listopada 2016. godine, donosi

Općina Pušća će Dječjem vrtiću „Bambi“ sufinancirati
program predškole za pedagošku godinu 2016./2017. od
150 sati + 75 sati pripreme u ukupnom iznosu od 16.564,00
kuna.

Z A K L J UČ A K

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji R069.

14

o tekućoj donaciji udruzi Branitelji Hrvatske Pušća

Članak 2.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 8

Broj 6.

Članak 3.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
KLASA: 402-08/16-01/12
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
URBROJ: 238/24-02-16-02
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
Donja Pušća, 18. listopada 2016. godine
dana 20. listopada 2016. godine, donosi
									
OPĆINSKA NAČELNICA
ZAKLJUČAK
Anđela Cirkveni
o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 20. listopada 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

17

Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija KUD-u „Pušća“ u visini
od 10.000,00 kuna, za program:
• Sufinanciranje projekta osnivanja mlađe tamburaške
skupine
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske potpore
programima i projektima udruge „KUD Pušća,“ br. 9/2016.
od 16. rujna 2016. godine.

o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“

Članak 2.

Članak 1.

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R051.

Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu
„Pušća“ u visini od 10.000,00 kuna, a za jesenski dio
sezone 2016./2017.:
• sudski troškovi za omladinski pogon, porezne obveze, obveze prema Nogometnom savezu (članarine),
troškovi održavanja terena, troškovi održavanja i
režije (knjigovodstvo, struja, telefon)
temeljem Prijedloga za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od
11. listopada 2016. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R050.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-03/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-14
Donja Pušća, 20. listopada 2016. godine
					

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/16-01/07
URBROJ: 238/24-02-16-15
Donja Pušća, 20. listopada 2016. godine
								
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 21. listopada 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija KUD-u „Pušća“ u visini
od 10.000,00 kuna, za program:

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 6.

• Sufinanciranje manifestacije folklora ETNO
PUŠĆA 2016.
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske
potpore programima i projektima udruge „KUD Pušća,“
br. 10/2016. od 12. listopada 2016. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R051.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/16-01/07
URBROJ: 238/24-02-16-16
Donja Pušća, 21. listopada 2016. godine
								
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12, 147/14), članaka 33.
i 34. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
odnosno davanjem koncesije – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/14) i članka 18. Statuta
Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), a u postupku davanja koncesije
koji je započeo danom slanja Obavijesti o namjeri davanja
koncesije u EOJN RH (broj 2016/S 01K-0017234), Općinsko vijeće Općine Pušća na 26. redovnoj sjednici održanoj
dana 06. listopada 2016. godine, donijelo je
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ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
DIMNJAČARSKIH POSLOVA
NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA
Članak 1.
Općina Pušća (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije)
dodjeljuje koncesiju za komunalnu djelatnost obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Pušća sljedećem ponuditelju:
Obrt za dimnjačarske usluge „ŠANTIĆ“, Strojarska 1,
Gornja Bistra (u daljnjem tekstu: koncesionar).

Stranica 9

Članak 2.
Koncesionar će dimnjačarske poslove obavljati na području Općine Pušća, koje područje teritorijalno obuhvaća
naselja: Bregovljana, Donja Pušća, Gornja Pušća, Hrebine,
Marija Magdalena, Pušćanska Dubrava, Pušćanski Hruševec i Žlebec Pušćanski.
Članak 3.
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina koji započinje teći zaključenjem ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i
koncesionara.
Članak 4.
Uvjeti i način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Pušća propisani su Odlukom o obavljanju
dimnjačarskih poslova – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/15).
Koncesionar je obvezan dimnjačarske poslove obavljati na način i u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o koncesijama i Zakona o
zaštiti od požara.
Članak 5.
Visina naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u visini od 9.000,00 kuna godišnje
koja se plaća do 31. siječnja za tekuću kalendarsku godinu.
Članak 6.
Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika priloženog uz ponudu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
Koncesionar će za pružene usluge teretiti krajnje korisnike, odnosno vlasnike/korisnike stanova/kuća/poslovnih
prostora i dr. u kojima se nalaze dimovodni objekti, temeljem prethodno ispostavljenog računa krajnjem korisniku.
Članak 7.
Davatelj koncesije i koncesionar sklopiti će ugovor o
koncesiji u roku od 10 dana, nakon isteka razdoblja mirovanja koje iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke
ponuditelju.
Članak 8.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Pušća da na temelju ove
Odluke, s koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 10

Prilikom potpisivanja ugovora o koncesiji koncesionar
je obvezan davatelju koncesije dostaviti bjanko zadužnicu
sa javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za
zastupanje na iznos od 10.000,00 kuna, a davatelj koncesije će navedenu zadužnicu vratiti koncesionaru po isteku
Ugovora.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 238/24-01-16-03
Donja Pušća, 06. listopada 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Obrazloženje
Na temelju Zakona o koncesijama i Zakona o komunalnom gospodarstvu proveden je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Pušća. U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
pod brojem 2016/S 01K-0017234 objavljena je Obavijest
o namjeri dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Pušća. Nakon isteka roka za
dostavu ponuda Stručno povjerenstvo je 1.9.2016. izvršilo
otvaranje jedine ponude koja je pristigla u roku, ponuditelja Obrt za dimnjačarske usluge „ŠANTIĆ“, Strojarska 1,
Gornja Bistra. Pregledom pristigle ponude, utvrđeno je da
ponuditelj Obrt za dimnjačarske usluge „ŠANTIĆ“, Strojarska 1, Gornja Bistra ispunjava uvjete koje je davatelj
koncesije odredio u postupku davanja koncesije, te je na
temelju kriterija odabira ekonomski najpovoljnije ponude
odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od
5 dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave,
Koturaška cesta 43/IV, Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom
obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i
elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti
dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o
elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe
Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.

