
SLUŽBENI   GLASNIK
OPĆINE   PUŠĆA

Broj 9. 28. listopada 2021.Godina XXVIII.

S A D R Ž A J

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

1. Zaključak o doznaci financijskih sredstava DVD-u 
Marija Magdalena;

2. Pravilnik o unutarnjem redu;
3. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću  

“Bambi” na Odluku o ekonomskoj cijeni dječjeg 
vrtića i sklapanje Aneksa Ugovora; 

4. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene boravka 
djece u dječjem vrtiću “Bambi”, Ispostava Pušća;

5. Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća 
i drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog  
vijeća Općine Pušća;

6. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za 
davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine 
Pušća;

7. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za 
davanje nekretnina i/ili pokretnina u vlasništvu 
Općine Pušća na privremeno ili povremeno ko-
rištenje; 

8. Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području 
Općine Pušća;

9. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službeni-
ka i namještenika Općine Pušća;

10. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Pušća za 2021. godinu;

11. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Pušća za 2021. godinu.
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (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 („Služ-
beni glasnik Općine Pušća“, broj 02/20 –pročišćeni tekst), 
općinski načelnik Općine Pušća dana 21. listopada 2021. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O DOZNACI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

DVD-u MARIJA MAGDALENA
 

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija DVD-u Marija Magdale-
na u visini od 20.000,00 kuna, za: tehnički pregled kami-
ona i vozila; temeljem Molbe za donaciju od 18. listopada 
2021. godine, vezano na članak 45. stavak 1. Zakona o va-
trogastvu („Narodne novine,“ broj 125/19).

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2021. godinu na poziciji R049.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“

KLASA: 402-08/21-01/05
URBROJ: 238/24-02-21-08
Donja Pušća, 21. listopada 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o služ-
benicima i namještenicima u lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 
61/11, 04/18 i 112/19), i članka 32. Statuta 

Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća 1/18, 2/20 i 
2/21), načelnik Općine Pušća donosi

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU 

I/ OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje unutarnje ustrojstvo  
i način rada jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća, 
broj i naziv radnih mjesta, poslovi i zadaće na istima, struč-
ni i drugi uvjeti za pojedina radna mjesta, radno vrijeme  
i uredovni dani jedinstvenog upravnog odjela, te druga  
pitanja značajna za njegov rad.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u 
muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na 
muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama 
i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpi-
su pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta 
navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno 
namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

Članak 3.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upra-
žnjeno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu 
propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno 
mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji rad-
nih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine broj 74/10 i 125/14 – u nastavku teksta : 
Uredba) i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službe-
nika je položen državni stručni ispit.

Osoba bez položenoga državnog stručnog ispita može 
biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zako-
nom.

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

II/ UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 
Općine Pušća i poslova državne uprave prenijetih na Opći-
nu Pušća, u Općini Pušća se ustrojava jedinstveni upravni 
odjel, čijim radom rukovodi  pročelnik jedinstvenog uprav-
nog odjela.

Članak 5.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija rad-
nih mjesta u jedinstvenom upravnom odjelu, koja sadržava 
popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na 
pojedinome radnom mjestu.

Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Ured-
bom.

III/ PRAVA, OVLASTI I ODGOVORNOSTI  
       SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 6.

U obavljanju poslova i zadaća u jedinstvenom uprav-
nom odjelu Općine Pušća, službenici i namještenici imaju 
prava, ovlasti i odgovornosti utvrđene Uredbom.
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Članak 7.

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, za vrijeme trajanja 
vježbeničkog/pripravničkog staža vježbenik/pripravnik 
ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže 
složenosti njegove stručne spreme.

Članak 8.

Službenici i namještenici jedinstvenog upravnog odje-
la Općine Pušća dužni su obavljati poslove i zadaće suklad-
no primjenjivim propisima, te pravilima struke i službe.

Službenici su dužni međusobno surađivati u obavljanju 
poslova i zadaća kada to priroda posla i zadaća zahtjeva.

IV/ RASPORED RADNOG VREMENA  
       I UREDOVNI DANI

Članak 9.

Tjedno radno vrijeme svih službenika i namještenika 
Općine Pušća raspoređuje se na 5 (pet) radnih dana, od po-
nedjeljka do petka.

Općinski načelnik može, ovisno o potrebama posla, 
odrediti i drugačiji raspored radnog vremena, sukladno pri-
mjenjivim propisima.

Dnevno radno vrijeme službenika Općine Pušća u tra-
janju od 8 (osam) radnih sati raspoređuje na sljedeći način:

- ponedjeljak, utorak i četvrtak od 7:00 - 15:00 sati,
- srijeda od 7:00 – 17:00 sati,
- petak od 7:00-13:00 sati.
Dnevno radno vrijeme namještenika – komunalnog 

izvidnika / domara Općine Pušća u trajanju od 8 (osam) 
radnih sati raspoređuje se u razdoblje od 7:00 sati, kada 
radno vrijeme počinje, do 15:00 sati, kada radno vrijeme 
završava. 

Bez prejudiciranja naprijed navedenog, namješteniku 
– komunalnom izvidniku / domaru Općine Pušća, dnevno 
radno vrijeme u trajanju od 8 (osam) radnih sati, može, u 
iznimnim situacijama, a temeljem posebnog pisanog nalo-
ga načelnika Općine Pušća s time u vezi, biti raspoređeno 
i na drugačiji način, u skladu s kojim će pisanim nalogom 
Općine Pušća namještenik – komunalni izvidnik / domar 
biti dužan svakodobno postupati.

Dnevno radno vrijeme namještenika – spremačice Op-
ćine Pušća u trajanju od 8 (osam) radnih sati raspoređuje 
se u razdoblje od 8:00 sati, kada radno vrijeme počinje, do 
16:00 sati, kada radno vrijeme završava, u neparne datume 
u tjednu, odnosno, u razdoblje od 13:00 sati, kada radno 
vrijeme počinje, do 21:00 sat, kada radno vrijeme završa-
va, u parne datume u tjednu.

Članak 10.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se na 
sljedeći način:

- ponedjeljak, utorak i četvrtak od 7:30 - 14:30 sati,
- srijeda od 7:30 – 16:30 sati,
- petak od 7:30-12:30 sati.
Općinski načelnik će na vidljivom mjestu istaknuti 

obavijest o uredovnom radnom vremenu za rad sa stran-
kama (građanima), kao i o početku i završetku radnog 
vremena u Općini Pušća, i to na zgradi Općine Pušća, te 
prostorijama u kojima je organiziran rad službenika i na-
mještenika Općine Pušća, odnosno, prostorijama u kojima 
je organiziran rad sa strankama.

Članak 11.

Službenik i/ili namještenik koji radi najmanje 6 (šest) 
sati dnevno ima svakog radnog dana pravo na stanku u tra-
janju od 30 (trideset) minuta, koja se uračunava u radno 
vrijeme.

V/ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u 
radnom odnosu, u jedinstvenom upravnom odjelu na dan 
stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će se raspoređeni na 
radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na 
način propisanim zakonom.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika o unutar-
njem redu prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Op-
ćine Pušća od 24. ožujka 2021. godine.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči Općine 
Pušća i u Službenom glasniku Općine Pušća, a stupa na 
snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 022-05/21-01/21
URBROJ: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 26.10.2021.    

OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
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SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
1. PROČELNIK 

Broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG

I. Glavni rukovoditelj / 1.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla
upravljanje radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća 15%
praćenje stanja u području društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih 
djelatnosti od značaja za Općinu Pušća, te predlaganje mjera, izrađivanje
izvješća i potrebnih akata s time u svezi

5%

planiranje, organiziranje, koordiniranje i kontrola rada službenika i namještenika 
Općine Pušća

10%

skrb o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika 
Općine Pušća

5%

vođenje upravnih i prekršajnih postupaka 10%
sudjelovanje u izradbi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi 
općinsko vijeće Općine Pušća

10%

pripremanje i prikupljanje materijala za sjednice općinskog vijeća Općine 
Pušća, te organiziranje sjednica općinskog vijeća Općine Pušća u dogovoru s 
predsjednikom općinskog vijeća

10%

pružanje stručne pomoći općinskom načelniku, predsjedniku i vijećnicima 
općinskog vijeća Općine Pušća i predsjednicima i članovima drugih tijela 
općinskog vijeća, te praćenje rada sjednica općinskog vijeća Općine Pušća i 
njegovih tijela

10%

priprema za objavu općih i posebnih akata u Službenom glasniku Općine 
Pušća, praćenje uskladbe Statuta i drugih općih općinskih akata sa zakonom

5%

vrši poslove prijama i razgovora sa strankama s kojima je spriječen razgovor 
obaviti načelnik

5%

- zastupa, po punomoći načelnika, Općinu Pušća pred pravosudnim i 
upravnim tijelima

5%

obavljanje drugih poslova po nalogu općinskog načelnika 10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO 
ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje pet godina radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske 
vještine potrebne za uspješno upravljanje jedinstvenim upravnim odjelom. Iznimno, na 
radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni 
prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje i 
može se imenovati na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela ako se na 
javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

SLOŽENOST POSLOVA
stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje 
povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća

SAMOSTALNOST U RADU
stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim 
stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu 
politiku jedinstvenog upravnog odjela

STUPANJ SURADNJE S DR. 
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan Jedinstvenog upravnog odjela od utjecaja 
na provedbu plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela

STUPANJ ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA DONOŠENJE 
ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za 
zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. 
Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje 
politike i njenu provedbu
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2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG

II. Viši stručni suradnik - 6.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla
pripremanje prijedloga proračuna, izmjena proračuna i pratećih akata, praćenje 
izvršavanja proračuna, te sastavljanje izvješća o izvršavanju proračuna

15%

Sastavljanje statističkih izvješća, te sastavljanje izvješća za općinsko vijeće 
Općine Pušća i općinskog načelnika

15%

organiziranje godišnjeg popisa imovine i obveza Općine Pušća 10%
skrb o pravilnoj primjeni propisa iz područja financija i računovodstva 10%
bilježenje poslovnih događaja 10%
vođenje zakonskih evidencija, te vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa 10%
likvidacija i plaćanje ulaznih računa 10%
vođenje zakonom propisane analitičke i druge evidencije 10%
obavljanje drugih poslova po nalogu glavnog rukovoditelja - pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća i/ili općinskog načelnika

10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO 
ZNANJE

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke i najmanje tri godine radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima;

SLOŽENOST POSLOVA
stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar 
upravnoga tijela

SAMOSTALNOST U RADU
stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute 
nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DR. 
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih 
ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu 
prikupljanja ili razmjene informacija

STUPANJ ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA DONOŠENJE 
ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

3. REFERENT ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG

III. Referent / 11.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla
Pomoć u pripremi prijedloga proračuna, izmjena proračuna i pratećih akata, 
praćenje izvršavanja proračuna, te pomoć u sastavljanju izvješća o izvršavanju 
proračuna

15%

Pomoć u sastavljanju statističkih izvješća, te u sastavljanju izvješća za općinsko 
vijeće Općine Pušća i općinskog načelnika 15%

Pomoć u organiziranju godišnjeg popisa imovine i obveza Općine Pušća 10%
bilježenje poslovnih događaja 10%
obračun plaća, naknada i drugih davanja 10%
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vođenje zakonskih evidencija, te vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa 10%
likvidacija i plaćanje ulaznih računa 10%
vođenje zakonom propisane analitičke i druge evidencije 10%
obavljanje drugih poslova po nalogu glavnog rukovoditelja - pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća i/ili općinskog načelnika 10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO 
ZNANJE

srednja stručna sprema ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva 
na odgovarajućim poslovima

SLOŽENOST POSLOVA
stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju 
primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DR. 
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Pušća

STUPANJ ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA DONOŠENJE 
ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih 
tehnika

4. ADMINISTRATIVNI TAJNIK 

Broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG

III. Referent / 11.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla
Obavlja administrativne i uredske poslove za Jedinstveni upravni odjel: 
zaprima, razvrstava i otprema poštu, obavlja poslove arhiviranja predmeta  
i čuvanja u pismohranama, umnožavanja materijala, prijepisa

30%

Obavlja poslove telefoniste,  vodi evidencije o ulasku stranaka u poslovne 
prostorije Općine,  upućuje stranke na nadležne službenike

20%

izrada zapisnika sa sjednica općinskog vijeća i radnih tijela Općine Pušća 20%
surađivanje s glavnim rukovoditeljem - pročelnikom Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Pušća, rukovoditeljem, općinskim načelnikom i predsjednikom 
općinskog vijeća Općine Pušća pri izradi akata, zaključaka, dopisa i drugih 
isprava

20%

Obavljanje drugih poslova po nalogu glavnog rukovoditelja – pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća i/ili općinskog načelnika 

10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO 
ZNANJE

srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera ili završena gimnazija, 
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

SLOŽENOST POSLOVA
stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju 
primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ SURADNJE S DR. 
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Pušća

STUPANJ ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA DONOŠENJE 
ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 
službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih 
tehnika
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5. KOMUNALNI IZVIDNIK-DOMAR 

Broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG

IV.
Namještenik II. 
potkategorije

1 11.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla
provođenje svih potrebnih mjera radi dosljedne primjene odredaba odluke 
Općine Pušća o komunalnom redu

30%

predlaganje pokretanja prekršajnog postupka 15%
obavljanje poslova na održavanju i uređenju javnih površina, mjesnog groblja, 
okoliša zgrade Općine Pušća, pješačkih staza, zelenih površina, parkova, osim 
površina javnih cesta

15%

Nadziranje reda na mjesnom groblju 10%
otvaranje i zatvaranje društvenih prostorija, te odgovornost za imovinu i 
pripadajući inventar za vrijeme korištenja istih od strane trećih osoba

10%

skrb o tehničkoj ispravnosti jednostavnih sprava i uređaja (brava, prekidača, 
utičnica, vrata i sl.)

10%

Obavljanje drugih poslova po nalogu glavnog rukovoditelja – pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća i/ili općinskog načelnika

10%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO 
ZNANJE

srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije 

SLOŽENOST POSLOVA
stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji 
zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka;

SAMOSTALNOST U RADU /

STUPANJ SURADNJE S DR. 
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA

/

STUPANJ ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA DONOŠENJE 
ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te 
pravilnu primjenu pravila struke

6. SPREMAČICA 

Broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu

KATEGORIJA PODKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG

IV.
Namještenik II. 
potkategorije

2 13.

Opis poslova radnog mjesta

OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Približan postotak vremena 

potreban za obavljanje pojedinog 
posla

čišćenje svih prostorija društvenog doma, prostorija zgrade Općine Pušća, 
mrtvačnice na mjesnom groblju i ambulante primarne zdravstvene zaštite

30%

čišćenje i uređivanje prostora oko zgrade Općine Pušća, društvenog doma, 
mrtvačnice i ambulante primarne zdravstvene zaštite

30%

skrb o cjelokupnom inventaru u svim objektima 20%
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Obavljanje drugih poslova po nalogu glavnog rukovoditelja – pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća i/ili općinskog načelnika

20%

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

POTREBNO STRUČNO 
ZNANJE

niža stručna sprema 

SLOŽENOST POSLOVA
stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke 
poslove

SAMOSTALNOST U RADU /

STUPANJ SURADNJE S DR. 
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA

/

STUPANJ ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA DONOŠENJE 
ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi

3
Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 02/21 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 4. redovnoj sjednici održanoj dana 27. listopada 2021. godine, do-
nosi

O D L U K U

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Bambi“ iz Trstenika, Ulica bana Josipa Jelačića 1 na Odluku o 
ekonomskoj cijeni, KLASA: 402-01/21-01/, URBROJ: 238-126-04-21-1 od 28. srpnja 2021. godine, koja je sastavni dio 
ove Odluke. 

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik Općine Pušća za potpisivanje Aneksa Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja i obra-
zovanja na području Općine Pušća za objekt na adresi Donja Pušća, Kumrovečka 98.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, ista se primjenjuje počevši od mjeseca listopada 2021. godine te će se 
po donošenju objaviti u Službenom glasniku Općine Pušća.

KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 238/24-01-21-03
Donja Pušća, 27. listopada 2021. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
   Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.
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4
Na  temelju članka 18. Statuta Općine  Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/21 – pročišće-
ni tekst) i članka 62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
02/09), Općinsko vijeće na svojoj 4. redovnoj sjednici održanoj dana 27. listopada 2021. godine, donosi 

O D LU K U
o sufinanciranju ekonomske cijene boravka djece u dječjem vrtiću “Bambi”, Ispostava Pušća

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava koja Općina Pušća izdvaja za sufinanciranje ekonomske cijene cjelovi-
tog 10-satnog programa u dječjem vrtiću “Bambi”, Ispostava Pušća u Donjoj Pušći.

