SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PUŠĆA
Broj 8.

Godina XXVIII.

18. listopada 2021.

SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Zaključak o sufinanciranju projekta „Izdavanje
publikacije Brdovec i okolica u Prvom svjetskom
ratu“;
Zaključak o tekućoj donaciji udruzi Branitelji
Hrvatske Pušća;
Odluka o odabiru ponude DB Prom d.o.o. u postupku nabave INFORMATIČKA OPREMA ZA
POTREBE PROJEKTA „UČENJEM DO POSLA“;
Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu
„Pušća“;
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za
pripremu i provedbu postupka davanja koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Pušća;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu vođenja poslova zaštite na radu;
Zaključak o sufinanciranju programa predškole u
Dječjem vrtiću „Bambi“;

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Općine Pušća za školsku/akademsku godinu
2021./2022.;
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Pušća za školsku/akademsku godinu
2021./2022.;
Odluka o imenovanju Komisije za provođenje
natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pušća;
Zaključak o donaciji novčanih sredstava Gradskom
društvu Crvenog križa Šibenik za humanitarnu
akciju „Pomoć za Kiaru Goršić“;
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta;
Odluka o zaduženju Općine Pušća za refinanciranje dugoročnog kredita.

Službeni glasnik Općine Pušća izdaje Općina Pušća sa sjedištem u Pušći, Kumrovečka 109
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel, Kumrovečka 109 • tel.: 01/3310-340, 3310-055, fax: 01/3310-341
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Stranica 2

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 123/17 – pročišćeni tekst, 98/19 i 144/20) i
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 02/21 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 20. rujna 2020. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O SUFINANCIRANJU PROJEKTA
„IZDAVANJE PUBLIKACIJE BRDOVEC I
OKOLICA U PRVOM SVJETSKOM RATU“
Članak 1.
Općina Pušća će Muzeju Brdovec iz Brdovca, Ilije Gregorića 13 sufinancirati troškove projekta „Izdavanje publikacije Brdovec i okolica u Prvom svjetskom ratu“ u iznosu
od 1.000,00 kn.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Zaključka su osigurana u Proračunu Općine Pušća za 2021. godinu te će se isplatiti na žiro
račun Riznice Općine Brdovec HR5523600001803400003.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-01/20-01/31
URBROJ: 238/24-02-21-02
Donja Pušća, 20. rujna 2020. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 02/21 – pročišćeni tekst),
općinska načelnica Općine Pušća dana 20. rujna 2021. godine, donosi
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Z A K L J UČ A K

o tekućoj donaciji udruzi Branitelji Hrvatske Pušća

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 8

Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija udruzi Branitelji Hrvatske Pušća u visini od 5.000,00 kuna, za programe/projekte:
• troškovi za organizaciju izleta na more,
• troškovi za organizaciju sportsko natjecateljske manifestacije 1. Braniteljska Gulašijada Pušća 2021.
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske potpore
programima i projektima udruge Branitelji Hrvatske Pušća
od 02. lipnja 2021. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2021. godinu, na poziciji
R059.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/21-01/10
URBROJ: 238/24-02-21-08
Donja Pušća, 20. rujna 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
Naručitelj Općina Pušća, Kumrovečka 109,
10294 Donja Pušća, na temelju članka 23.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave KLASA: 400-01/17-01/02,URBROJ:
238/24-02-17-1 u postupku nabave: Informatička oprema
za potrebe projekta „Učenjem do posla“, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 87.600,00 kn bez PDV-a, donosi
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ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja:
DB Prom d.o.o., Bana Josipa Jelačića 57, Zaprešić
Cijena odabrane ponude bez PDV-a: 87.500,00 kn
Cijena odabrane ponude uključujući PDV: 109.375,00
s PDV-om
Razlog odabira: valjana ponuda s najnižom cijenom
Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
U postupku nabave zaprimljene su 3 ponude sljedećih
ponuditelja:
Ponuditelj 1