Broj 6.

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst)
i članka 62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/09), Općinsko
vijeće Općine Pušća na 26. redovnoj sjednici, održanoj
dana 06. listopada 2016. godine, donosi
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ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o radu
Općinske načelnice Općine Pušća
Članak 1.
Općinska načelnica Općine Pušća je podnijela Općinskom vijeću Općine Pušća „Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Pušća za razdoblje od 01.01. – 30.06.2016.
godine.“
Podnijeto Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 238/24-01-16-04
Donja Pušća, 06. listopada 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta
Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), Općinska načelnica Općine
Pušća, gđa. Anđela Cirkveni, podnosi Općinskom vijeću
Općine Pušća dana 22. rujna 2016. godine na usvajanje
slijedeće izvješće:
IZVJEŠĆE
o radu Općinske načelnice Općine Pušća
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2016. godine
I. UVODNI DIO
U izvještajnom razdoblju u okviru svog djelokruga,
obavljala sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mi povjereni zakonom, utvrđivala sam
prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davala
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mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata koje donosi
Općinsko vijeće, izvršavala i osiguravala izvršavanje općih
akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova
te drugih akata Općinskog vijeća, upravljala nekretninama
i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrđivala prijedlog godišnjeg Proračuna
Općine, usmjeravala djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirala njihov rad, te obavljala i druge
poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima
Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, ostvarivala sam i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz
djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti zamjenice načelnice, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
U razdoblju od 01.01. – 30.06.2016. godine, ostvareni
su rezultati i ciljevi Općine na razini očekivanih.
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
Moje djelovanje se odvijalo kroz rad Jedinstvenog
upravnog odjela.
1. U području financija
U izvještajnom razdoblju sam inicirala i nadzirala
poslove vezane uz izradu i izvršavanje Proračuna, izradu
propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem Proračuna, vođenje računovodstva Proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju
Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko
poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom
Općine Pušća.
Poduzeto je niz aktivnosti da se prihodi realiziraju u
što većem postotku (pravovremeno izdavanje rješenja i
kontinuirana naplata potraživanja iz ranijih godina putem
ovrha za dugovanja obveznika na ime komunalne naknade
i naknade za uređenje voda i na ime grobne naknade).
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i
unapređivanju izvršavanja Proračuna izdvajam:
Proračun
Praćenje realizacije i donošenje Proračuna Općine
Pušća (u daljnjem tekstu: Proračun) obavljeno je u zadanim rokovima.
Prema svim korisnicima Proračuna izvršavane su obveze, a u skladu s priljevom sredstava u Proračunu.
Financijsko poslovanje i izvršenje Proračuna u prvom
polugodištu odvijalo se u skladu s planovima i očekivanjima.
 Izvješća o izvršenju Programa Proračuna u 2015.
godini:
Dana 31. ožujka 2016. godine podnijela sam Općinskom
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vijeću na prihvaćanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu. Općinsko vijeće je na svojoj 23. redovnoj sjednici
održanoj dana 25. travnja 2016. godine donijelo Odluku o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
(KLASA: 021-05/16-01/02, URBROJ: 238/24-01-16-03).
Dana 31. ožujka 2016. godine podnijela sam Općinskom vijeću na prihvaćanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova
u 2015. godini. Općinsko vijeće je na svojoj 23. redovnoj
sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova u 2015. godini
(KLASA: 021-05/16-01/02, URBROJ: 238/24-01-16-04).
 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.
godinu:
Općinsko vijeće je na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine donijelo Zaključak o
prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Pušća za 2015. godinu (KLASA: 021-05/16-01/02,
URBROJ: 238/24-01-16-06).
 Namjena i raspodjela rezultata poslovanja iz 2015.
godine:
Općinsko vijeće je na svojoj 23. redovnoj sjednici
održanoj dana 25. travnja 2016. godine donijelo Odluku
o namjeni i raspodjeli rezultata poslovanja/viška prihoda
iz 2015. godine (KLASA: 021-05/16-01/02, URBROJ:
238/24-01-16-08).
 I. izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu:
Općinsko vijeće je na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2016. godine donijelo Odluku o I.
izmjeni i dopuni Proračuna Općine Pušća za 2016. godinu
(KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 238/24-01-16-03).
2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite
okoliša
Kao Općinska načelnica obavljala sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, gospodarenja prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se odnose na skrb i unapređivanje
okoliša.
Dana 19. svibnja 2016. godine donijela sam Odluku
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog programa razvoja Općine
Pušća 2016. – 2020. (KLASA: 302-02/16-01/01, URBROJ:
238/24-02-16-06).
Dana 16. veljače 2016. godine potpisan je Sporazum
sa Zagrebačkom županijom, Gradom Zaprešićem i okolnim općinama o raskidu Ugovora o sufinanciranju troškova