Ekonomska cijena cjelovitog 10-satnog programa u predškolskoj ustanovi iz stavka 1. ovog članka iznosi 1.800,00 
kn (slovima: tisućuosamstokuna).

Članak 2.

Tablični prikaz udjela Općine Pušća u ekonomskoj cijeni cjelovitog 10-satnog programa u dječjem vrtiću “Bambi”, 
Ispostava Pušća:

Redni
broj

OPIS
RODITELJI 

(udio u ekonomskoj cijeni)
Iznos  /  %

OPĆINA
Iznos  /  %

Napomene

1. Prvo upisano dijete 700,00 kn  /  38,89% 1.100,00 kn  /  61,11%

2. Drugo dijete u vrtiću iz iste obitelji 350,00 kn  /  19,44% 1.450,00 kn  /  80,56%

3. Treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji 0,00 kn  /  0% 1.800,00 kn  /  100%

4. Djeca invalida domovinskog rata 700,00 kn  /  38,89% 1.100,00 kn  /  61,11%

5.

Dijete bolesno više od 30 dana uz  
liječničku dokumentaciju:
1. dijete
2. dijete
3. dijete

700,00 kn  /  43,75% 1.100,00 kn  /  61,11%

6.

Dijete u vrijeme korištenja godišnjeg 
odmora roditelja u trajanju 30 dana:
1. dijete
2. dijete
3. dijete

700,00 kn  /  43,75% 1.100,00 kn  /  61,11%

Članak 3.

Boravak djece u dječjem vrtiću sufinancira se na temelju ispostavljenog računa od strane dječjeg vrtića, čiji je 
sastavni dio prisutnost djece koja borave u vrtiću.

Članak 4.

Da bi roditelji ostvarili pravo sufinanciranja boravka djece u dječjem vrtiću, Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća 
izdaje odgovarajuću potvrdu za koju je potrebno dostaviti:

- popunjeni zahtjev za sufinanciranje,
- potvrdu DV za vrtićko mjesto,
- potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (za oba roditelja),
- domovnicu ili rodni list za dijete za koje se traži sufinanciranje,
- potvrdu o prebivalištu djeteta,
- potvrdu o zaposlenju oba roditelja i elektronički zapis mirovinskog osiguranja (za oba roditelja),
- podmirene sve obveze prema Općini Pušća.
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5

Članak 5.

Ukoliko su kapaciteti dječjeg vrtića “Bambi”, Isposta-
va Pušća popunjeni, mogu se primjenjivati odredbe ove 
Odluke na pohađanje dječjih vrtića izvan mjesta prebiva-
lišta (mogućnost podnošenja zamolbe Općinskom načelni-
ku), kao i za smještaj djece s posebnim potrebama u speci-
jaliziranim ustanovama (Suvag i sl.).

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Od-
luka o sufinanciranju ekonomske cijene boravka djece u 
dječjem vrtiću „Bambi“, Ispostava Pušća (Službeni glasnik 
Općine Pušća broj 02/19).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u „Službenom glasniku Općine Pušća“, a primjenjuje se 
od 01.10.2021. godine. 

KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 238/24-01-21-04
Pušća, 27. listopada 2021.

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

O B R A Z L O Ž E N J E

Razlika cijene vrtića u odnosu na staru Odluku osigu-
rava se u Proračunu Općine Pušća.

Na temelju članaka 31. stavka 2. i članka 31.a 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 
144/20), članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni gla-
snik Općine Pušća“ broj 02/21 – pročišćeni tekst) i članka 
18.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća („Službeni 
glasnik Općine Pušća“ broj 02/09), Općinsko vijeće Op-
ćine Pušća na 4. redovnoj sjednici održanoj 27. listopada 
2021., donijelo je

O D L U K U
o naknadama članovima Općinskog vijeća  

i drugih osoba koje sudjeluju u radu  
Općinskog vijeća Općine Pušća

Članak 1.

 Odlukom o naknadama članovima Općinskog vijeća i 
drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Op-
ćine Pušća (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se visina 
i način ostvarivanja naknade troškova za rad članovima 

Općinskog vijeća Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Općin-
sko vijeće), članovima radnih tijela koje imenuje Općinsko 
vijeće i općinski načelnik Općine Pušća (u daljnjem tek-
stu: općinski načelnik) te drugim osobama koje sudjeluju u 
radu Općinskog vijeća. 

Članak 2.

 Naknada troškova za rad iz članka 1. ove Odluke pri-
pada:

 - predsjedniku Općinskog vijeća
 - članovima Općinskog vijeća,
 - članovima radnih tijela, povjerenstava, komisija, od-

bora i slično, koje imenuje Općinsko vijeće i općin-
ski načelnik, 

 - službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Pušća (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) 
kada sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela pri-
sustvuju izvan radnog vremena, te drugim osobama 
koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća.

Članak 3.

 Predsjedniku Općinskog vijeća utvrđuje se mjesečna 
neto naknada za rad u Općinskom vijeću Općine Pušća u 
iznosu od  750,00 kuna. Članovima Općinskog vijeća, čla-
novima njihovih radnih tijela, članovima radnih tijela koje 
imenuje općinski načelnik utvrđuje se  naknada troškova 
u neto iznosu 400,00 kuna po sjednici općinskog vijeća, 
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje se  
naknada troškova u neto iznosu 400,00 kuna po sjednici 
Općinskog vijeća.

 Ukupna godišnja naknada koja pripada članovima Op-
ćinskog vijeća, članovima  radnih tijela Općinskog vijeća i 
općinskog  načelnika, službenicima i drugim osobama koje 
sudjeluju u radu Općinskog vijeća, ne smije iznositi više 
od 6.000,00 kuna neto godišnje. Naknada predsjedniku 
općinskog vijeća određuje se u iznosu uvećanom za 50% i 
to u iznosu od 9.000,00 kuna netto godišnje.

Članak 4.

 Članovi Općinskog vijeća, članovi njihovih radnih  
tijela, članovi radnih tijela koje imenuje općinski načelnik 
te službenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju pravo  
na naknadu troškova iz članka 3. ove Odluke ukoliko su-
djeluju na radnim sjednicama Općinskog vijeća odnosno 
sjednicama radnih tijela.

 Za sudjelovanje na svečanoj sjednici Općinskog  
vijeća, članovi Općinskog vijeća, članovi radnih tijela 
Općinskog vijeća i općinskog načelnika kao i službenici 
Jedinstvenog upravnog odjela nemaju pravo na naknadu 
troškova. 

 Ako član tijela sudjeluje istoga dana u radu na sjedni-
cama više radnih tijela Općinskog vijeća ostvaruje pravo 
samo na isplatu jedne naknade za sudjelovanje u jednom 
tijelu.
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Članak 5.

 Novčana sredstva za naknade iz članka 3. ove Odluke 
osiguravaju se u proračunu Općine. 

 Porezi i doprinosi na naknade iz članka 3. ove Odluke 
isplaćuju se na teret proračuna Općine. 

Članak 6.

 Osobe iz članka 2. ove Odluke u obavljanju poslova 
ostvaruju pravo na naknadu sljedećih troškova za vrijeme 
službenih putovanja:

1. dnevnice za službeno putovanje u zemlji u visini ne-
oporezivog iznosa utvrđenog propisima o porezu na 
dohodak,

2. dnevnice za službeno putovanje u inozemstvu do 
iznosa propisanih za korisnike državnog proračuna,

3. naknada troškova noćenja na službenom putovanju 
u visini stvarnih troškova smještaja u hotelu do 4 
zvjezdice; (izuzetno i za veću kategoriju ako u mje-
stu službenog puta nema hotela s nižom kategori-
jom),

4. naknada prijevoznih troškova u visini stvarnih troš-
kova prema cijeni karte.

 Službenim putovanjem smatra se obavljanje poslova 
za potrebe Općinskog vijeća ili općinskog načelnika izvan 
područja Općine Pušća,  a koje je odobrio predsjednik Op-
ćinskog vijeća ili općinski načelnik.

Članak 7.

Evidenciju o nazočnosti osoba iz članka 2. ove Odlu-
ke, sjednicama Općinskog vijeća i sjednicama radnih tijela, 
te o odobrenim službenim putovanjima i izdanim putnim 
nalozima za službena putovanja, vodi Jedinstveni upravni 
odjel.

 Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. ovog članka du-
žan je po završetku svake sjednice Općinskog vijeća i sjed-
nice radnog tijela dostaviti evidenciju o nazočnosti nadlež-
nom službeniku zaduženom za obračun i isplatu naknada iz 
ove Odluke.