DB Prom d.o.o.,
Bana Josipa Jelačića 57, Zaprešić

Ponuditelj 2

INKOMAS d.o.o.,
VII Trokut 9b, Zagreb

Ponuditelj 3

CENTAR TEHNIKE d.o.o.,
Županijska 31, Osijek

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 8

Razlozi isključenja/odbijanja ponude
Ponuditelj INKOMAS d.o.o., VII Trokut 9b, Zagreb se
isključuje jer nije dokazao odsutnost razloga za isključenje iz tč. 2.7. Poziva na dostavu ponuda (u ponudi nije dostavljen traženi dokaz - Potvrda porezne uprave ili drugog
nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog
subjekta, ne starija od 30 dana od dana slanja Poziva na
dostavu ponuda). Ponuda ponuditelja INKOMAS d.o.o. se
odbija jer je neprihvatljiva - ponuditelj nije dokazao odsutnost razloga za isključenje, nije dokazao sposobnost za
obavljanje profesionalne djelatnosti iz. tč. 2.8. Poziva (dostavljeni dokaz – Izvadak iz sudskog registra stariji je više
od 3 mjeseca od dana slanja Poziva na dostavu ponuda),
te cijena ponude premašuje planirana, odnosno osigurana
sredstva Naručitelja za nabavu. Nadalje, ponuda se odbija
jer je nepravilna - ponuda nije sukladna odredbama Poziva
na dostavu ponuda (ponuda nije obrojčena).
Ponuditelj CENTAR TEHNIKE d.o.o., Županijska 31,
Osijek se isključuje jer nije dokazao odsutnost razloga za
isključenje iz tč. 2.7. Poziva na dostavu ponuda (u ponudi
nije dostavljen traženi dokaz - Potvrda porezne uprave ili
drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ne starija od 30 dana od dana slanja
Poziva na dostavu ponuda). Nadalje, ponuda ponuditelja
CENTAR TEHNIKE d.o.o. se odbija jer je neprihvatljiva
- ponuditelj nije dokazao odsutnost razloga za isključenje,
nije dokazao sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz. tč. 2.8. Poziva (dostavljeni dokaz – Izvadak iz
sudskog registra stariji je više od 3 mjeseca od dana slanja
Poziva na dostavu ponuda) te cijena ponude premašuje planirana, odnosno osigurana sredstva Naručitelja za nabavu.
Ponuda se odbija jer je nepravilna - ponuda nije sukladna
odredbama Poziva na dostavu ponuda (ponuda nije uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova).
Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način.
KLASA: 022-05/21-01/18
URBROJ: 238/24-02-21-02
Donja Pušća, 20. rujna 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 02/21 – pročišćeni tekst),
općinski načelnik Općine Pušća dana 20. rujna 2021. godine, donosi
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Stranica 3

ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu „Pušća“ u visini od 12.500,00 kuna, a za jesenski dio sezone,
vrijeme održavanja 01.10.2021. – 31.10.2021.:
• troškovi i naknade za suce, obveze prema Nogometnom savezu (članarine) troškovi održavanja (režije),
troškovi održavanja terena i troškovi nabave rekvizita za školu nogometa (lopte, markeri, kapice...),
temeljem Zahtjeva udruge NK-a „Pušća“ za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruge
NK-a „Pušća“ od 17. rujna 2021. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2021.
godinu, na poziciji R053.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/21-01/03
URBROJ: 238/24-02-21-17
Donja Pušća, 20. rujna 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
Temeljem članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i članka
32 Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik
02/21-pročišćeni tekst), načelnik Općine Pušća donosi sljedeću
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ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Pušća
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se stručno povjerenstvo za
pripremu i provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Pušća (u
nastavku: stručno povjerenstvo).

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 2.
U stručno povjerenstvo imenuju se:
• Senka Vranić
• Renata Mihok
• Antonija Zagorac
Članak 3.
Zadaci stručnog povjerenstva su:
• suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije
opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize
davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta
za davanje koncesije određenih posebnim zakonom
i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude,
• analiza koncesije za usluge radi utvrđivanja sadrži
li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u
skladu sa člankom 26. Zakona o koncesijama,
• pregled i ocjena pristiglih ponuda u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,
• prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga
odluke o poništenju postupka davanja koncesije te
obrazloženja tih prijedloga,
• predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva
• obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu
postupka davanja koncesije.
Članak 4.
Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu o neovisnosti, u smislu članka 16. st. 4. Zakona o koncesijama.

Broj 8

ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA
USLUGU VOĐENJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br.V13670-2021 poduzeća Preventa d.o.o., Ured Zagreb, Vukomerec 38 od 23. rujna
2021. godine za uslugu vođenja poslova zaštite na radu
prema čl. 20/21 Zakona o zaštiti na radu i sva potrebna
obnavljanja dokumentacije te unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštita na radu u iznosu od 3.000,00 kn s
uključenim PDV-om.
Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor o obavljanju poslova zaštite na radu.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2021. godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 115-01/21-01/02
URBROJ: 238/24-02-21-02
Donja Pušća, 29. rujna 2020. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 363-01/21-04/04
Ur.br. 238/24-02-21-03
Pušća, 20. rujan 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137,15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/21 – pročišćeni tekst),
općinski načelnik Općine Pušća dana 29. rujna 2020. godine, donosi
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Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 79. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 02/21 – pročišćeni tekst),
općinski načelnik Općine Pušća dana 14. listopada 2021.
godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLE
U DJEČJEM VRTIĆU „BAMBI“
Članak 1.
Općina Pušća će Dječjem vrtiću „Bambi“ sufinancirati program predškole za pedagošku godinu 2021./2022.
od 150 sati + 100 sati pripreme u ukupnom iznosu od
15.210,00 kuna.