iznosa bruto plaće, doprinosa i drugih materijalnih prava
iz radnog odnosa dvoje službenika u Upravnom odjelu
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA:
402-07/10-01/03, URBROJ: 238/1-03-10-03 od 18. studenog 2010. godine (KLASA: 400-02/10-01/38, URBROJ:
238/24-02-16-14).
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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3. U području komunalnog gospodarstva
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici
održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju
pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije (KLASA:
021-05/16-01/01, URBROJ: 238/24-01-16-14).
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku o II.
izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima (KLASA:
021-05/16-01/01, URBROJ: 238/24-01-16-15).
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici
održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Godišnji
plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2016. godinu (KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ:
238/24-01-16-16).
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Pušća
(KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 238/24-01-16-17).
4. U području komunalne infrastrukture i izgradnje
U prvom polugodištu 2016. godine smo nastojali unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Općine:
- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta,
- saniranje i održavanje nerazvrstanih cesta (sanirana
ulica Antuna Kovačića, sanirana Milićgradska ulica, sanirana ulica Stanišakov jarek, sanirana ulica Horvati, sanirana ulica Vidikovec, asfaltirana Zelengajska ulica, asfaltriana Zagrebačka ulica, sanirana ulica Sušinov brijeg, sanirana ulica Matije Gupca, sanirana ulica Šumski put, sanirana
Strmečka ulica prema Baričiću, sanirana Jugovečka ulica i
sanirano klizište u Bukovečkoj ulici),
- kopanje cestovnih jaraka (graba) uz makadam u ulici
Stanišaki,
- postavljeni prometnog znaka i ulične ploče u Pušćanskom Hruševcu,
- uklanjanje grmlja i raslinja uz prometnice.
Potrebe za izgradnjom i održavanjem objekata komunalne infrastrukture su se rješavale sukcesivno u dogovoru
sa predsjednikom Odbora za komunalnu djelatnost, a prema financijskim mogućnostima i prilivu sredstava za te namjene utvrđene Proračunom.
Dana 04. ožujka 2016. godine donijela sam Zaključak o početku radova i sklapanju Ugovora o stručnom
nadzoru (KLASA: 340-01/16-01/02, URBROJ: 238/2402-16-01). Slijedom navedenog, Dana 07. ožujka 2016.
godine potpisan je Ugovor o nadzoru za 2016. godinu sa
poduzećem NERING PROJEKT D.O.O. za vršenje usluge
stručnog nadzora nad izvođenjem radova na redovnom i
pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Pušća (KLASA: 340-01/16-01/03,
URBROJ: 238/24-02-16-01).
Dana 18. ožujka 2016. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za dobavu i ugradnju
betonskih cijevi na LC31023 u Dubravi Pušćanskoj
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(KLASA: 340-03/15-01/05, URBROJ: 238/24-02-16-04).
Dana 23. ožujka 2016. godine donijela sam Zaključak
o izdvajanju novčanih sredstava za kupnju solarnih led
markera za obilježavanje pješačkih prijelaza na kolniku
(KLASA: 022-05/16-01/06, URBROJ: 238/24-02-16-02).
Dana 23. ožujka 2016. godine donijela sam Zaključak o
izdvajanju novčanih sredstava za kupnju pokazivača brzine
(KLASA: 022-05/16-01/07, URBROJ: 238/24-02-16-02).
Dana 31. ožujka 2016. godine potpIsan je I Dodatak
Sporazumu sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije o sufinanciranju radova na sanaciji LC
31023 (u naselju Pušćanska Dubrava) i sanaciji klizišta na
cestama: LC 31022 (Jurjevska I i Jurjevska II) i ŽC
2186 (Kumrovečka ulica) (KLASA: 340-03/14-01/03,
URBROJ: 238/24-02-16-08).
Dana 02. lipnja 2016. godine donijela sam Zaključak
o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izrade elaborata
nalaza i mišljenja vezano za osiguranje dokaza za nastanak štete – aktiviranje klizišta u Pušći u naselju Hrebine,
Bukovečka ulica 3 (KLASA: 340-03/16-01/01, URBROJ:
238/24-02-16-02).
Dana 15. lipnja 2016. godine donijela sam Zaključak o
sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova koordinacije radova na izvođenju građevinskih radova na uređenju
središta Donje Pušće: trg i parkiralište, izgradnji Staze života i uređenju nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća
(KLASA: 122-04/16-01/02, URBROJ: 238/24-02-16-01).
Dana 16. lipnja 2016. godine donijela sam Odluku
o početku postupka bagatelne nabave IZGRADNJE
PARKIRALIŠTA KOD DJEČJEG VRTIĆA (KLASA:
022-05/16-01/15, URBROJ: 238/24-02-16-01).
5. U području prostorno – planske dokumentacije,
razvojnih planova i projekata
Odbor za Statut i poslovnik je na sjednici održanoj
dana 15. veljače 2016. godine donijelo Odluku o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog
dijela Prostornog plana uređenja Općine Pušća (KLASA:
021-05/16-02/02, URBROJ: 238/24-01-16-01).
Dana 18. veljače 2016. godine donijela sam Zaključak
o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izrade Strateškog
programa razvoja Općine Pušća za razdoblje 2016. –2020.
(KLASA: 302-02/16-01/01, URBROJ: 238/24-02-16-02).
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici
održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku
o izradi dokumenta; Strateškog programa razvoja Općine
Pušća za razdoblje 2016. – 2020. (KLASA: 021-05/16-01/01,
URBROJ: 238/24-01-16-06).
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka: STAZA ŽIVOTA – IZGRADNJA – DODATNI RADOVI (KLASA: 021-05/1601/01, URBROJ: 238/24-01-16-10). Slijedom navedenog,
dana 10. svibnja 2016. godine potpisan je Dodatak II Ugovoru o građenju (KLASA: 400-02/15-01/39, URBROJ:
238/24-02-16-11).
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Dana 14. ožujka 2016. godine donijela sam Zaključak o
izdvajanju novčanih sredstava za izradu razvojnih projekata za potrebe Općine Pušća u 2016. godini (KLASA: 40210/16-01/02, URBROJ: 238/24-02-16-02). Slijedom navedenog, dana 14. ožujka 2016. godine potpisan je Ugovor
sa obrtom „Sintagma“ o poslovnoj suradnji 02/16 – izrada
prijedloga projekata i pružanje usluga poslovnog savjetovanja za potrebe Općine Pušća (KLASA: 402-10/16-01/02,
URBROJ: 238/24-02-16-04).
Dana 18. ožujka 2016. godine potpisan je Ugovor sa
obrtom „Sintagma“ o poslovnoj suradnji br. 14 – izrada
Strateškog programa razvoja Općine Pušća 2016. – 2020.
(KLASA: 302-02/16-01/01, URBROJ: 238/24-02-16-03).
Dana 18. travnja 2016. godine donijela sam Odluku o
osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu
Strategije održivog razvoja poljoprivrede na području Općine Pušća 2016. – 2020. godina (KLASA: 302-02/16-01/04,
URBROJ: 238/24-02-16-01).
Dana 18. travnja 2016. godine donijela sam Odluku
o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu Strateškog programa razvoja Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2020. godina (KLASA: 302-02/16-01/05,
URBROJ: 238/24-02-16-01).
Općina Pušća je aplicirala slijedeće projekte za dodjelu
novčanih sredstava:
 PROJEKT XII. IZLOŽBA RAKIJA ZAGREBAČKE
ŽUPANIJE
S
OCJENJIVANJEM
na
javni
natječaj Zagrebačke županije, Upravnog odjela za
poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo za dodjelu
potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja
poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i
lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini.
Dana 30. svibnja 2016. godine potpisan je Ugovor o
potpori br. 29-03-8-16 sa Zagrebačkom županijom
za provedbu projekta XII. IZLOŽBA RAKIJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE S OCJENJIVANJEM.
 PROJEKT POLJOPRIVREDNI BOŽIĆNI SAJAM
U PUŠĆI na javni natječaj Zagrebačke županije,
Upravnog odjela za gospodarstvo za dodjelu potpora
manifestacijama značajnim za turističku ponudu
Zagrebačke županije za 2016. godinu.
Na temelju Odluke župana Zagrebačke županije o
dodjeli financijskih potpora Zagrebačke županije za
2016. godinu manifestacijama značajnim za turističku
ponudu Zagrebače županije (KLASA: 022-01/16-01/29,
URBROJ: 238/1-03-16-12 od 21. lipnja 2016. godine),
Općini Pušća je dodijeljena financijska potpora za
manifestaciju POLJOPRIVREDNI BOŽIĆNI SAJAM
U PUŠĆI.
 PROJEKT/DOKUMENT STRATEŠKI PROGRAM
RAZVOJA OPĆINE PUŠĆA 2016. – 2020. na javni
poziv Zagrebačke županije, Upravnog odjela za fondove
EU, regionalnu i međunarodnu suradnju za dodjelu
bespovratne potpore za troškove izrade Strategije
ukupnog razvoja jedinice lokalne samouprave na
području Zagrebačke županije u 2016. godini.
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Dana 13. lipnja 2016. godine potpisan je Ugovor o potpori
br. 34-11-8-16 sa Zagrebačkom županijom za pokriće
dijela troškova izrade Strateškog programa razvoja
Općine Pušća 2016. – 2020. (KLASA: 302-03/16-01/07,
URBROJ: 238/24-02-16-04).
PROJEKT IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
ZA IZGRADNJU PARKIRALIŠTA KOD DJEČJEG
VRTIĆA PUŠĆA (K.Č.BR. 517 K.O.PUŠĆA) na
javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog odjela
za promet i komunalnu instrastrukturu za prijavu
programa/projekata za financiranje izgradnje i uređenja
infrastrukture na ruralnim prostorima iz Proračuna
Zagrebačke županije za 2016. godinu.
PROJEKT NABAVA DVA MOBILNA RECIKLAŽNA
DVORIŠTA na javni poziv Zagrebačke županije,
Upravnog odjela za promet i komunalnu instrastrukturu
za prijavu programa/projekata za financiranje izgradnje
i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima iz
Proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu.
PROJEKT REKONSTRUKCIJA DUGE ULICE na
javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog odjela
za promet i komunalnu instrastrukturu za prijavu
programa/projekata za financiranje izgradnje i uređenja
infrastrukture na ruralnim prostorima iz Proračuna
Zagrebačke županije za 2016. godinu.
PROJEKT REKONSTRUKCIJA ULICE GRMOVČICA na javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog
odjela za promet i komunalnu instrastrukturu za prijavu
programa/projekata za financiranje izgradnje i uređenja
infrastrukture na ruralnim prostorima iz Proračuna
Zagrebačke županije za 2016. godinu.
PROJEKT REKONSTRUKCIJA ZELENGAJSKE
ULICE na javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog
odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo za
prijavu programa/projekata za financiranje izgradnje
i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima iz
Proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu.
Dana 15. lipnja 2016. godine potpisan je Ugovor broj
39-03-1-16 sa Zagrebačkom županijom o dodjeli
kapitalnih pomoći za izgradnju i uređenje infrastrukture
na ruralnim prostorima jedinicama lokalne samouprave u
Zagrebačkoj županiji za 2016. godinu za rekonstrukciju
Zelengajske ulice (KLASA: 302-03/16-01/15,
URBROJ: 238/24-02-16-05).
PROJEKT MODERNIZACIJA STRMEČKE ULICE
U OPĆINI PUŠĆA na poziv Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije za iskaz interesa
za sufinanciranje projekata u 2016. godini prema
PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE
ZAJEDNICE.
PROJEKT REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA
CESTE U ULICI GRMOVČICA NA PODRUČJU
OPĆINE PUŠĆA na javni poziv Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja za raspoređivanje
i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima
i općinama za poticanje razvoja komunalnog
gospodarstva za 2016. godinu.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Stranica 14