 Član Općinskog vijeća ili član radnog tijela, odnosno 
druga osoba upućena na službeno putovanje,  dužan je u 
roku od 3 (tri) dana  nakon izvršenog službenog putovanja 
dostaviti putni nalog Jedinstvenom upravnom odjelu.

 U slučaju korištenja službenog automobila Općine u 
službene svrhe primjenjuju se odredbe Pravilnika o radu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća.

Članak 8.

 Isplata naknada iz ove Odluke vrši se za odrađene rad-
ne sjednice tijekom mjeseca, najkasnije do 15-og dana te-
kućeg mjeseca za protekli mjesec. 

Članak 9.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti 
Odluka o naknadama za sjednice, radna tijela i povjeren-
stva („Službeni glasnik Općine Pušća“ broj 02/14). 

Članak 10.

 Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u „Službenom glasniku Općine Pušća“.

       
 Klasa: 021-05/21-01/08
Ur.br. 238/24-01-21-05
Pušća, 27. listopad 2021.god.

     
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

   Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

6
Temeljem odredbe članka 18. Statuta Općine 
Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 
02/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Op-
ćine Pušća je na svojoj 4. redovnoj sjednici 

održanoj dana 27. listopada 2021. godine usvojilo sljedeći:

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I 
POSTUPKU ZA DAVANJE U ZAKUP NEKRETNINA 

U VLASNIŠTVU OPĆINE PUŠĆA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i 
postupak davanja u zakup nekretnina u vlasništvu Općine 
Pušća.

(2) Nekretninama u vlasništvu Općine Pušća, u smi-
slu odredbe prethodnog stavka ovog članka, smatraju se 
sve nekretnine koje su u službenim evidencijama zemljiš-
no-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda i/ili nadlež-
nog Ureda za katastar, evidentirane kao knjižno i/ili izvan-
knjižno vlasništvo Općine Pušća.

Članak 2.

(1) Općina Pušća može davati u zakup nekretnine u 
svom vlasništvu, kako je opisano člankom 1. ovog Pravil-
nika, pod uvjetom da se time ni na koji način ne utječe, 
odnosno, ne ometa redovno poslovanje Općine Pušća.

(2) Općina Pušća može nekretnine u svom vlasništvu 
davati u zakup na određeno ili neodređeno vremensko raz-
doblje. 

(3) Ugovor o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine 
Pušća mora biti sklopljen u pisanom obliku, bez obzira da li 
se sklapa na određeno ili neodređeno vremensko razdoblje, 
isti mora, sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o 
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 
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broj 125/11, 64/15 i 112/18) biti potvrđen (solemniziran) 
po javnom bilježniku, a Općina Pušća je nadalje obvezna 
1 (jedan) primjerak takvog ugovora dostaviti nadležnoj po-
reznoj upravi. Na sva pitanja koja eventualno ne bi bila de-
taljno uređena sklopljenim ugovorom o zakupu, u cijelosti 
će se primjenjivati odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 
112/18) i/ili Zakona o obveznim odnosima (Narodne novi-
ne broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).

(4) Ugovor o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine 
Pušća, Općina Pušća ne može, sukladno odredbi članka 4. 
stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prosto-
ra (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18), sklopiti 
s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepod-
mirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je 
sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja 
navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna 
osoba pridržava rokova plaćanja.

Članak 3.

(1) Najniži iznos zakupnine za nekretnine u vlasništvu 
Općine Pušća obračunavat će se po kvadratnom metru za-
kupljenog prostora sukladno jediničnim cijenama navede-
nima u cjeniku koji je priložen ovom Pravilniku kao Prilog 
I i čini njegov sastavni dio, a koji će se cjenik po stupanju 
ovog Pravilnika na snagu primjenjivati na sve fizičke i/ili 
pravne osobe koje su u tom trenutku u ugovornom odno-
su s Općinom Pušća, bez potrebe sastava dodatka (aneksa) 
eventualno postojećim ugovorima o zakupu.

(2) Odredba prethodnog stavka ovog članka neće biti 
primjenjiva u slučaju sklapanja ugovora o zakupu s Re-
publikom Hrvatskom, drugom jedinicom lokalne samo-
uprave, jedinicom područne (regionalne) samouprave, te 
pravnom osobom u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Re-
publike Hrvatske, odnosno pravnom osobom u vlasništvu 
ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regio-
nalne) samouprave, s kojim će subjektima ugovor o zakupu 
u cijelosti biti sklapan prema odredbi članka 5. stavka 2. 
ovog Pravilnika, te u kojem će slučaju visina zakupnine 
biti neposredno dogovarana s odnosnim zakupnikom, a po 
prethodnom odobrenju Općinskog vijeća Općine Pušća s 
time u svezi.

(3) Zakupnina opisana prethodnim stavcima ovog 
članka bit će uplaćivana na račun Općine Pušća IBAN broj 
HR2123600001836200001 koji se vodi u Zagrebačka ban-
ka d.d., najkasnije do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Pušća je dužno, najkasnije do 
kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu, usvojiti 
godišnji plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Opći-
ne Pušća s prijedlogom plana davanja u zakup nekretnina 
za iduću kalendarsku godinu, a sukladno dokumentaciji 

i prijedlogu priređenom od strane Jedinstvenog uprav-
nog odjela Općine Pušća. Prethodno opisani godišnji plan 
upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Pušća s pla-
nom davanja u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Pušća 
može biti naknadno, tijekom odnosne kalendarske godine, 
modificiran bez ikakvih ograničenja, po prethodnom odo-
brenju Općinskog vijeća Općine Pušća s time u svezi.

Članak 5.

(1) Nekretnine u vlasništvu Općine Pušća, se sukladno 
odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslov-
nog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18) 
daju u zakup putem javnoga natječaja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugo-
vor o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Pušća skla-
pa se bez javnog natječaja kada ga Općina Pušća sklapa 
s Republikom Hrvatskom, drugom jedinicom lokalne sa-
mouprave, jedinicom područne (regionalne) samouprave, 
te pravnom osobom u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu 
Republike Hrvatske, odnosno pravnom osobom u vlasniš-
tvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg, 
gospodarskog i socijalnog napretka njezinih stanovnika.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Opći-
na Pušća u svojstvu zakupodavca može dati pisanu ponudu 
za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme 
na rok od 5 (pet) godina pod istim uvjetima kao u postoje-
ćem ugovoru o zakupu, kada je to ekonomski opravdano, 
odnosno kada je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene 
zakupnine utvrđene važećim odlukama Općine Pušća, is-
ključivo zakupniku koji s Općinom Pušća ima sklopljen 
ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u pot-
punosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kada mu 
istječe takav ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog 
natječaja, a na njegov pisani zahtjev.

(4) Zakupnik je dužan pisani zahtjev opisan stavkom 
3. ovoga članka podnijeti Općini Pušća najkasnije 120 (sto-
tinu i dvadeset) dana prije isteka roka na koji je ugovor 
sklopljen, a Općina Pušća je dužna najkasnije 90 (devede-
set) dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen zaku-
pniku dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga 
pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje 
novog ugovora o zakupu.

(5) Ako zakupnik ne podnese pisani zahtjev u roku iz 
stavka 4. ovog članka ili ako Općina Pušća pisanim putem 
izvijesti zakupnika da mu neće ponuditi sklapanje novog 
ugovora o zakupu, za navedeni će se poslovni prostor obja-
viti javni natječaj za davanje u zakup.

(6) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu Općine 
Pušća iz stavka 4. ovog članka najkasnije 30 (trideset) dana 
prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos 
prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina 
Pušća će nastavno na navedeno, nakon stupanja u posjed 
predmetnog poslovnog prostora, raspisati javni natječaj za 
davanje u zakup.
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(7) Uvjeti i postupak natječaja određuju se u skladu s 
posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Pušća, a ko-
jom se između ostalog imenuje i povjerenstvo sastavljeno 
od 3 (tri) člana koje će provesti odnosni postupak natječaja, 
te donijeti prijedlog za odabir najpovoljnije ponude, s time 
da će se najpovoljnijom ponudom smatrati ona ponuda 
koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši 
iznos zakupnine. 

(8) Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu 
poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hr-
vatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima nji-
hovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) 
ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni 
prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz na-
tječaja i uvjete propisane Zakonom o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 
112/18), te ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 6.

(1) Javni natječaj se objavljuje u oglasnom dijelu Na-
rodnih novina i na mrežnoj (internet) stranici Općine Pu-
šća.