Službeni glasnik Općine Pušća
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Članak 2.

III.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2021. godinu, u programu odgojno obrazovni sustav, aktivnost: MALA ŠKOLA na poziciji R072.

Za školsku/akademsku godinu 2021./2022. utvrđuje se
neto iznos stipendije: 300,00 kn za učenike i 500,00 kn za
studente.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/21-01/16
URBROJ: 238/24-02-21-04
Donja Pušća, 14. listopada 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 123/17), članka 32. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 02/21 – pročišćeni
tekst) i točke 2. stavka 4. Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini („Službeni glasnik
Općine Pušća“ broj 10/20), Načelnik Općine Pušća dana
18. listopada 2021. godine, donosi
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ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Općine
Pušća za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
I.
Načelnik Općine Pušća raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Općine Pušća za školsku/akademsku godinu
2021./2022.
II.
Stipendija će se dodijeliti polaznicima srednjih škola i
fakulteta.
Dodijeliti će se najviše 7 stipendija za učenike, od toga:
- učenicima prema kriteriju izvrsnosti 4 stipendije,
- učenicima prema socijalnom kriteriju 3 stipendije.
Dodijeliti će se najviše 7 stipendija za studente, od
toga:
- studentima prema kriteriju izvrsnosti 4 stipendije,
- studentima prema socijalnom kriteriju 3 stipendije.
Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke.

IV.
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Pušća i
na web stranici Općine Pušća www.pusca.hr i biti će otvoren petnaest dana od dana objave.
V.
Komisija za provođenje natječaja za dodjelu stipendija
učenicima i studentima provodi natječaj i utvrđuje rezultate.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 022-05/21-01/20
URBROJ: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 18. listopada 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 02/21–
pročišćeni tekst) i točke 2. stavka 4. Programa
javnih potreba u društvenim djelatnostima
u 2021. godini (“Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj
10/20) i točaka 1., 2. i 5. Odluke o raspisivanju natječaja
za dodjelu stipendija Općine Pušća za školsku/akademsku
godinu 2021./2022. (KLASA: 022-05/21-01/20, URBROJ:
238/24-02-21-01 od 18. listopada 2021. godine), Načelnik
Općine Pušća raspisuje
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NAT J E ČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine
Pušća za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
1. Pravo natjecanja imaju učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području Općine
Pušća koji ne koriste drugu stipendiju.
2. Dodjeljuju se 7 stipendija za učenike (učenicima
prema kriteriju izvrsnosti 4 stipendije i učenicima
prema socijalnom kriteriju 3 stipendije) i 7 stipendija za studente (studentima prema kriteriju izvrsnosti
4 stipendije i studentima prema socijalnom kriteriju
3 stipendije).
3. Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku godinu 2021./2022. – ukupno 14 stipendija, a visina
stipendije za učenike je 300,00 kn, a za studente
500,00 kn, mjesečno.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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4. Stipendije će se dodijeliti na temelju ovog natječaja,
a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Općine Pušća, te bodovne liste prema postignutom uspjehu i socijalnim uvjetima obitelji (“Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 07/10).
5. Uz prijavu za natječaj (zamolbu) treba priložiti:
• zamolbu za dodjelu stipendije s životopisom i
OIB-om. (obrasci na web stranici Općine Pušća
www.pusca.hr),
• uvjerenje o prebivalištu (preslika osobne iskaznice
i original na uvid),
• presliku domovnice,
• presliku zadnje svjedodžbe ili indeksa uz predočenje izvornika,
• uvjerenje o redovitom upisu u školu (za učenike),
odnosno uvjerenje o prijepisu ocjena i ostvarenom
broju ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (za studente),
• preslika isprave ili dokumentacije o sudjelovanju
na natjecanjima s postignutim rezultatima,
• izjavu da molitelj ne prima stipendiju po drugoj
osnovi,
• uvjerenje o upisu u školu ili na visoko učilište
(sveučilište, fakultet i umjetničku akademiju, veleučilište ili visoku školu) za ostale članove domaćinstva koji se redovno školuju izvan ili u mjestu
prebivališta,
• potvrdu, odnosno uvjerenje: o primanjima članova
domaćinstva koji su u radnom odnosu (prosjek za
posljednja 3 mjeseca) ili potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova nezaposlen)
ili potvrda Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju
prava (ukoliko ostvaruju neko od prava sukladno
Zakonu o socijalnoj skrbi) ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Porezne
uprave o visini dohotka za članove domaćinstva,
• druge potvrde ili izjave koje su nužne za uredno
provođenje postupka za dodjelu stipendija.
6. Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se
u zatvorenim kuvertama na adresu: OPĆINA PUŠĆA, Jedinstveni upravni odjel, Kumrovečka 109,
10 294 Donja Pušća, s naznakom: NATJEČAJ ZA
STIPENDIJE, do 09. studenoga 2021. godine. O
bodovnoj listi i rezultatima kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče i web stranice Općine
Pušća, www.pusca.hr.
• upućuju se kandidati, kako na istoj stranici ili
osobno dolaskom u Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća, mogu dobiti OBRAZAC ZAMOLBE
za dodjelu stipendije.
KLASA: 022-05/21-01/20
URBROJ: 238/24-02-21-02
Donja Pušća, 18. listopada 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 8