Službeni glasnik Općine Pušća

 PROJEKT ASFALTIRANJE
NERAZVRSTANE
CESTE - ŠKOLSKA I POSTAVLJANJE SOLARNE
RASVJETE U DONJOJ PUŠĆI na javni poziv
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za
raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći
gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog
gospodarstva za 2016. godinu.
 PROJEKT POLJOPRIVREDNI BOŽIĆNI SAJAM
U PUŠĆI na javni poziv Ministarstva poduzetništva i
obrta za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno
– stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe
poduzetništva i obrta te za prijavu nacionalnih projekata
promidžbe poduzetništva iz nadležnosti Ministarstva
poduzetništva i obrta u 2016. godini.
6. U području vodovoda i plinovoda
Dana 26. siječnja 2016. godine potpisan je Ugovor
sa Gradom Zaprešićem, okolnim Općinama i poduzećem
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. o partnerstvu na
projektu: IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU
VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAPREŠIĆ D.O.O.
Dana 10. ožujka 2016. godine potpisan je Ugovor sa
Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskim vodama, Gradom
Zaprešićem, okolnim Općinama i poduzećem Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. o sufinanciranju projekta:
IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAPREŠIĆ D.O.O.
Općinsko vijeće je na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj i Pročišćeni tekst Odluke o obračunu i
naplati naknade za razvoj (KLASA: 021-05/16-01/02,
URBROJ: 238/24-01-16-09).
7. U području kanalizacije
Za potrebe prijave na financiranje EU projekata –
gradnja glavnih kolektora sustava odvodnje naselja Pušća
i naselja koja gravitiraju k potoku Pušća u Općini Pušća
(I. ETAPA – FAZA 1) donijela sam Zaključak o izdvajnju novčanih sredstava za izradu snimke izvedenog stanja i
izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih
cesta – KUMROVEČKA ODVOJAK PREMA KUĆNOM
BROJU 117, RAVNICE, STRMEČKA I GRMOVČICA
(KLASA: 936-02/16-01/01, URBROJ: 238/24-02-16-02
od 15. veljače 2016. godine.
Slijedom gore navedenog, dana 04. svibnja 2016.
godine potpisan je Ugovor s komunalnim poduzećem
Zaprešić d.o.o. o pružanju usluga izrade projektne dokumentacije (izrada snimke izvedenog stanja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta)
(KLASA: 400-02/16-01/07, URBROJ: 238/24-02-16-01).
Općinsko vijeće je na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2016. godine donijelo Odluku o utvrđiOpćina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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vanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi – ULICA GRMOVČICA (KLASA: 021-05/16-01/03,
URBROJ: 238/24-01-16-04).
Općinsko vijeće je na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2016. godine donijelo
Odluku o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi – KUMROVEČKA CESTA
(KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 238/24-01-16-05).
Općinsko vijeće je na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2016. godine donijelo
Odluku o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi – STRMEČKA ULICA
(KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 238/24-01-16-06).
Općinsko vijeće je na svojoj 24. redovnoj sjednici
održanoj dana 10. lipnja 2016. godine donijelo Odluku
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u
općoj uporabi – RAVNICE (KLASA: 021-05/16-01/03,
URBROJ: 238/24-01-16-07).
Na temelju Zaključka župana Zagrebačke županije o
odabiru programa/projekta i dodjeli sredstava kapitalne
pomoći za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne
samouprave na području Zagrebačke županije, KLASA:
022-01/15-02/31, URBROJ: 238/1-03-15-44 od 16. srpnja
2015. godine i potpisanog Ugovora br. 18-07-4-15 od 23.
srpnja 2015. godine potpisana je Dodatak I. Ugovora br.
18-07-4-15 sa Zagrebačkom županijom o sufinanciranju
usluge izrade projektne dokumentacije (PROJEKT GLAVNI KOLEKTORI KANALSKOG SUSTAVA ODVODNJE
NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA: FAZA 2 I FAZA 3 –
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE).
8. U području poljoprivrede
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016.godine donijelo
Odluku o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Pušća
(KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 238/24-01-16-04).
Dana 21. siječnja 2016. godine potpisan je Ugovor sa
Veterinarskom stanicom d.o.o. Zaprešić o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području
Općine Pušća u 2016. godini (KLASA: 421-03/16-01/01,
URBROJ: 238/24-02-16-1).
Dana 04. veljače 2016. godine poduzeće Vugec d.o.o.
u suradnji s BC – INSTITUTOM održalo je predavanje za
poljoprivrednike u dvorani Društvenog doma u Pušći.
Dana 29. veljače 2016. godine potpisan je Ugovor sa
Croatia osiguranje d.d. Zagreb o sufinanciranju premije
osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika na području
Općine Pušća u 2016. godini.
Župan Zagrebačke županije proglasio je elementarnu
nepogodu za devet gradova i 21 općinu među kojima je i
naša Općina zbog vremenske nepogode uzrokovane mrazom koji je od 25. do 29. travnja 2016. godine na tom području nanio potpune materijalne štete na poljoprivrednim
kulturama, voćnjacima, vinogradima i vrtovima.
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Dana 29. lipnja i 30. lipnja 2016. godine SAVJETODAVNA SLUŽBA, Podružnica Zagrebačke županije održalo je tečaj za poljoprivrednike: Održivo upravljanje tlom,
vodom i gnojivima u ekološkom uzgoju i Održivo upravljanje tlom, vodom gnojivima i pesticidima.
9. U području sanitarne zaštite
Dana 29. siječnja 2016. godine donijela sam Odluku o
prihvaćanju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Pušća, izrađen
u siječnju 2016. godine i Provedbenog plana preventivne i
obvezne preventivne DDD kao posebne mjere na području
Općine Pušća za 2016. godinu (KLASA: 501-05/16-01/01,
URBROJ: 238/24-02-16-02).
10. U području zaštite životinja
Dana 01. ožujka 2016. godine donijela sam Zaključak o prihvaćanju Ponude za obavljanje poslova skloništa
za životinje na području Općine Pušća u periodu od 01.03.2016. do 31.12.2016. godine (KLASA:
322-01/16-01/02, URBROJ: 238/24-02-16-02). Slijedom
navedenog, dana 01. ožujka 2016. godine potpisan je
Ugovor sa Skloništem Šapica o obavljanju poslova
skloništa za životinje na području Općine Pušća
(KLASA: 400-02/16-01/04, URBROJ: 238/24-02-16-01).
U mjesecu travnju Udruga Šapica je na našem području provodila akciju besplatne kastracije kuja i mačaka.
11. U području gospodarenja otpadom
Dana 18. veljače 2016. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izmjene/izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća
za razdoblje 2016. – 2022. (KLASA: 302-02/16-01/02,
URBROJ: 238/24-02-16-02).
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici
održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku
o izradi dokumenta; PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2022.
(KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 238/24-01-16-07).
Dana 26. veljače 2016. godine potpisan je Ugovor o
poslovnoj suradnji – 07/16 sa obrtom „Sintagma“ za izradu
dokumenta; PLAN GOSPODARENJA OTPADOM.
Dana 29. travnja 2016. godine podnijela sam Općinskom vijeću Općine Pušća Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za Općinu Pušća za 2015. godinu
(KLASA: 351-02/16-01/03, URBROJ: 238/24-02-16-01).
Općinsko vijeće je na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2016. godine donijelo Odluku o usvajanju
Izvješća Općinske načelnice Općine Pušća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Općinu Pušća za 2015. godinu
(KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 238/24-01-16-09).
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Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. je dana 06. svibnja
2016. godine započelo sa odvozom glomaznog otpada na
području Općine Pušća.
12. U području zaštite od požara, zaštite na radu i
civilne zaštite
Dana 04. siječnja 2016. godine potpisan je Ugovor sa
DVD Marija Magdalena o pružanju usluga vatrogasne zaštite (KLASA: 214-02/16-01/01, URBROJ: 238/24-02-16-01).
Dana 26. veljače 2016. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu vođenja poslova zaštite na radu (KLASA: 115-01/16-01/01,
URBROJ: 238/24-02-16-02). Slijedom navedenog, dana
26. veljače 2016. godine potpisan je Ugovor br. 91/2016 sa
poduzećem Preventa d.o.o. o pružanju usluga zaštite na radu
(KLASA: 115-01/16-01/01, URBROJ: 238/24-02-16-04).
Dana 29. veljače 2016. godine donijela sam Odluku o
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Pušća
(KLASA: 810-05/16-01/01, URBROJ: 238/24-02-16-01).
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici
održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Pušća
(KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 238/24-01-16-11).
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici
održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Pušća
(KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 238/24-01-16-12).
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku o donošenju Plana civilne zaštite Općine Pušća
(KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 238/24-01-16-13).
Općinsko vijeće je na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Pušća za 2015. godinu (KLASA: 021-05/16-01/02,
URBROJ: 238/24-01-16-11).
Dana 30. travnja 2016. godine u suradnji sa Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje održan je Program osposobljavanja obveznika Civilne zaštite opće namjene Općine
Pušća u domu DVD-a Šenkovec. Općina Pušća se obvezala
preuzeti troškove pozivanja za osposobljavanje (ručak i reflektirajući prsluci).
Na službenoj web stranici Općine su pravovremeno
objavljivana upozorenja mještanima Općine na opasne vremenske pojave.
13. U području ugostiteljstva
Općinsko vijeće je na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2016. godine donijelo Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Pušća
(KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 238/24-01-16-08).
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14. U području kulture
Udruga Pušćanski bregi u suradnji sa Udrugom umirovljenika Pušća je organizirala tradicionalnu manifestaciju „Čehatva“, dana 11. ožujka 2016. godine u Galeriji
“Kraljice mira” u Župnom dvoru.
Udruga žena Pušća je organizirala tradicionalnu XII.
izložbu Uskršnjih pisanica, dana 27. ožujka 2016. godine u
Galeriji “Kraljice mira” u Župnom dvoru.
Dana 13. travnja 2016. godine Općina Pušća je za Dan
Općine Pušća ugostila kulturnu udrugu „GFUK“ sa predstavom „Ufuraj se i pukni“.
Dana 22. travnja 2016. godine u organizaciji Udruge
branitelji Hrvatske Pušća, a pod pokroviteljstvom Općine
Pušća je organizirano paljenje Jurjevskog krijesa, na brijegu između crkve Sv. Jurja i crkve Majke Božje Čiseljske u
Donjoj Pušći.
Dana 22. travnja 2016. godine u Društvenom domu
Općine Pušća održane su manifestacije i to: tradicionalna
X. „Pušćanska salamijada i špekijada“ i XV. „Vinologija
2016.“
U organizaciji NK “Pušća” je bio održan 27. tradicionalni malonogometni turnir “8. sela,” na nogometnom
igralištu NK “Pušća.”
15. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog
odgoja i osnovnog školstva
Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi
financirana je iz Općinskog Proračuna (mala škola, dječji
vrtić, produženi boravak, prehrana učenika – školska kuhinja, sportski program plivanja, škola plivanja, školske
sportske udruge i škola u prirodi).
Općina je sufinancirala slijedeće:
 boravak djece s područja Općine Pušća u dječjem vrtiću
“Bambi,” Ispostava Pušća,
 produženi boravak djece s područja Općine Pušća u OŠ
“Pušća,”
 prijevoz učenika srednjih škola s prebivalištem na
području Općine Pušća u iznosu od 25% troškova
prijevoza od mjesta prebivališta do Zaprešića, odnosno
Zagreba (prijevoznika Meštrović prijevoz d.o.o. i
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET),
 prijevoz studenata s prebivalištem na području
Općine Pušća u iznosu od 50% troškova prijevoza od
mjesta prebivališta do Zaprešića, odnosno Zagreba
(prijevoznika Meštrović prijevoz d.o.o. i Zagrebački
holding d.o.o., Podružnica ZET),
 prijevoz djece iz dječjeg vrtića „Bambi,“ Ispostava
Pušća za program plivanja u Tuheljskim toplicama,
 financijska potpora za preventivni program „Zajedno
možemo više“ pod nazivom „Sajam mogućnosti
Brdovec 2016.,“
 odobrena dodjela besplatnih udžbenika učenicima
Osnovne škole u školskoj godini 2016./2017.,
 isplaćena novčana sredstva Osnovnoj školi Pušća za
tiskanje školskog lista „Školsko zvono,“
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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 stipendije Općine Pušća za školsku/akademsku godinu
2015./2016.,
 sufinanciranje programa predškole u dječjem vrtiću
„Bambi,“ Ispostava Pušća.
16. U području radova na zgradama znanstvenih i
obrazovnih institucija posebnim potrebama.
Vrtić za djecu s posebnim potrebama u Donjoj Pušći:
Dana 15. veljače 2016. godine je izvršena primopredaja izvedenih radova izvođača KULIĆ INVEST D.O.O. na
rekonstrukciji zgrade za dječji vrtić za djecu s posebnim
potrebama.



17. U području nekretnina i pokretnina u vlasništvu Općine Pušća
Dana 29. siječnja 2016. godine potpisan je Sporazum
sa Domom zdravlja Zagrebačke županije o korištenju
poslovne zgrade (KLASA: 400-02/16-01/03, URBROJ:
238/24-02-16-01).
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici
održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku
o davanju u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića za
djecu s posebnim potrebama (KLASA: 021-05/16-01/01,
URBROJ: 238/24-01-16-03).
Sukladno provedenom natječaju za organiziranje rada
dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i
obrazovanja) za djecu s posebnim potrebama na području Općine Pušća i davanje u zakup poslovnog prostora
dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Pušća u svrhu organiziranja rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja) za djecu s posebnim potrebama, dana 25. travnja 2016. godine donijela sam Odluku o
prihvaćanju ponude DJEČJEG VRTIĆA BAMBI. Dana
16. svibnja 2016. godine potpisan je Ugovor sa ustanovom DJEČJI VRTIĆ BAMBI o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama
na području Općine Pušća (KLASA: 400-02/16-01/09,
URBROJ: 238/24-02-16-01). Dana 16. svibnja 2016. godine
potpisan je Ugovor sa ustanovom DJEČJI VRTIĆ BAMBI
o zakupu poslovnog prostora (KLASA: 400-02/16-01/10,
URBROJ: 238/24-02-16-01).
Dana 01. ožujka 2016. godine potpisan je Ugovor sa
Hrvatski Telekom d.d. o osnivanju prava služnosti broj
T442-101/2016 (KLASA: 400-02/15-01/59, URBROJ:
238/24-02-16-04).
Dana 30. ožujka 2016. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu procjene tržišne vrijednosti nekretnina (J. Rajh, J. Horvat, K.
Kirin i D. Gudec) (KLASA: 022-05/16-01/08, URBROJ:
238/24-02-16-02). Slijedom navedenog, dana 31. ožujka 2016. godine potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji
da poduzećem S i N d.o.o. (KLASA: 400-02/16-01/05,
URBROJ: 238/24-02-16-01).
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Općinsko vijeće je na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2016. godine donijelo Zaključak o
dodjeli prostora na korištenje političkim strankama i nositeljima nezavisnih lista (KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 238/24-01-16-10).
18. U području socijalne skrbi i zdravstva
Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potreba građana u području socijalne skrbi
iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u
2016. godini, primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene građane.
Socijalni program
Socijalni program Općine Pušća obuhvaća slijedeće:
podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, prehranu učenika (školska kuhinja), pomoć za opremanje novorođenčeta, sufinanciranje
prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb – Radionice Zaprešić, sufinanciranje rada socijalnih i humanitarnih udruga (Crveni križ Zaprešić, Udruga umirovljenika
Općine Pušća, Udruga branitelji Hrvatske Pušća, Udruga
žena Pušća) i ostale oblike pomoći.
Sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2016. godini, Općina Pušća je sufinancirala prijevoz osoba s područja Općine Pušća starijih od 65. godina.
U mjesecu ožujku su podijeljeni uskrsni paketi umirovljenicima (koji ostvaruju mirovinu do 1.700,00 kuna)
te osobama slabijeg imovinskog stanja s prebivalištem na
području Općine Pušća.
Dana 15. travnja 2016. godine potpisan je Ugovor sa
Marinkom Vugecom, korisnikom socijalne skrbi o najmu
kuće (Horvati 8, Pušćanski Hruševec) za potrebe stanovanja.
19. U području informacijskog sustava
Uspješno održavanje postojećeg informacijskog
sustava.
Dana 17. veljače 2016. godine donijela sam Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja CICOM
d.o.o. u postupku bagatelne nabave za nabavu usluga
održavanja računalnih programa. Slijedom navedenog,
dana 26. veljače 2016. godine potpisan je Ugovor o korištenju i održavanju računalnih programa za 2016. godinu
(KLASA: 030-03/16-01/01, URBROJ: 238/24-02-16-01).
Dana 14. ožujka 2016. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za održavanje
i nadogradnju web portala Općine Pušća u 2016. godini
(KLASA: 402-10/16-01/03, URBROJ: 238/24-02-16-02).
Slijedom navedenog, dana 14. ožujka 2016. godine potpisan je Ugovor sa obrtom „Sintagma” o poslovnoj suradnji 03/16 – nadogradnja i održavanje web stranice
(KLASA: 402-10/16-01/03, URBROJ: 238/24-02-16-03).
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20. U području odvjetništva
 U predmetu Ivka Sachs iz Donje Pušće, Dubrovačka 2;
- dana 12. siječnja 2016. godine zaprimili smo
Rješenje (Poslovni broj: O-81/15, UPP-OS-57/15)
kojim se utvrđuje da ostavinska imovina iza pok.
Ivke Sachs Prelazi u vlasništvo Općine Pušća,
- dana 05. veljače 2016. godine zaprimili smo
Rješenje (Poslovni broj: O-81/15, UPP-OS-57/15
od 27. siječnja 2016. godine) o ispravku Rješenja
o nasljeđivanju br. O-81/15, UPP-OS-57/15 od
05. siječnja 2015. godine,
 U predmetu pok. Dragutin Gudec iz Gornje Pušće,
Vladimira Nazora 10;
- dana 18. ožujka 2016. godine zaprimili smo
Rješenje (Poslovni broj: O-533/14, UPP-OS-269/14
od 29. veljače 2016. godine) o ispravku Rješenja
o nasljeđivanju br. O-533/14, UPP-OS-269/14 od
15. prosinca 2015. godine,
- dana 08. travnja 2016. godine zaprimili smo
Rješenje Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne
službe u Zaprešiću o uknjižbi prava vlasništva
na nekretninama z.k. vlasnika/suvlasnika Gudec
Dragutin za korist Općine Pušća.
21. U području grobnih usluga i održavanja javnih
površina (groblja)
Općinsko vijeće je na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo Odluku o visini grobnih usluga (KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ:
238/24-01-16-08).
Groblja u Pušći i Mariji Magdaleni su redovito održavana (košnja, uklanjanje raslinja i korova).
22. U području objave općih akata koje sam donijela
U Službenim glasnicima Općine Pušća za 2016. godinu objavljeni su opći akti koje sam donijela.
III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o mom radu za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2016. godine sadrži prikaz poslova i
zadataka iz nadležnosti Općinskog načelnika kao izvršnog
tijela Općine Pušća, lokalne samouprave, a samim time i
zadovoljavanje potreba mještana.
Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog odjela Općine, a u okviru financijskih
mogućnosti planiranih Proračunom, nastojala sam u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti
na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Pušća te sam
nastojala odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Pušća kao jedinice lokalne
samouprave, u 2016. godini.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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KLASA: 022-06/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-01
Donja Pušća, 22. rujna 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 23/07 i 41/14) i članka
7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/09) i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik
Općine Pušća 01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pušća na 26. redovnoj sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 06. listopada 2016. godine donosi
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RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA MLADIH
OPĆINE PUŠĆA
Članak 1.
Za člana Savjeta mladih Općine Pušća imenuje se:
Lucija Bernardić iz Hrebine, Zagrebačka 49.