(2) Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi 
načelnik Općine Pušća na prijedlog povjerenstva iz članka 
5. stavka 7. ovog Pravilnika, te potom sklapa ugovor o za-
kupu s najpovoljnijim ponuditeljem.

(3) U trenutku sklapanja ugovora o zakupu poslov-
nog prostora s najpovoljnijim ponuditeljem Općina Pušća 
će sastaviti zapisnik o primopredaji odnosnog poslovnog 
prostora u posjed zakupniku u kojem će detaljno opisati 
stanje poslovnog prostora i pripadajućih brojila na dan pre-
daje odnosnog poslovnog prostora u posjed zakupniku, te 
u kojem će popisati cjelokupni inventar, odnosno, opremu, 
uređaje, namještaj i sve druge pokretnine koje se nalaze u 
odnosnom poslovnom prostoru, s procijenjenom vrijedno-
šću istih. Nastavno na navedeno, zakupnik će po isteku ili 
ranijem prestanku ugovora o zakupu poslovnog prostora 
biti dužan Općini Pušća vratiti poslovni prostor i preuzete 
pokretnine u stanju u kakvom su se iste nalazile u trenutku 
predaje odnosnog poslovnog prostora u posjed zakupniku, 
te će u svrhu nadoknade možebitne s time povezane šte-
te, u trenutku sklapanja ugovora o zakupu poslovnog pro-
stora Općini Pušća biti dužan uplatiti depozit u visini od 
1.000,00 kn.

Članak 7.

Općina Pušća je dužna sve ugovore o zakupu nekretni-
na u vlasništvu Općine Pušća sklopljene prije stupanja na 
snagu ovog Pravilnika uskladiti s odredbama ovog Pravil-
nika u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu 
ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Pušća.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika u cije-
losti prestaje biti na snazi Pravilnik o uvjetima, kriteriji-
ma i postupku za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu 
Općine Pušća od 5. lipnja 2014. godine (Službeni glasnik 
Općine Pušća broj 3/14).

KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 238/24-01-21-06
Donja Pušća, 27. listopada 2021. godine

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

PRILOG I

CJENIK
Najniži iznos zakupnine za nekretnine u 
vlasništvu Općine Pušća koje se daju u 
zakup temeljem odredbe članka 5. stavka 1. 
Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku 
za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu 
Općine Pušća

20 kuna/m2

Najniži iznos zakupnine za nekretnine u 
vlasništvu Općine Pušća koje se daju u 
zakup temeljem odredbe članka 5. stavka 2. 
Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku 
za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu 
Općine Pušća  radi obavljanja djelatnosti 
u interesu i cilju općeg, gospodarskog i 
socijalnog napretka stanovnika Općine 
Pušća

5 kuna/m2
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7
Temeljem odredbe članka 18. Statuta Općine 
Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 
02/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
Općine Pušća je na svojoj 4. redovnoj sjednici 

održanoj dana 27. listopada 2021. godine usvojilo sljedeći:

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I 
POSTUPKU ZA DAVANJE NEKRETNINA I/ILI 

POKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUŠĆA
NA PRIVREMENO ILI POVREMENO 

KORIŠTENJE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i 
postupak davanja nekretnina i/ili pokretnina u vlasništvu 
Općine Pušća na privremeno ili povremeno korištenje 
pravnim i/ili fizičkim osobama i/ili različitim oblicima 
udruženja građana koja djeluju na području Općine Pušća, 
uključujući, ali ne ograničavajući se na udruge, umjetničke 
organizacije, likovne i druge radionice, vjerske zajednice, 
političke stranke i slično.

(2) Nekretninama u vlasništvu Općine Pušća, u smislu 
odredbe prethodnog stavka ovog članka, smatraju se sve ne-
kretnine koje su u službenim evidencijama zemljišno-knjiž-
nog odjela nadležnog Općinskog suda i/ili nadležnog Ureda 
za katastar, evidentirane kao knjižno i/ili izvanknjižno vla-
sništvo Općine Pušća, bez obzira da li se temeljem odredbi 
ovog Pravilnika i popratnog ugovora na privremeno ili po-
vremeno korištenje daje cijela ili dio odnosne nekretnine.

(3) Pokretninama u vlasništvu Općine Pušća, u smi-
slu odredbe stavka 1. ovog članka, smatra se cjelokupni 
inventar i/ili oprema i/ili uređaji koji se nalaze u prostorima 
(nekretninama) u knjižnom ili izvanknjižnom vlasništvu 
Općine Pušća, pokretna prodajna mjesta (štandovi), te sva 
ostala oprema i/ili inventar i/ili uređaji u vlasništvu Općine 
Pušća koji mogu u bilo koje vrijeme tijekom važenja ovog 
Pravilnika biti predmetom korištenja od strane bilo koje fi-
zičke i/ili pravne osobe i/ili udruženja građana.

Članak 2.

(1) Općina Pušća može nekretnine i/ili pokretnine u 
svom vlasništvu davati na privremeno ili povremeno ko-
rištenje, kako je opisano člankom 1. ovog Pravilnika, pod 
uvjetom da se time ni na koji način ne utječe na, odnosno, 
ne ometa redovno poslovanje Općine Pušća.

(2) Ukoliko dvije ili više pravnih i/ili fizičkih osoba i/
ili udruženja građana podnesu svoj zahtjev za privremenim 
ili povremenim korištenjem istih nekretnina i/ili pokretni-
na u vlasništvu Općine Pušća, red prvenstva će utvrđivati 
Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća, imajući na umu 
godine aktivnog djelovanja podnositelja zahtjeva, broj nje-
govih članova, planirane projekte u budućnosti, te činjeni-
cu da li podnositelj zahtjeva već privremeno ili povremeno 
koristi neku drugu nekretninu i/ili pokretninu u vlasništvu 
Općine Pušća. 

Članak 3.

(1) Zahtjevi za davanje nekretnina i/ili pokretnina u 
vlasništvu Općine Pušća na privremeno ili povremeno ko-
rištenje podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Opći-
ne Pušća na obrascu koji je priložen ovom Pravilniku kao 
Prilog I i čini njegov sastavni dio, a koji sadrži sljedeće 
podatke:

• osnovne podatke o pravnoj i/ili fizičkoj osobi i/ili 
udruženju građana s opisom dosadašnjeg  rada i 
djelovanja;

• podatke o veličini, opisu i lokaciji nekretnine i/ili 
pokretnine za koju se podnosi zahtjev za privreme-
nim ili povremenim korištenjem s naznačenim vre-
menom korištenja;

• presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar koji 
nadležna tijela vode za pravne osobe  i/ili od-
nosne oblike udruživanja građana;

• dokaz o urednom financijskom poslovanju (potvrda 
porezne uprave, izjava ovlaštene osobe o nepostoja-
nju dugovanja i sl.);

(2) Nekretnine i/ili pokretnine u vlasništvu Općine 
Pušća daju se na privremeno ili povremeno korištenje na 
određeno vrijeme, s time da se sva prava i obveze ugovor-
nih strana uređuju posebnim pisanim ugovorom skloplje-
nim u tu svrhum prema predlošku koji je priložen ovom 
Pravilniku kao Prilog II i čini njegov sastavni dio.

(3) Istekom roka na koji je sklopljen ugovor iz pret-
hodnog stavka ovog članka, korisniku se odnosna ne-
kretnina i/ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća može 
ponovno dati na privremeno ili povremeno korištenje, 
pod uvjetom da je nekretninu i/ili pokretninu u vlasništvu 
Općine Pušća koristio sukladno sklopljenom ugovoru, te 
da je uredno izvršavao svoje ugovorne obveze. Zahtjev za 
ponovnim davanjem nekretnine i/ili pokretnine u vlasniš-
tvu Općine Pušća na privremeno ili povremeno korištenje 
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća 
najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka ranije sklopljenog 
ugovora.