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća”, br. 02/21
– pročišćeni tekst) i članka 9. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”,br. 07/10),
Općinski načelnik Općine Pušća dana 18. listopada 2021.
godine, donosi
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ODLUKU

o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za
dodjelu stipendija učenicima i studentima
I
Imenuje se Komisija za provođenje natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine
Pušća (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu:
1. Ana Kozlek Ćosić,
Gornja Pušća, ulica Vidikovec 2 E, za predsjednicu,
2. Mirjana Bernardić Leljak,
Donja Pušća, Voćarska ulica 16 A, za članicu,
3. Iwana Habuš,
Donja Pušća, Kumrovečka cesta 52, za članicu,
4. Antonija Zagorac,
Hrebine, Voćarska ulica 38, za članicu,
5. Josip Jug,
Gornja Pušća, Jugovečka ulica 17, za člana.
II
Zadaća Komisije je provođenje natječaja za dodjelu
stipendija učenicima i studentima u skladu s Pravilnikom o
stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Pušća.
			
III
Mandat Komisije traje 4 godine.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se na mrežnim stranicama Općine Pušća i u Službenom
glasniku Općine Pušća.
KLASA: 022-05/21-01/20
URBROJ: 238/24-02-21-03
Donja Pušća, 18. listopada 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 8
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 02/21
– pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine
Pušća dana 18. listopada 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o donaciji novčanih sredstava Gradskom društvu
Crvenog križa Šibenik za humanitarnu akciju
„Pomoć za Kiaru Goršić“
Članak 1.
Općina Pušća obvezuje se Gradskom društvu Crvenog
križa Šibenik iz Šibenika, Eugena Kvaternika 2, donirati
novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna (slovima: jednu tisuću kuna) za humanitarnu akciju „Pomoć za Kiaru Goršić“ u svrhu liječenja djevojčice Kiare Goršić.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovoga Zaključka doznačit će se na
račun Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, IBAN:
HR7823900011500216860 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. za namjenu iz članka 1. ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-01/21-01/23
URBROJ: 238/24-02-21-02
Donja Pušća, 18. listopada 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
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Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/21
– pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine
Pušća dana 07. listopada 2021. godine, donosi

ODLUKU

O NOVČANOJ POMOĆI ZA OPREMU
NOVOROĐENOG DJETETA
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja
prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta s prebivalištem na području Općine Pušća
(u daljnjem tekstu: novčana pomoć) te visina i način isplate
novčane pomoći, koju osigurava Općina Pušća.

Stranica 7

Članak 2.
Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Pušća.
Visina jednokratne novčane pomoći iznosi:
 ZA PRVO I DRUGO NOVOROĐENO
DIJETE – 2.000,00 KN,
 ZA TREĆE I SVAKO SLJEDEĆE
NOVOROĐENO DIJETE – 3.000,00 KN.
Članak 3.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta pripada novorođenom djetetu, a ostvaruju
ga roditelji (posvojitelji) ili samohrani roditelji novorođenog djeteta, s prebivalištem u Općini Pušća podnošenjem
pismenog zahtjeva, u roku od 6 mjeseci od rođenja djeteta.
Pravo na novčanu pomoć ostvariti će samo roditelji
(posvojitelji), hrvatski državljani, pod uvjetom da jedan
od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Pušća u trajanju ne kraćem od pet godina prije rođenja
djeteta, a drugi roditelj da se prijavi najkasnije do rođenja
djeteta za koje se traži novčana pomoć.
Članak 4.
Uz zahtjev roditelji obvezni su priložiti:
 presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
novorođenog djeteta,
 presliku potvrde o prijavi prebivališta novorođenog
djeteta,
 presliku uvjerenja o određenom osobnom identifikacijskom broju novorođenog djeteta,
 presliku osobnih iskaznica oba roditelja/posvojitelja/
samohranog roditelja,
 presliku kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva,
 dokaz o broju malodobne djece podnositelja zahtjeva
koji žive s njim u zajedničkom kućanstvu i dokaz o
njihovom prebivalištu,
 po potrebi i drugu dokumentaciju.
Zahtjev i gore navedena dokumentacija se podnosi neposredno na adresi Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Pušća ili putem interneta (sustav e-Novorođenče).
Članak 5.
Postupci koji su započeti prema odredbama Odluke o
novčanoj pomoći roditeljima za opremanje novorođenčeta
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 04/08), a do stupanja na snagu ove Odluke nisu dovršeni, bit će dovršeni
prema odredbama ove Odluke.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o novčanoj pomoći roditeljima za opremanje novorođenčeta („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 04/08).
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 8