Broj 6.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Pušća na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj
dana 06. listopada 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o donaciji novčanih sredstava
Udruzi Majčina krila – društvu za bolji život
za humanitarnu akciju „Zvone u srcu“
1. Općina Pušća obvezuje se Udruzi Majčina krila –
društvu za bolji život iz Ključa Brdovečkog, Četrnje 5, donirati novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tri tisuće kuna) za humanitarnu akciju „Zvone u srcu“
u svrhu liječenja i rehabilitacije Zvonimira Filipovića.
2. Međusobni odnosi, prava i obveze između Općine
Pušća kao donatora i Udruge Majčina krila – društva za
bolji život iz Ključa Brdovečkog kao primatelja donacije,
uredit će se ugovorom o donaciji čiji prijedlog čini sastavni
dio ovog Zaključka.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Pušća.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Pušća da Udruzi Majčina krila – društvu za bolji život
iz iz Ključa Brdovečkog, Četrnje 5, 10 292 Šenkovec,
OIB: 33041558897 za namjenu iz točke 1. ovog Zaključka
doznači novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna na žiro
račun Udruge broj IBAN HR10 2340 0091 1107 2473 9
otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 238/24-01-16-05
Donja Pušća, 06. listopada 2016. godine

4. Sredstva iz točke 3. ovog Zaključka isplatit će se
iz Proračuna Općine Pušća za 2016. godinu, najkasnije u
roku petnaest dana od dana sklapanja ugovora o donaciji.

Članak 2.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 238/24-01-16-06
Donja Pušća, 06. listopada 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 6.
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Broj 6.