(4) Bez prejudiciranja odredbe prethodnog stav-
ka ovog članka, fizičke i/ili pravne osobe i/ili udruženja 
građana koja imaju potrebu nekretnine i/ili pokretnine u 
vlasništvu Općine Pušća koristiti kontinuirano tijekom 
kalendarske godine, dužni su svoje zahtjeve za ponovnim 
davanjem nekretnine i/ili pokretnine u vlasništvu Općine 
Pušća na privremeno ili povremeno korištenje podnijeti Je-
dinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća najkasnije do 
30. studenog tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

(5) Odluku o davanju nekretnine i/ili pokretnine u vla-
sništvu Općine Pušća na privremeno ili povremeno korište-
nje podnositelju zahtjeva donosi Jedinstveni upravni odjel 
Općine Pušća. U skladu s odlukom Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Pušća, načelnik Općine Pušća sklapa ugovor 
s odabranim podnositeljem.
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(6) Naknada za privremeno ili povremeno korištenje 
nekretnina i/ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća utvr-
đuje se ili po kvadratnom metru korištene nekretnine ili po 
satu/danu korištenja, sve kako je propisano cjenikom koji 
je priložen ovom Pravilniku kao Prilog III i čini njegov 
sastavni dio, a koji će se cjenik primjenjivati na sve fizičke 
i/ili pravne osobe i/ili udruženja građana koja svoj zahtjev 
za privremenim ili povremenim korištenjem nekretnina i/
ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća podnesu nakon 
stupanja ovog Pravilnika na snagu, dok će se na odnose s 
fizičkim i/ili pravnim osobama i/ili udruženjima građana s 
kojima već postoji sklopljen ugovor o privremenom ili po-
vremenom korištenju nekretnina i/ili pokretnina u vlasniš-
tvu Općine Pušća, u cijelosti i nadalje, a do isteka odnosne 
kalendarske godine, primjenjivati odredbe već sklopljenih 
ugovora. Prethodno opisana naknada bit će uplaćivana na 
račun Općine Pušća IBAN broj HR2123600001836200001 
koji se vodi u Zagrebačka banka d.d.

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Pušća je dužno, najkasnije do 
kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu usvojiti 
godišnji plan upravljanja nekretninama i/ili pokretninama 
u vlasništvu Općine Pušća, s prijedlogom plana davanja ne-
kretnina i/ili pokretnina na korištenje za iduću kalendarsku 
godinu, a sukladno dokumentaciji i prijedlogu priređenom 
od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća. 
Prethodno opisani godišnji plan upravljanja nekretninama 
i/ili pokretninama u vlasništvu Općine Pušća, s prijedlo-
gom plana davanja nekretnina i/ili pokretnina na korištenje 
može biti naknadno, tijekom odnosne kalendarske godine, 
modificiran bez ikakvih ograničenja, po prethodnom odo-
brenju Općinskog vijeća Općine Pušća s time u svezi.

Članak 5.

U trenutku sklapanja ugovora opisanog člankom 3. 
stavkom 5. ovog Pravilnika Općina Pušća će sastaviti za-
pisnik o primopredaji odnosne pokretnine i/ili nekretnine 
u posjed korisniku u kojem će detaljno opisati stanje po-
kretnine i/ili nekretnine na dan predaje odnosne pokretnine 
i/ili nekretnine u posjed korisniku, te u kojem će popisati 
cjelokupni inventar, odnosno, opremu, uređaje, namještaj i 
sve druge pokretnine koje se daju na privremeno ili povre-
meno korištenje, odnosno, koje se nalaze u nekretnini koja 
se daje na privremeno ili povremeno korištenje, s procije-
njenom vrijednošću istih. Nastavno na navedeno, korisnik 
će po isteku ili ranijem prestanku ugovora biti dužan Opći-
ni Pušća vratiti pokretnine, odnosno, nekretninu i preuzete 
pokretnine u stanju u kakvom su se iste nalazile u trenutku 
predaje odnosne pokretnine i/ili nekretnine u posjed kori-
sniku, te će u svrhu nadoknade možebitne s time povezane 
štete, u trenutku sklapanja ugovora Općini Pušća biti dužan 
uplatiti depozit u visini od 1.000,00 kn.

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Pušća.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika u cije-
losti prestaje biti na snazi Pravilnik o uvjetima, kriterijima 
i postupku za davanje nekretnina i/ili pokretnina u vlasniš-
tvu Općine Pušća na privremeno ili povremeno korištenje 
od 5. lipnja 2014. godine (Službeni glasnik Općine Pušća 
broj 3/14).

KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 238/24-01-21-07
Donja Pušća, 27. listopada 2021. godine

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



StranicaBroj 9 Službeni glasnik Općine Pušća 17

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

PRILOG I

Obrazac zahtjeva za davanje nekretnina i/ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća  
na privremeno ili povremeno korištenje

OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA: 

Ime i prezime/Naziv:
___________________________________________________________________________

Adresa prebivališta/poslovnog sjedišta: 
___________________________________________________________________________

Opis djelatnosti i dosadašnjeg rada i djelovanja:
___________________________________________________________________________

OIB: ___________________________________________________________________________

Tel: ________________ Fax: _______________ E-mail:______________________________

Podaci o odgovornoj osobi:
__________________________________________________________________________

PODACI O NEKRETNINI/POKRETNINI ZA KOJU SE PODNOSI ZAHTJEV:

Opis nekretnine/Adresa: 
___________________________________________________________________________

Opis pokretnine s naznakom količine (ako je primjenjivo): 
___________________________________________________________________________

Period vremena za koji se podnosi zahtjev:
• privremeno u periodu od __________________ do ________________________;
• povremeno tijekom kalendarske godine / tijekom ___ mjeseci / tijekom ___________ dana  

u trajanju od ____ sati dnevno / tjedno / mjesečno;

Opis aktivnosti / djelatnosti radi kojih se podnosi predmetni zahtjev:
___________________________________________________________________________

U Donjoj Pušći, dana _______________ godine
______________________________
__________________
(potpis fizičke ili odgovorne osobe, te pečat pravne osobe)

Prilozi:
• preslika rješenja o upisu u odgovarajući registar koji nadležna tijela vode za pravne osobe i/ili odnosne oblike 

udruživanja građana;
• dokaz o urednom financijskom poslovanju (potvrda porezne uprave, izjava ovlaštene osobe o nepostojanju dugo-

vanja i sl.);
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PRILOG II

Predložak ugovora

OPĆINA PUŠĆA, s poslovnim sjedištem u Donjoj Pušći, Kumrovečka 109, OIB: 15494218023, koju zastupa g. 
Filip Bernardić, načelnik (dalje u tekstu: „Općina Pušća“)

i

_____________, s prebivalištem / poslovnim sjedištem u _________, ___________, OIB: ___________, koje zastu-
pa ___________ (dalje u tekstu: “XXX”)

dalje u tekstu skupno nazivani: „Ugovorne strane“

sklopili su dana __________. godine u Donjoj Pušći slijedeći:

UGOVOR O PRIVREMENOM / POVREMENOM KORIŠTENJU
NEKRETNINA / POKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUŠĆA

Članak 1.

Potpisom ovog Ugovora, Općina Pušća se obvezuje dati XXX na privremeno / povremeno korištenje nekretninu 
_____________ / pokretninu ________________ radi _______________ (dalje u tekstu: “Nekretnina” ILI “Pokretni-
na”), sve sukladno zahtjevu XXX podnesenom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća dana __________ koji se 
prilaže ovom Ugovoru kao Prilog I i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od _____________ godine do zaključno ____________ go-
dine.

ILI

Ovaj Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od 1 (slovima: jedne) godine, za kalendarsku godinu 
______________, tijekom kojeg se perioda vremena Općina Pušća obvezuje omogućiti XXX korištenje Nekretnine /  
Pokretnine na način i u opsegu kako je to naznačeno u zahtjevu XXX podnesenom Jedinstvenom upravnom odjelu  
Općine Pušća dana __________ koji se prilaže ovom Ugovoru kao Prilog I i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Naknada za korištenje Nekretnine / Pokretnine opisane člankom 1. ovog Ugovora iznosi _________________ HRK 
(slovima: _________ kuna), a ista se plaća na račun Općine Pušća IBAN broj ______ koji se vodi kod _________,  
najkasnije do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec ILI najkasnije u roku od ____ dana od dana sklapanja ovog Ugovora 
(dalje u tekstu: “Naknada”). 
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Članak 4.

Nekretnina / Pokretnina koja je predmet ovog Ugovora biti će predana XXX na korištenje odmah po potpisivanju 
ovog Ugovora.

U trenutku sklapanja ovog Ugovora Općina Pušća će sastaviti zapisnik o primopredaji odnosne pokretnine i/ili ne-
kretnine u posjed XXX u kojem će detaljno opisati stanje pokretnine i/ili nekretnine na dan predaje odnosne pokretnine i/
ili nekretnine u posjed XXX, te u kojem će popisati cjelokupni inventar, odnosno, opremu, uređaje, namještaj i sve druge 
pokretnine koje se daju na privremeno ili povremeno korištenje, odnosno, koje se nalaze u nekretnini koja se daje na 
privremeno ili povremeno korištenje, s procijenjenom vrijednošću istih. 

Članak 5.