Broj 8

Članak 7.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da po dobivanju odgovarajuće suglasnosti za zaduženje zaključi ugovor o kreditu sa
Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb

Klasa: 402-01/21-01/01
Urbroj: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 18. listopada 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić
Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12.
i 15/15.), članka 7. Pravilnika o postupku
zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(»Narodne novine« broj 55/09. i 139/10.) i članka 18. Statuta Općine Pušća (»Službeni glasnik Općine Pušća« broj
02/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća,
na 3 . elektroničkoj sjednici održanoj dana 18. listopada
2021. godine, donosi
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ODLUKU
o zaduženju Općine Pušća
za refinanciranje dugoročnog kredita
Članak 1.
Odobrava se zaduženje Općine Pušća kod Zagrebačke
banke, Zagreb uzimanjem dugoročnog kredita s u iznosu do
2.900.000,00 kuna u svrhu refinanciranja dugoročnog kredita po Ugovoru zaključenim sa HBOR, s ciljanim datumom
početka refinanciranja od 31. listopad 2021. godine, pod
sljedećim uvjetima:
• iznos glavnice kredita za refinanciranje:
ukupno do 2.900.000,00 KN
• namjena kredita:
		 refinanciranje dijela kredita po Ugovoru o dugoročnom
kreditu sklopljenom 30. rujna 2016.godine sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Zagreb na iznos od
662.034,89 EUR za financiranje izvršenih kapitalnih
ulaganja, prema stanju duga glavnice na dan 30. rujna
2021. godine u iznosu od 380.670,10 EUR.
• kamatna stopa:
0,78% godišnje, fiksno
• rok otplate:
do 30. travnja 2027. godine u jednakim tromjesečnim ratama
• naknada za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava:
bez naknade
• naknada za prijevremenu otplatu glavnice:
bez naknade
• instrumenti osiguranja kredita:
zadužnica Općine Pušća

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave
u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
Klasa: 021-01/21-01/07
Ur.br. 238/24-01-21-01
Donja Pušća, 18. listopada 2021. godine
			

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

Obrazloženje
U skladu s odredbama članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) jedinice lokalne samouprave se mogu zadužiti uz donošenje
odgovarajuće odluke predstavničkog tijela o zaduženju te uz
odgovarajuću suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Ujedno,
odredbama članka 7. Pravilnika o postupku zaduživanja te
davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09. i
139/10.) propisani su uvjeti podnošenja zahtjeva za davanje suglasnosti za refinanciranje ostatka duga po ranijem
kreditnom zaduženju.
S obzirom na trenutno raspoložive mogućnosti refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita po Ugovoru zaključenim
2016. godine sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d.,
Zagreb, u odabiru ponuđenih uvjeta kreditnih institucija kao
najpovoljniji ocijenjeni su uvjeti Zagrebačke banke d.d.,
Zagreb prema kojima je utvrđen prijedlog ove Odluke.
U odnosu na ugovorenu kamatnu stopu dugoročnog zaduženja kod HBOR d.d., Zagreb koja trenutno iznosi 4,0%
godišnje fiksno, refinanciranjem preostalog iznosa glavnice kredita od 380.670,10 EUR prema stanju obveze na dan
30. rujna 2021. godine, kamatna stopa se svodi na 0,78%
godišnje fiksno, uz isti rok otplate kredita do 30. travanja
2027. godine.
Za zaključivanje ugovora o kreditu s odabranim ponuditeljem ovlašten je Općinski načelnik uz uvjet prethodno pribavljene suglasnosti nadležnog tijela.
OPĆINSKI NAČELNIK
Filip Bernardić