XXX je obvezan koristiti Nekretninu / Pokretninu u skladu sa svrhom navedenom u zahtjevu priloženom ovom Ugo-
voru kao Prilog I. Pri korištenju Nekretnine / Pokretnine XXX je dužan postupati sa svom potrebnom pažnjom, odnosno, 
pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6.

(1) XXX će biti dužan o svom trošku izvršiti na Nekretnini / Pokretnini popravak nedostataka koje je sam uzroko-
vao, ali ne odgovara za pogoršanje stanja Nekretnine / Pokretnine do kojeg je došlo njezinim redovitim korištenjem u 
skladu s ovim Ugovorom.

(2) XXX ne može Nekretninu / Pokretninu iz članka 1. ovog Ugovora niti njegov dio dati na korištenje trećoj osobi, 
bez prethodne pisane suglasnosti Općine Pušća.

Članak 7.

Općina Pušća može otkazati ovaj Ugovor ukoliko druga ugovorna strana ne poštuje svoje obveze prihvaćene ovim 
Ugovorom, uz primjereni otkazni rok koji ne može biti kraći od 7 (slovima: sedam) dana. Izjava o otkazu mora biti 
sastavljena u pisanom obliku, te se ista mora dostaviti drugoj ugovornoj strani na adresu naznačenu u preambuli ovog 
Ugovora.

Članak 8.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će XXX po isteku ili ranijem prestanku ovog Ugovora biti dužan Općini Pu-
šća vratiti pokretnine, odnosno, nekretninu i preuzete pokretnine u stanju u kakvom su se iste nalazile u trenutku predaje 
odnosne pokretnine i/ili nekretnine u posjed XXX, te će u svrhu nadoknade možebitne s time povezane štete, u trenutku 
sklapanja ovog Ugovora Općini Pušća biti dužan uplatiti depozit u visini od 1.000,00 kn.

Članak 9.
 
(1) Sve izmjene i dopune ovog Ugovora bit će valjane samo ako su sastavljene u pisanoj formi i ako su potpisane od 

obje ugovorne strane.
(2) Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 

(slovima: jedan) primjerak istog.
(3) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana.
(4) U znak suglanosti sa svim pravima i obvezama iz ovog Ugovora, isti vlastoručno potpisuju ovlašteni predstavnici 

obiju ugovornih strana.
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Nekretnina i/ili pokretnina koja se daje na privremeno  
ili povremeno korištenje

Visina naknade za privremeno 
ili povremeno korištenje

Pokretno prodajno mjesto (štand) 150,00 kuna po danu

Reklamni pano 70,00 kuna po danu

Klupa i suncobran 50,00 kuna po danu

Kućica 300,00 kuna po danu

Dvorana u zgradi na adresi Kumrovečka cesta 107

• 500,00 kuna po danu
• 750,00 kuna mjesečno  

za potrebe održavanja  
i/ili provedbe aktivnosti 
društvenog značaja

Vijećnica u zgradi na adresi Kumrovečka cesta 107, koja se može dati na privremeno 
ili povremeno korištenje samo u svrhu održavanja seminara i/ili edukacija, ali za ne 
više od 30 (slovima: trideset) osoba/polaznika

200,00 kuna po danu

Prostor nogometnog kluba (svlačionice, tajništvo) 500,00 kuna po danu

Prostor nogometnog kluba - samostojeći objekt s terasom 300,00 kuna po danu

Prostor stare zubne ambulante u prizemlju zgrade na adresi Kumrovečka cesta 107, 
koja se može dati na privremeno ili povremeno korištenje samo u svrhu održavanja 
seminara i/ili edukacija, ali za ne više od 10 (slovima: deset) osoba/polaznika

70,00 kuna po danu

Prostor edukatorijuma u zgradi Općine Pušća na adresi Kumrovečka cesta 109 1.250,00 kuna po danu

Prostor javnih površina prilikom održavanja raznih svečanosti, sajmova, priredaba 
i slično

500,00 kuna po danu

Nekretnina i/ili pokretnina koja se daje na privremeno ili povremeno korištenje fizičkim  
i/ili pravnim osobama i/ili udruženjima građana koje navedene nekretnine i/ili pokretnine 
koriste povremeno tijekom cijele kalendarske godine, a obavljanje čijih je djelatnosti u 
interesu i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka stanovnika Općine Pušća

Visina naknade 
za privremeno 
ili povremeno 

korištenje

Dvorana u zgradi na adresi Kumrovečka cesta 107 koja se udrugama (npr. KUD PUŠĆA, TKD 
PLAMEN PUŠĆA, itd.) daje na korištenje prema potrebama i prethodnom zahtjevu svake pojedine 
udruge

5,00 kuna po danu

Prostor stare ambulante u prizemlju zgrade na adresi Kumrovečka cesta 107 koja se daje na 
korištenje Udruzi branitelja u svrhu obavljanja redovnih aktivnosti iste

2,00 kune po danu

Prostor na 1. katu zgrade na adresi Kumrovečka cesta 107 iznad prostora stare ambulante koji se 
daje na korištenje KUD-u u svrhu obavljanja redovnih aktivnosti istog

2,00 kune po danu

Prostor na 1. katu zgrade na adresi Kumrovečka cesta 107 koji se daje na korištenje Udruzi 
umirovljenika u svrhu obavljanja redovnih aktivnosti iste

2,00 kune po danu

Prostor na 1. katu zgrade na adresi Kumrovečka cesta 107 koji se daje na korištenje Udruzi žena 
u svrhu obavljanja redovnih aktivnosti iste

2,00 kune po danu

Prostor na 1. katu zgrade na adresi Kumrovečka cesta 107 koji se daje na korištenje političkim 
strankama u svrhu obavljanja redovnih aktivnosti iste

2,00 kune po danu

Prostor nogometnog kluba (svlačionice, tajništvo) koja se Nogometnom klubu Pušća daje na 
korištenje u svrhu obavljanja redovnih aktivnosti istog

2,00 kune po danu

PRILOG III

Cjenik
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8
Temeljem odredbe članka 3. Zakona o so-
cijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 
64/20, 133/20 i 138/20) i članka 18. Statuta 

Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 02/21 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća je na svo-
joj 4. redovnoj sjednici, održanoj dana 27. listopada 2021. 
godine, donijelo sljedeću:

 
ODLUKU

O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI  
NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA

I/ OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi koja, 
pored prava što ih osiguravaju Republika Hrvatska i Za-
grebačka županija, na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi, 
osigurava Općina Pušća kao jedinica lokalne samouprave, 
uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi 
i postupak za ostvarivanje tih prava. 

II/ KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 2.

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osi-
guravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište 
na području Općine Pušća, te strancima i osobama bez dr-
žavljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Pu-
šća, koji ispunjavaju kriterije propisane Zakonom o soci-
jalnoj skrbi, sve sukladno odredbi članka 21. st. 1. Zakona 
o socijalnoj skrbi.

III/ PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

Članak 3.

Općina Pušća temeljem ove Odluke osigurava sljedeća 
prava iz socijalne skrbi:

1. naknadu za troškove stanovanja; 
2. jednokratnu pomoć; 
3. ostala prava.

IV/ NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 4.

(1) Naknadu za troškove stanovanja Općina Pušća će 
priznati korisniku zajamčene minimalne naknade ostvare-
ne temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi.

(2) Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke i odreda-
ba Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na najamninu, ko-
munalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, 
odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim 
propisima.

Članak 5.

(1) Naknadu za troškove stanovanja odobrava Opći-
na Pušća mjesečno, do iznosa polovice iznosa zajamčene 
minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu 
utvrđene sukladno odredbi članka 30. st. 1. i 2. Zakona o 
socijalnoj skrbi.

(2) Naknada za troškove stanovanja može se priznati i 
iznad iznosa iz stavka 1. ovoga članka, odnosno, do iznosa 
sredstava iz članka 30. st. 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi, 
kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj 
način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

(3) Naknada za troškove stanovanja može se odobriti 
u novcu izravno korisniku ili na način da Općina Pušća dje-
lomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj prav-
noj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

V/ JEDNOKRATNA NAKNADA

Članak 6.

(1) Jednokratna naknada je pravo na novčanu pomoć 
ili pomoć u naravi koju načelnik Općine Pušća odobrava 
samcu ili kućanstvu koji zbog trenutnih materijalnih poteš-
koća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, 
a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti 
ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

(2) Jednokratna naknada može se priznati i zbog naba-
ve osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odje-
će i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih 
predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s 
humanitarnim organizacijama.

(3) Jednokratna naknada priznaje se korisniku prava 
na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili 
srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako 
to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi.

(4) Jednokratna naknada odobrava se u naravi u slu-
čajevima kada se utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili 
ako korisnik pomoć u novcu ne koristi namjenski, odnosno 
postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti na-
mjenski.

(5) Zahtjev za jednokratnu naknadu podnosi se načel-
niku Općine Pušća u pisanom obliku zajedno s dokumen-
tacijom koja dokazuje okolnosti zbog kojih se jednokratna 
naknada traži.

 (6) Rješenje o pravu na jednokratnu naknadu donosi 
Općina Pušća u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja 
zahtjeva. 
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(7) Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u 
jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet 
osnovica iz članka 27. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi za 
samca, odnosno više od sedam osnovica iz članka 27. st. 2. 
Zakona o socijalnoj skrbi za kućanstvo.

(8) Nadležni centar za socijalnu skrb razmjenjuje po-
datke s Općinom Pušća o odobrenim jednokratnim nakna-
dama, s time da je Općina Pušća dužna svakodobno do-
stavljati nadležnom centru za socijalnu skrb popis korisni-
ka i odobrenih jednokratnih naknada iz ovoga članka.

VI/ OSTALA PRAVA

Članak 7.

Osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju s 
prebivalištem na području Općine Pušća koje pohađa na-
stavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu 
prebivališta, ima pravo na naknadu troškova prijevoza uko-
liko nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi, a koji 
mu temeljem odredbe članka 53. st. 3. Zakona o socijalnoj 
skrbi osigurava Općina Pušća.

Članak 8.

U kriznim situacijama kada obitelj s maloljetnom dje-
com ostane bez svog doma i nije u mogućnosti si sama 
osigurati smještaj, Općina Pušća je dužna osigurati im 
privremeni smještaj u socijalnom stanu ili na drugi način, 
kako bi se spriječilo odvajanje djece od odraslih članova 
obitelji, sve sukladno odredbi članka 122. Zakona o soci-
jalnoj skrbi.

Članak 9.

Općina Pušća može osobama s prebivalištem na po-
dručju Općine Pušća odobriti i druge oblike novčanih po-
moći i/ili socijalnih usluga, odnosno, odobriti prava pro-
pisana ovom Odlukom i/ili Zakonom o socijalnoj skrbi u 
većem opsegu, ukoliko u svom proračunu ima za to osigu-
rana sredstva, sve sukladno odredbi članka 117. Zakona o 
socijalnoj skrbi.

VII/ ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi 
propisana ovom Odlukom, osiguravaju se u proračunu Op-
ćine Pušća.

(2) Općina Pušća dužna je na propisani način voditi 
evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu 
socijalne skrbi propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi, kao 
i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima 
Općine Pušća i o tome sastavljati izvješća.

(3) Općina Pušća je dužna izvješća iz stavka 2. ovoga 
članka dostavljati Zagrebačkoj županiji, nadležnom centru 
za socijalnu skrb i/ili drugom nadležnom tijelu.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke u cijelosti prestaje va-
žiti Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine 
Pušća od 24. svibnja 2012. godine objavljena u Službenom 
glasniku Općine Pušća broj 02 od 2012. godine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u Službenom glasniku Općine Pušća.

KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 238/24-01-21-08
Pušća, 27. listopada 2021. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
   Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.
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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 28/2010) i članka 18. Statuta 
Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća 

1/18, 2/20 i 2/21), na prijedlog načelnika Općine Pušća, 
Općinsko vijeće Općine Pušća na 4. redovnoj sjednici 
održanoj dana 27. listopada 2021. godine, donosi

O D L U K U
o koeficijentima za obračun plaće službenika  

i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun 
plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Pušća.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u 
ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod, bez 
obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 2.

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koefici-
jenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža.

Članak 3.

Utvrđuju se koeficijenti iz članka 1. ove Odluke kako 
slijedi:

1. službenik – pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Pušća - 3,2;

2. službenik – viši stručni suradnik za proračun i raču-
novodstvo – 3,0;

3. službenik – referent za proračun i računovodstvo – 
2,2;
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4. službenik – administrativni tajnik – 1,80;
5. namještenik - komunalni izvidnik/domar - 1,40;
6. namještenik – spremačica - 1,10.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i na-
mještenika Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća 
4/13 i 3/19).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Op-
ćine Pušća, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 238/24-01-21-09
Donja Pušća, 27. listopada 2021. godine

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

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o fi-
nanciranju političkih aktivnosti, izborne pro-
midžbe i referenduma („Narodne novine“, 
broj 29/19 i 98/19) i članka 18. Statuta Općine 

Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/21 – pro-
čišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 4. redov-
noj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. listopada 
2021. godine, donijelo je

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pušća  
za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad poli-
tičkih stranaka, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Pušća (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2021. godi-
nu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pušća za 2021. 
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 Općin-
skog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti 
članova Općinskog vijeća na dan konstituiranja Općinskog 
vijeća.

Članak 5.

Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijeć-
nik/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 prethod-
nom članku ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je 
pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem 
prestale postojati.

Članak 6.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos 
sredstava od 1.000,00 kuna.

Za svakog izabranog člana općinskog vijeća podza-
stupljenog 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:

HDZ - 5 člana
SKNL - 5 člana
 SDP - 3 člana
 UKUPNO:    13 članova.

Članak 8.

Sredstva utvrđena ovom Odlukom raspoređuju se za 
rad političkoj stranci kako slijedi:

HDZ –     5.200,00 kuna
SKNL –     5.200,00 kuna
SDP –     3.000,00 kuna
 UKUPNO:   13.400,00 kuna.
Sredstva propisana ovom Odlukom, a koja su osigura-

na za redovito financiranje političkih stranaka, doznačuju 
se na žiro-račun političke stranke, otvoren za redovito fi-
nanciranje djelatnosti, o čemu političke stranke pismeno 
obavještavaju računovodstvo Općine.

Sredstva iz ove Odluke doznačuju se polugodišnje u 
jednakim iznosima.
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Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastu-
pljenih u Općinskom vijeću Općine Pušća za 2021. godinu, 
KLASA: 021-05/21-01/02, URBROJ: 238/24-01-21-04 od 
22. veljače 2021. godine

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
viti će u “Službenom glasniku Općine Pušća”. 

KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ: 238/24-01-21-10
Donja Pušća, 27. listopada 2021. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
   Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.
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Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 

32. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća 
1/18, 2/20 i 2/21), načelnik Općine Pušća donio je

Plan prijema
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća  

za 2021. godinu

Članak 1.

 Ovim Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Pušća utvrđuje se prijam službenika i namje-
štenika u Jedinstveni upravni odjel, i to kao kratkoročan 
plan, za 2021. godinu. 

Izrazi koji se koriste u ovom Planu prijema, a imaju 
rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na 
muški i ženski rod.

Članak 2.

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel sadrži:
-  stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, te
-  potreban broj službenika i namještenika na određeno 

i neodređeno vrijeme za 2021. godinu.

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu, na dan 28.10.2021. 
godine zaposleno je 5 službenika i namještenika, sukladno 
Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odje-
la Općine Pušća.

U ovaj broj nije uključen dužnosnik koji dužnost obav-
lja profesionalno, sa svim pravima iz radnog odnosa kao i 
službenici.

Stanje popunjenosti radnih mjesta po stručnim sprema-
ma je sljedeće:

-  SSS, 3 službenika,
-  SSS, 2 namještenika.
U 2021. godini ne planira se prijam vježbenika u Jedin-

stveni upravni odjel Općine Pušća.

Članak 4.

Prema prijedlogu načelnika, u 2021. godini planira se 
raspisivanje natječaja za popunjavanje radnog mjesta pro-
čelnika.

Članak 5.

Nepopunjena radna mjesta za prijam vježbenika i oso-
ba na neodređeno vrijeme popunjavat će se javnim natje-
čajem koji se objavljuje u Narodnim novinama i na inter-
netskoj stranici Općine Pušća, odnosno bez provođenja 
natječaja za prijam u službu osobe zaposlene u državnom 
tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu 
iste ili druge lokalne jedinice.

Nepopunjena radna mjesta na određeno vrijeme popu-
njavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom 
zavodu za zapošljavanje te na internetskoj stranici Općine 
Pušća.

Članak 6.

Plan prijema stupa na snagu odmah, a objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Pušća.

KLASA: 022-05/21-01/22 
URBROJ: 238/24-02-21-01
U Donjoj Pušći, 28.10.2021.         

OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić


