Broj 1.

Godina XXI.

25. ožujak 2014.

SADRŽAJ
1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine
Pušća za 2014. godinu;
2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Pušća u 2014. godini;
3. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za
troškove izrade i montaže pocinčane ograde
na mostu u Gajevoj ulici u naselju Pušćanska
Dubrava;
4. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava
za troškove izrade Nacrta Izvješća o stanju u
prostoru Općine Pušća;
5. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za
izradu razvojnih projekata za potrebe Općine
Pušća u 2014. godini;
6. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za
održavanje i nadogradnju web portala Općine
Pušća u 2014. godini;
7. Zaključak o prihvaćanju ponude NERING
projekt d.o.o. za izradu troškovnika sanacije
klizišta na dijelu Trešnjevačke ulice, k.č.br.
348/35 i dijela k.č.br. 348/30 k.o. Pušća u
naselju Donja Pušća;
8. Zaključak o prihvaćanju ponude NERING
projekt d.o.o. za vršenje stručnog nadzora na
izvođenju radova na redovnom i pojačanom
održavanju nerazvrstanih cesta na području
Općine Pušća u 2014. godini;
9. Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti;
10. Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao
posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti za period od 2014. do 2016. godine na
području Općine Pušća;
11. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava
za kupnju prehrambenih proizvoda za pomoć
Općini Lekenik;

12. Zaključak o doznaci financijskih sredstava
Nogometnom klubu „Pušća“;
13. Zaključak o donaciji novčanih sredstava za
kupnju narcisa;
14. Zaključak o izdvajanju novčanihs redstava za
izradu knjige “Strategija gospodarskog razvoja Općine Pušća”;
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;
16. Odluka o komunalnim djelatnostima (Pročišćeni tekst);
17. Odluka o pristupanju Općine Pušća Udruzi
općina u Republici Hrvatskoj;
18. Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Pušća;
19. Odluka o sufinanciranju izgradnje sustava vodoopskrbe i plina;
20. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Pušća;
21. Odluka o imenovanju članova povjerenstva za
ravnopravnost spolova;
22. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Pušća za razdoblje 01.
srpnja do 31. prosinca 2013. godine;
23. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja za
usjeve i nasade poljoprivrednika s područja
Općine Pušća;
24. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu;
25. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i
opsega radova u 2013. godini;
26. Zaključak o sanaciji klizišta u Trešnjevačkoj
ulici u naselju Donja Pušća.
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Na temeljem članka 18. stavka 3. Uredbe o
uredskom poslovanju (“Narodne novine,” broj
7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata (“Narodne novine,”
broj 38/88, 42/88 i 75/93), općinski načelnik Općine Pušća
dana 03. siječnja 2014. godine donio je sljedeći

1

P LA N
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja iprimatelja akata Općine Pušća
za 2014. godinu
Članak 1.
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata za 2014. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja
akata Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Općina) i brojčane
oznake stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju Općine.
Članak 2.
Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju
dosjea, koji proizlaze iz djelokruga poslovanja Općine,
a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao
brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca
2014. godine kako slijedi:
Klasifikacijska
oznaka
po sadržaju

Broj
dosjea

000-01

01

Društveno
općenito

001-01

01

Društveno planiranje – općenito

002-01

01

Pravni sistem – općenito

003-01

01

Samouprava – općenito

004-01

01

Slobode, prava i dužnosti čovjeka i
građanina – općenito

006-01

01

Političke
općenito

006-04

01

Savez sindikata

007-01

01

Društvene
općenito

organizacije

(udruge)

–

007-02

01

Društvene organizacije
pojedinačno

(udruge)

–

008-01

01

Javno informiranje – općenito

01

Javno informiranje – pravo na pristup
informacijama

008-04
011-01

Opis djelatnosti
unutar podgrupe
-

ekonomski

organizacije

odnosi

(stranke)

–

–

01

Propisi, statuti, pravilnici i poslovnici –
općenito

02

Davanje suglasnosti na akte ustanova

011-03

01

Objava akata

012-03

01

Statuti

013-01

01

Izbori– općenito
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Broj
dosjea

Opis djelatnosti
unutar podgrupe

013-02

01

Birački popisi

013-03

01

Izbori i opoziv

013-05

01

Ostalo

014-01

01

Referendum i drugi oblici osobnog
izjašnjavanja – općenito

014-02

01

Referendum

015-01

01

Teritorijalno razgraničenje – općenito

015-05

01

Područje Općine

015-06

01

Područja mjesnih odbora

015-08

01

Ulice i trgovi

016-01

01

Narodnosti – općenito

017-01

01

Grb i zastava – općenito

02

Davanje suglasnosti na korištenje grba,
zastave i imena Općine

017-02

01

Grb Općine

017-03

01

Zastava Općine

018-01

01

Politički odnosi
općenito

021-01

01

Općinsko vijeće – općenito

021-05

01

Sjednice Općinskog vijeća

02

Sjednice odbora i komisija

s

inozemstvom

03

Savjet mladih

021-06

01

Općinsko vijeće – radna tijela

022-01

01

Općinski načelnik – općenito

02

Sjednice kolegija općinskog načelnika

–

03

Radna tijela općinskog načelnika

022-05

01

Općinski načelnik

023-01

01

Organizacija i rad općinske uprave općenito

02

Pravilnik o unutarnjem redu

023-05

01

Organizacija i
upravnog odjela

024-01

01

Trgovačka društva

02

Ustanove

01

Mjesni odbori – općenito

026-01

rad

Jedinstvenog

02

Ustrojstvo i rad mjesnih odbora

030-01

01

Ustrojstvo, način i tehnika rada –
općenito

030-03

01

Informatička
oprema,
oprema i sustavi

030-04

01

Telekomunikacijska oprema

030-06

01

Uredska pomagala i strojevi

računalna

030-07

01

Organizacija i oprema radnih prostorija

030-08

01

Ostalo – uredski matrijal

031-01

01

Oznake, prijam, dežurno - sigurnosne
službe i ostalo – općenito

031-02

01

Natpisne i oglasne ploče

031-06

01

Poštanske usluge

01

Informacijsko
–
služba – općenito

032-01

dokumentacijska
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Klasifikacijska
oznaka
po sadržaju

Broj
dosjea

032-05

01

Službena glasila, stručna literatura

080-03

01

Čelnici upravnih tijela

033-01

01

Štampanje i umnožavanje materijala –
općenito

080-06

01

Evidencija kadrova

034-01

01

Upravni postupak i upravni spor –
općenito

080-07

01

Ocjenjivanje
namještenika

034-04

01

Izdavanje potvrda i uvjerenja

080-08

01

Ovlaštenja za donošenje rješenja i
zamjenjivanje

034-06

01

Izvješća o stanju rješavanja upravnih i
izvanupravnih stvari

080-09

01

Punomoći

034-07

01

Upravni i upravno – računski spor

035-01

01

Uredsko poslovanje – općenito

035-02

01

Klasifikacijske
brojevi

035-04

01

Evidencije i obrasci

035-07

01

Uredsko poslovanje – ostalo

036-01

01

Arhiviranje predmeta i akata – općenito

036-03

01

Čuvanje registraturne građe

036-04

01

Izlučivanje arhivske građe

036-05

01

Arhiviranje predmeta i akata – ostalo

037-01

01

Ovjere – općenito

038-01

01

Pečati, žigovi i štambilji - općenito

038-02

01

Odobrenja za izradu pečata i žigova s
grbom RH

038-03

01

Upotreba, čuvanje uništavanje pečata
i žigova

040-01

01

Upravni nadzor nad zakonitošću akata
– općenito

040-02

01

Upravni nadzor nad zakonitošću akata
– pojedinačni predmeti

Opis djelatnosti
unutar podgrupe

oznake

i

urudžbeni

Broj
dosjea

Opis djelatnosti
unutar podgrupe

rada

službenika

i

100-01

01

Zapošljavanje – općenito

100-03

01

Zapošljavanje slijepih i invalida rada

103-05

01

Ostalo

110-01

01

Radni odnosi – općenito

112-01

01

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa,
ugovori o djelu – općenito

112-02

01

Zasnivanje
radnog
neodređeno vrijeme

112-03

01

Zasnivanje radnog odnosa na određeno
vrijeme

112-04

01

Ugovori o djelu

112-05

01

Dopunski rad

112-06

01

Vježbenici

112-07

01

Radni odnosi – ostalo

113-01

01

Radno vrijeme, odmori, dopusti –
općenito

113-02

01

Radno vrijeme

113-03

01

Godišnji odmori

113-04

01

Dopusti

114-01

01

Radni sporovi, radna disciplina,
materijalna i disciplinska odgovornost
– općenito

114-02

01

Radni sporovi

114-03

01

Radna disciplina

odnosa

na

041-01

01

Upravni nadzor nad zakonitošću rada –
općenito

041-02

01

Upravni nadzor nad zakonitošću rada –
pojedinačni predmeti

042-01

01

Inspekcijski nadzor – općenito

114-04

01

Disciplinska odgovornost i postupak

043-01

01

Upravna inspekcija – općenito

115-01

01

Zaštita na radu – općenito

043-02

01

Upravna
predmeti

117-01

01

Radni staž – općenito

01

Radne knjižice

050-01

01

Predstavke i pritužbe na rad tijela
uprave – općenito

117-03
118-01

01

050-02

01

Predstavke i pritužbe na rad tijela
uprave – pojedinačni predmeti

Stručna
sprema,
kvalifikacije,
osposobljenost i priznavanje – općenito

118-04

01

Stručna osposobljenost

052-01

01

Ostale predstavke i pritužbe – općenito

119-01

01

052-02

01

Ostale predstavke
pojedinačni predmeti

Kadrovska
općenito

inspekcija

–

i

pojedinačni

pritužbe

–

politika

119-03

01

Kadrovske evidencije

01

Plaće – općenito

i

evidencija

-

053-01

01

Molbe i prijedlozi – općenito

120-01

053-02

01

Molbe i prijedlozi – pojedinačni predmeti

120-02

01

060-01

01

Odlikovanja – općenito

Plaće – utvrđivanje, raspoređivanje,
raspodjela

061-01

01

Javne nagrade i priznanja –općenito

121-01

01

Ostala materijalna prava službenika i
namještenika – općenito

061-06

01

Ostale javne nagrade i priznanja

121-07

01

Regres za godišnji odmor

070-01

01

Vjerska pitanja – općenito

121-09

01

Pomoć u slučaju smrti

080-01

01

Dužnosnici, službenici i namještenici –
općenito

121-10

01

Jubilarne nagrade

080-02

01

Dužnosnici

121-11

01

Otpremnine

121-13

01

Nagrade učenicima i studentima
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Broj
dosjea

Klasifikacijska
oznaka
po sadržaju

121-15

01

Ostalo

130-01

01

Tečajevi,
savjetovanja,
putovanja - općenito

130-03

01

Savjetovanja (seminari) i sl.

130-06

01

Ostalo

131-01

01

Stručna usavršavanja – općenito

132-01

01

132-02

Opis djelatnosti
unutar podgrupe

stručna

Broj 1.

Broj
dosjea

Opis djelatnosti
unutar podgrupe

330-03

01

Trgovina na malo

333-01

01

Opskrba – općenito

333-07

01

Ostalo

334-01

01

Turizam – općenito

334-02

01

Turizam - domaći

Stručna praksa – vježbenici i dr. općenito

335-01

01

Ugostiteljstvo – općenito

336-01

01

Tržišna inspekcija – općenito

01

Stručna praksa – vježbenici i dr.

340-01

01

Cestovni promet – općenito

133-02

01

Državni stručni ispiti

340-03

01

140-01

01

Mirovinsko osiguranje – općenito

Izgradnja i
infrastrukture

140-02

01

Starosna imovina

340-05

01

Prijevoznička djelatnost u cestovnom
prometu

210-01

01

Javni red I mir – općenito

340-09

01

Ostalo

214-01

01

Zaštita od požara i eksplozija - općenito

342-01

01

214-02

01

Mjere zaštite od požara i eksplozija

Pomorski, riječni i jezerski promet –
općenito

214-03

01

Protupožarna inspekcija

344-01

01

Veze – općenito

215-01

01

Kriminalitet – općenito

344-02

01

Poštanski promet

230-01

01

Udruge – općenito

230-02

01

Udruge – pojedinačni predmeti

300-01

01

Gospodarsko planiranje – općenito

301-01

01

302-01
302-02

održavanje

cestovne

350-01

01

Prostorno uređenje – općenito

350-02

01

Prostorni planovi – suglasnosti

02

Prostorni planovi – primjedbe

Gospodarstvo – općenito

03

Prostorno-planska dokumentacija
obavijest o podacima

01

Gospodarski razvoj – općenito

04

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice

01

Programi razvoja

05

Urbanistički plan uređenja

01

Provedbeni planovi

02

Potvrde parcelacijskih elaborata

–

302-03

01

Ostalo

303-01

01

Gospodarska suradnja – općenito

306-01

01

Ekonomska politika i stabilizacija općenito

350-04

01

Četverogodišnje izvješće o stanju u
prostoru

306-02

01

Programi, aktivnosti i mjere

350-05

01

Lokacijske dozvole

307-01

01

Cijene – općenito

02

Lokacijske dozvole – izmjene i dopune

01

Komunalni doprinos

02

Prisilna naplata duga na komunalnom
doprinosu

01

Prostorno uređenje – ostalo

02

Imenovanje ulica i trgova

351-01

01

Zaštita okoliša – općenito

351-02

01

Mjere zaštite okoliša

351-03

01

Studije utjecaja na okoliš

02

Rješenja o procjeni utjecaja na okoliš

01

Ostalo u svezi zaštite okoliša

02

Katastar emisija u okoliš

01

Građevinski poslovi – općenito

02

Potvrde o uredno izvršenim ugovornim
obvezama

360-02

01

Građevinski
predmeti

361-01

01

Gradnja objekata – općenito

310-01

01

Industrija i rudarstvo – općenito

310-02

01

Elektroprivreda

310-34

01

Ostalo

311-01

01

Obrt – općenito

311-02

01

Obrt - usluge

320-01

01

Poljoprivreda – općenito

320-02

01

Poljoprivredno zemljište

320-12

01

Štete u poljoprivredi

320-18

01

Poljoprivredna inspekcija

321-01

01

Šumarstvo – općenito

321-10

01

Šumarska inspekcija

322-01

01

Veterinarstvo – općenito

322-07

01

Veterinarska inspekcija

325-01

01

Vodoprivreda – općenito

325-03

01

Korištenje voda

325-05

01

Vodoprivredna inspekcija

325-08

01

Vodoprivredni doprinosi i naknade

330-01

01
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Trgovina – općenito

350-03

350-06

350-07

351-04
360-01

361-02

poslovi

–

02

Uvjerenje o godini gradnje

01

Izrada
i
naručivanje
projektne dokumentacije

pojedinačni

izvedbene
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Broj
dosjea

Klasifikacijska
oznaka
po sadržaju

361-03

01

Građevinska dozvola – općenito

02

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

03

Produljenje
dozvole

04

Rješenje o uvjetima gradnje

05

Rješenje o promjeni namjene građevine

06

Potvrda glavnog projekta

07

Potvrda izvedenog stanja

08

Uvjerenje o vremenu gradnje

09

Uvjerenje za uporabu

10
11
12

Rješenje o obračunu naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru

361-04

01

Tehnički pregled objekta

361-05

01

Uporabna dozvola

361-07

01

Procjena šteta
nepogoda

Opis djelatnosti
unutar podgrupe
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Broj
dosjea
02

Naplata duga s
poslovnog prostora

osnova

zakupa

01

Ostalo

373-01

01

Reprezentativni objekti i objekti pod
posebnom zaštitom – općenito

373-02

01

Spomenička renta – zaduženja

02

Spomenička renta – oslobađanja

03

Spomenička renta – opomene

04

Prisilna naplata duga na spomeničkoj
renti

373-04

01

Objekti pod zaštitom – korištenje

Rješenje o uklanjanju građevine

380-01

01

Gospodarske manifestacije – općenito

Rješenje o izvedenom stanju

380-03

01

Gospodarske manifestacije – domaće

400-01

01

Financijsko
općenito

400-02

01

Ugovori

400-03

01

Predračuni

400-04

01

Periodični obračuni

važenja

od

gađevinske

elementarnih

372-05

Opis djelatnosti
unutar podgrupe

planski

400-05

01

Godišnji obračuni

01

Proračun

dokumenti

–

361-08

01

Ostalo

400-08

361-02

01

Građevinsko-urbanistička inspekcija

400-09

01

Ostalo

363-01

01

Komunalni poslovi – općenito

401-01

01

02

Suglasnosti za prekope cesta i javnih
površina

Knjigovodstveno-računovodstveno
poslovanje – općenito

401-02

01

Knjigovodstvene evidencije

03

Priključenje na kom. infrastrukturu

401-03

01

Računi

01

Komunalne djelatnosti - općenito

401-05

01

Ostalo

02

Zahtjevi za reklame

402-01

01

Financiranje – općenito

03

Zahtjevi za ljetne terase

402-03

01

Financiranje društvenih djelatnosti

363-02

363-03

363-04

04

Zahtjevi za javne površine

01

Komunalna
zaduženja

02

Oslobađanje
plaćanja
naknade – pravne osobe

komunalne

03

Oslobađanje
plaćanja
naknade – fizičke osobe

komunalne

04

Prisilna naplata komunalne naknade –
pravne osobe

05

Prisilna naplata komunalne naknade –
fizičke osobe

01

Komunalno redarstvo

naknada

-

utvrđenje

363-05

01

Grobna naknada

370-01

01

Stambena politika – općenito

371-01

01

Stambeni odnosi – općenito

02

Otkup stanova

01

Najam stanova

02

Naplata duga s osnova najma

371-03

01

Priznanje stanarskog prava i iseljenje

371-05

01

Ostalo

372-01

01

Poslovni prostor – općenito

372-03

01

Najam i zakup poslovnog prostora

371-02

402-06

01

Refundacije

402-07

01

Sufinanciranje

402-08

01

Financiranje iz proračuna

402-10

01

Ostalo

403-01

01

Kreditiranje – općenito

403-03

01

Kreditiranje – jamstva

404-01

01

Investicije – općenito

406-01

01

Upravljanje imovinom i nabavljanje
imovine – općenito

406-05

01

Sredstva opreme

406-07

01

Obvezni odnosi

406-08

01

Inventure

406-09

01

Ostalo

410-01

01

Porezi – općenito

410-14

01

Porez na poslovni prostor

410-15

01

Porez na kuću za odmor

410-20

01

Porez na promet nekretnina i prava

410-23

01

Ostali općanski porezi

411-01

01

Doprinosi – općenito

411-08

01

Ostalo

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Broj 1.

Klasifikacijska
oznaka
po sadržaju

Broj
dosjea

412-01

01

Takse – općenito

415-01

01

Naplaćivanje poreza, doprinosa i dr.
obveza

415-07

01

Ostalo

420-01

01

Regresi, premije i kompenzacije –
općenito

421-02

01

Dotacije – donacije

421-03

01

Subvencije

423-01

01

Gubici, sanacije, stečajevi i likvidacije –
općenito

430-01

01

Raspolaganje društvenim sredstvima –
općenito

431-01

01

Dohodak – općenito

450-01

01

Bankarstvo – općenito

450-04

01

Akreditivi, refundacije, garancije

450-05

01

Zajmovi i krediti

453-02

01

Osiguranje

470-01

01

Kontrola
financijskog
poslovanja
(Društvena kontrola) – općenito

620-08

01

Ostalo

01

Rekreacija – općenito

Opis djelatnosti
unutar podgrupe

Klasifikacijska
oznaka
po sadržaju

Broj
dosjea

604-02

01

610-01

01

Kultura – općenito

610-02

01

Kulturne manifestacije, komemoracije i
žalosti – općenito

611-01

01

Zaštita i obilježavanje likova i djela
povijesnih ličnosti i djela - općenito

611-06

01

Ostalo

612-01

01

Kulturne djelatnosti – općenito

Opis djelatnosti
unutar podgrupe
Dodjela
stipendija
studentima

učenicima

612-02

01

Likovna djelatnost

612-03

01

Glazbeno-scenska djelatnost

612-04

01

Knjižnična djelatnost

612-06

01

Arhivska djelatnost

612-08

01

Spomenici kulture

612-13

01

Ostalo

620-01

01

Sport – općenito

620-02

01

Sportske organizacije

500-01

01

Zdravstvo – općenito

621-01

501-01

01

Mjere zdravstvene zaštite – općenito

630-01

01

Tehnička kultura - općenito

501-05

01

Zaštita od zaraznih bolesti

700-01

01

Pravosuđe-općenito

502-06

01

Porodiljna naknada

700-04

01

Ostalo

01

Odvjetništvo – općenito

i

540-01

01

Sanitarna inspekcija – općenito

701-01

541-01

01

Zdravstveni nadzor – općenito

740-08

01

Parnični postupak - općenito

550-01

01

Socijalna skrb – općenito

740-09

01

Nasljeđivanje

550-02

01

Planiranje potreba u ovlasti socijalne
zaštite

740-10

01

Vanparnični postupak

550-06

01

Ostalo

740-11

01

Ovršni postupak - općenito

551-01

01

Oblici socijalne skrbi – općenito

740-12

01

Uknjižba
Općine

551-06

01

Jednokratne novčane pomoći

740-15

01

Ostalo

02

Novčane pomoći za opremu djeteta

800-01

01

Vojna obaveza – općenito

03

Novčane pomoći za troškove ukopa

810-01

01

Zaštita i spašavanje – općenito

04

Novčane pomoći – općenito

810-03

01

Mjere zaštite i spašavanja

551-08

01

Ostalo

810-05

01

Jedinice civilne zaštite

555-01

01

Korisnici socijalne zaštite – općenito

821-01

01

555-05

01

Korisnici soc. zaštite – invalidne i druge
osobe ometene u psihičkom ili fizičkom
razvoju

Inspekcija civilnih struktura društva –
općenito

900-01

01

Domaća suradnja (međugradska) –
općenito

564-01

01

Spomen - obilježja – općenito

900-03

01

Suradnja JLS

601-01

01

Predškolski
općenito

900-04

01

Počasni građani

601-02

01

Ustanove predškolskog odgoja

910-01

01

Prijateljska suradnja s inozemstvom –
općenito

602-01

01

Školstvo – općenito

910-03

01

Međunarodna suradnja

602-02

01

Osnovno obrazovanje

910-04

01

Suradnja
s
organizacijama

602-03

01

Srednje obrazovanje

920-01

01

Hidrometeorološki poslovi - općenito

602-04

01

Visokoškolsko obrazovanje

920-07

01

Obrana od tuče

602-07

01

Obrazovanje odraslih

920-11

01

Elementarne nepogode

604-01

01

Stipendiranje – općenito

01

Geodetsko
općenito

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

odgoj

i

naobrazba

–

930-01

nekretnina

u

vlastništvu

međunarodnim

katastarski

poslovi

-
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Broj 1.

Klasifikacijska
oznaka
po sadržaju

Broj
dosjea

Opis djelatnosti
unutar podgrupe

Članak 3.
Općina Pušća ima brojčanu oznaku 238/24.
Ovim Planom određuju se i brojčane oznake za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, Jedinstveni upravni odjel,
Općinsko izborno povjerenstvo i Komunalnog redara kao
stvaratelje i primatelje akata sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Općine Pušća (KLASA: 022-05/13-01/19,
URBROJ: 238/24-13-01 od 31.srpnja 2013. godine) kako
slijedi:

931-01

01

Geodetska izmjera – općenito

932-01

01

Katastar zemljišta – općenito

935-05

01

Korištenje planova i karata

936-02

01

Ostali geodetski poslovi – parcelacijski I
geodetski elaborati

936-05

01

Ostalo

940-01

01

Imovinsko-pravni poslovi – evidencije
nekretnina – općenito

940-02

01

Građevinskog zemljišta

940-04

01

Poljoprivrednog zemljišta

940-05

01

Šumskog zemljišta

940-06

01

Ostalo

943-01

01

Promjena režima vlasništva – općenito

02

Ukidanje svojstva javnog dobra

03

Brisanje društvenog vlasništva

943-04

01

Izvlaštenja

943-06

01

Ostalo

944-01

01

Građevinsko zemljište – općenito
(darovanje, otkup, prodaja, stvarna
prava...)

944-02

01

Prijenos u vlasništvo Općine

944-03

01

Pravo prvokupa

944-06

01

Dobrovoljna predaja građ. zemljišta u
vlasništvo Općine

944-07

01

Naknada za oduzeto građ. zemljište

944-12

01

Protupravno zauzimanje građ. zemljišta

01

Prijenos građ. zemljišta s jedne pravne
osobe na drugu

944-16

01

Legaliziranje
objekata

944-17

01

Ustanovljenje služnosti

945-01

01

Imovinsko pravni odnosi u vezi s
poljoprivrednim zemljištem - općenito

945-02

01

Prijenos u vlasništvo Općine

945-03

01

Izjava o odricanju prava vlasništva ili o
darovanju poljoprivrednog zemljišta

945-05

01

Ostalo

946-01

01

Imovinsko pravni odnosi u vezi sa
šumama i šumskim zemljištem općenito

947-02

01

Ostalo – prava na zgradama – općenito

950-01

01

Statistika – općenito

951-03

01

Registar organizacija i jedinica

953-02

01

Društvena statistika – demografska
statistika

953-03

01

Statistika rada

954-05

01

Građevinska, stambena i komunalna
statistika

•

956-01

01

Statistika uprave i pravosuđa - općenito

•

957-03

01

Statistika financija i investicija

944-13

bespravno
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Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 035-01/14-01/01
URBROJ: 238/24-02-14-01
Donja Pušća, 03. siječnja 2014. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

2

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
86/08 I 61/11) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst,)
Općinski načelnik Općine Pušća utvrđuje
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PUŠĆA U 2014. GODINI

sagrađenih

Članak 1.
Ovim Planom prijema utvrđuje se prijam službenika
i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća
tijekom 2014. godine.
Članak 2.
Općina Pušća popunjava radna mjesta prema ovom
Planu, a sukladno Pravilnicima o unutarnjem redu.
Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se
putem javnog natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa
koji se objavljuje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Pušća.
Članak 3.
Plan prijma sadrži:
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Općini Pušća
potreban broj lokalnih službenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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•

potreban broj službenika na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla i vježbenika.

Članak 4.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća popunjena su dva službenička i dva namještenička radna mjesta.
Članak 5.
Utvrđuje se potreban broj službenika i namještenika
na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu
za 2014. godinu kako slijedi:
SSS – 3 službenika
SSS – 2 namještenika.

Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu na poziciji R072.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 400-09/14-01/
URBROJ: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 15. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Članak 6.
U 2014. godini planira se prijam vježbenika u službu
na neodređeno vrijema zbog povećanog obima posla.
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku Općine Pušća i na Oglasnoj
ploći Općine Pušća.
KLASA: 112-07/14-01/01
URBROJ: 238/24-02-14-01
Donja Pušća, 15. siječnja 2014. godine

							

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 15. siječnja 2014. godine, donosi

3

ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA
TROŠKOVE IZRADE I MONTAŽE POCINČANE
OGRADE NA MOSTU U GAJEVOJ ULICI U
NASELJU PUŠĆANSKA DUBRAVA
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 08./14. GRAĐEVINSKE
BRAVARIJE HALAMBEK iz Velikog Trgovišća, Stjepana Radića 91 od 10. siječnja 2014. godine za izradu i
montažu čelične pocinčane ograde na mostu u Gajevoj ulici u naselju Pušćanska Dubrava u sveukupnom iznosu od
4.350,00 kn uvećano za zakonsku stopu PDV-a.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 1.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća
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15. siječnja 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA
TROŠKOVE IZRADE NACRTA IZVJEŠĆA O
STANJU U PROSTORU OPĆINE PUŠĆA
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda od Zavoda za prostorno uređenje
Zagrebačke županije iz Zagreba, Ulica grada Vukovara
72 od 14. studenoga 2013. godine za izradu Nacrta Izvješća o stanju u prostoru Općine Pušća u sveukupnom iznosu od 10.000,00 kn.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 350-01/13-01/02
URBROJ: 238/24-14-04
Donja Pušća, 15. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 1.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka
79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća
29. siječnja 2014. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
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Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 14/14 od Obrta za konzultantske usluge „SINTAGMA“ iz Okučana, Bana Josipa
Jelačića 14 od 21. siječnja 2014. godine za održavanje i
nadogradnju web portala Općine Pušća u 2014. godini u
iznosu od 15.000,00 kuna uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor o poslovnoj suradnji.

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA IZRADU RAZVOJNIH PROJEKATA ZA POTREBE
OPĆINE PUŠĆA U 2014. GODINI

Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su u
Proračunu Općine Pušća.

Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 15/14 od Obrta za konzultantske usluge „SINTAGMA“ iz Okučana, Bana Josipa
Jelačića 14 od 21. siječnja 2014. godine za izradu razvojnih projekata za potrebe Općine Pušća u 2014. godini u
iznosu od 24.600,00 kuna uvećano za PDV-e.

Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službeni glasnik Općine Pušća“.
KLASA: 402-10/14-01/05
URBROJ: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 29. siječnja 2014. godine

Članak 2.

OPĆINSKI NAČELNIK

Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor o poslovnoj suradnji.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su u
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu.
Članak 4.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 402-10/14-01/04

URBROJ: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 29. siječnja 2014. godine
OPĆINSKI NAČELNIK

Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 29. siječnja 2014. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA ODRŽAVANJE I NADOGRADNJU WEB
PORTALA OPĆINE PUŠĆA U 2014. GODINI

Anđela Cirkveni

19
7

Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 01/13
– pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća
30. siječnja 2014. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude NERING projekt d.o.o.
za izradu troškovnika sanacije klizišta na dijelu
Trešnjevačke ulice, k.č.br. 348/35 i dijela k.č.br. 348/30
k.o. Pušća u naselju Donja Pušća
Članak 1.
Sukladno potrebi hitne sanacije klizišta usljed elementarne nepogode u naselju Donja Pušća na dijelu Trešnjevačke ulice, k.č.br. 348/35 i dijela k.č.br. 348/30 k.o. Pušća,
potrebno je izraditi troškovnik radova.
Članak 2.
Načelnica općine Pušća razmatrala je ponudu poduzeća NERING projekt d.o.o. iz Zagreba, Aleja grada Bologne
70, broj ponude 018/2014 od 23.01.2014. godine, za
izradu troškovnika sanacije klizišta na dijelu Trešnjevačke
ulice, k.č.br. 348/35 i dijela k.č.br. 348/30 k.o. Pušća u naselju Donja Pušća..
Izrada troškovnika sanacije klizišta na dijelu Trešnjevačke ulice, k.č.br. 348/35 i dijela k.č.br. 348/30 k.o. Pušća
u naselju Donja Pušća ponuđeno je u iznosu od 7.375,00
kuna s uračunatim PDV-om.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 3.
Načelnica prihvaća ponudu navedenu u članku 2., a
temeljem ovog Zaključka izdat će se naruđbenica.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
Klasa: 340-03/14-01/01
Ur. broj: 238/24-02-14-05
Pušća, 30. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 01/13
– pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća
30. siječnja 2014. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude NERING projekt d.o.o.
za vršenje stručnog nadzora na izvođenju radova na
redovnom i pojačanom održavanju nerazvrstanih
cesta na području Općine Pušća u 2014. godini
Članak 1.
Sukladno zakonskim propisima, nad izvođenjem radova na redovnom i pojačanom održavanju nerazvrstanih
cesta potrebno je vršiti stručni nadzor.
Članak 2.
Načelnica općine Pušća razmatrala je ponudu poduzeća NERING projekt d.o.o. iz Zagreba, Aleja grada Bologne 70, broj ponude 017/2014 od 23.01.2014. godine, za
vršenje stručnog nadzora na izvođenju radova na redovnom i pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća u 2014. godini.
Vršenje stručnog nadzora ponuđeno je u iznosu od 1%
od vrijednosti izvedenih radova sa uračunatim PDV-om.
Članak 3.
Načelnica prihvaća ponudu navedenu u članku 2., a temeljem ovog Zaključka potpisati će se Ugovor o nadzoru.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
Klasa: 340-01/14-01/01
Ur. broj: 238/24-02-14-05
Pušća, 30. siječnja 2014. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Na temelju odredbi članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj
90/11, 83/13 i 143/13) i članka 32. Statuta
Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća
broj 1/13 - pročišćeni tekst), načelnica Općine Pušća donijela je dana 10. veljače 2014. godine slijedeću
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PRAVILNIK
O PROVEDBI POSTUPAKA
NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Načelnik
Anđela Cirkveni

8

Broj 1.

Predmet Pravilnika

Članak 1.
1. Ovim Pravilnikom uređuje se nabava robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno
nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00
kn.
2. Izračun procijenjene vrijednosti nabave iz stavka 1.
ovoga članka temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
3. Vrijednost radova, robe i/ili usluga ne smiju se dijeliti
s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili ovog Pravilnika.
Opće odredbe

Članak 2.
1. Odredbe ovog Pravilnika moraju se primjenjivati na
način koji će osigurati zakonito, namjensko, ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih sredstava Naručitelja.
2. U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga,
osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne
akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u
smislu posebnih zakona.
3. Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na ugovore koji su temeljem članka 10. Zakona o javnoj nabavi izuzeti od primjene Zakona o javnoj nabavi.
Sprječavanje sukoba interesa
Članak 3.
1. O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju
se odredbe Zakona o javnoj nabavi.
Vrijednosni pragovi

Članak 4.
1. Način sklapanja ugovora o nabavi robe, radova i/ili
usluga iz ovog Pravilnika ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave, te se u tom smislu razlikuje:
• nabava čija je procijenjena vrijednost manja od
70.000,00 kn i
• nabava čija procijenjena vrijednost jednaka ili
veća od 70.000,00 kn, do 200.000,00 kn za nabavu roba i/ili usluga, odnosno do 500.000,00 kn za
nabavu radova.
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Predradnje
Članak 5.
1. Ako se radi o predmetu nabave za koji, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, postoji obveza unošenja podataka
u plan nabave, postupak bagatelne nabave mora biti
usklađen s planom nabave naručitelja.
2. U slučaju da predložena ugovorna obveza nije u skladu
s financijskim planom i/ili planom nabave, a predložena ugovorna obveza se namjerava stvoriti, prije sklapanja ugovora izvršit će se rebalans financijskog plana i/ili
izmijeniti plan nabave.
Evidencija izdanih narudžbenica/ sklopljenih ugovora
o bagatelnoj nabavi
Članak 6.
1. O izdanim narudžbenicama/sklopljenim ugovorima
sukladno ovom Pravilniku Naručitelj vodi posebnu
evidenciju (u nastavku: Evidencija bagatelne nabave).
2. Evidencija bagatelne nabave sadrži najmanje sljedeće
podatke:
1. predmet nabave,
2. redni broj nabave,
3. procijenjenu vrijednost predmeta nabave,
4. ukupnu novčanu vrijednost sklopljenog ugovora/
narudžbenice,
5. datum sklapanja ugovora/izdavanja narudžbenice,
6. rok na koji je ugovor sklopljen,
7. naziv odabranog ponuditelja.
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vu, vrsti roba/usluga/radova koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih
cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu
i roku plaćanja, te podatke o gospodarskom subjektu –
dobavljaču. Ukoliko postoji ponuda ili predračun, na
narudžbenici je dovoljno pozvati se na navedenu ponudu, odnosno predračun.
4. Za nabavu usluga iz stavka 1. ovog članka, obvezan je
pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
5. Administrativni tajnik/ca Općine zadužen je za dostavu podataka o izdanim narudžbenicama/potpisanim
ugovorima iz ovog članka, Jedinstvenom upravnom
odjelu radi unosa u Evidenciju bagatelne nabave.
PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE NABAVE
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI
VEĆE OD 70.000,00 KN
Povjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave

Članak 8.

PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD
70.000,00 KN

1. Pripremu i provedbu postupaka bagatelne nabave provodi Povjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave
2. Povjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave
se sastoji od najmanje tri člana, od kojih jedan može
imati važeći certifikat u području javne nabave.
3. Obveze i ovlasti članova Povjerenstva za provedbu postupka bagatelne nabave su:
• priprema postupka bagatelne nabave: dogovor oko
uvjeta vezanih za predmet nabave, kriterija za odabir ponuda, potrebnog sadržaja Poziva na dostavu
ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenog troškovnika i ostalih dokumenata vezanih za predmetnu nabavu
• provedba postupka bagatelne nabave: slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda,
sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno
uvjetima propisanim Pozivom na dostavu ponuda,
prijedlog za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke
o poništenju.

Tijek postupka

Tijek postupka

3. Podatke iz Evidencije bagatelne nabave Naručitelj
objavljuje na svojim internetskim stranicama, te periodično ažurira, sukladno novonastalim promjenama.
4. Podaci iz Evidencije bagatelne nabave objavljeni na
internetskim stranicama moraju biti dostupni najmanje
jednu godinu od isteka godine za koju je Evidencija
bagatelne nabava objavljena.
5. Za vođenje Evidencije bagatelne nabave nadležan je
Jedinstveni upravni odjel.

Članak 7.
1. Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti
manje od 70.000,00 kn, provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu, po vlastitom
izboru.
2. Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
3. Narudžbenica obvezno sadrži podatke o osobi koja izdaje narudžbenicu, odnosno osobi koja pokreće naba-

Članak 9.
1. Postupak bagatelne nabave započinje danom slanja
Zahtjeva za pokretanje postupka bagatelne nabave odgovornoj osobi naručitelja.
2. Prijedlog za nabavu robe, radova i/ili usluga iz ovog
Pravilnika mogu dati svi djelatnici Naručitelja koji su
nositelji pojedinih poslova i aktivnosti, osim ako poOpćina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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sebnim propisom ili općim aktom Naručitelja nije drugačije određeno.
3. Zahtjev za pokretanje postupka bagatelne nabave sastoji se od: naziva podnositelja Zahtjeva (odjel, služba), internog broja zahtjeva, naziva predmeta nabave,
navoda da li je pribavljanje predložene ugovorne obveze u skladu sa važećim financijskim planom i/ili planom nabave za tekuću godinu, rednog broja iz Plana
nabave (ako je primjenjivo), procijenjene vrijednosti
nabave, prijedloga gospodarskih subjekata kojima će
se dostaviti poziv na dostavu ponuda sa obrazloženjem
(način prikupljanja podataka i razlozi odabira) te troškovnika i/ili tehničkih specifikacija predmeta nabave.
4. Popis gospodarskih subjekata koje se predlaže pozvati na dostavu ponuda može sadržavati gospodarske
subjekte iz vlastite baze podataka koji su prethodno
uredno izvršavali svoje obveze prema Naručitelju, kao
i sve druge gospodarske subjekte koji su registrirani za
izvršenje predmeta nabave.
Članak 10.
1. Na temelju Zahtjeva za početak postupka bagatelne
nabave odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o
početku postupka bagatelne nabave.
2. Odluka o početku postupka javne nabave sastoji se od:
• naziva predmeta nabave, internog broja Zahtjeva za pokretanje postupka bagatelne nabave,
rednog broja predmeta nabave u Planu nabave,
procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a, naziva i adresa gospodarskih subjekata kojima će
se uputiti Poziv na dostavu ponuda, obrazloženja
u slučaju slanja Poziva na dostavu ponuda samo
jednom gospodarskom subjektu, navoda o obvezi
objave Poziva na dostavu ponuda te medija objave (ako je primjenjivo)
• imena i prezimena članova povjerenstva za provedbu postupka bagatelne nabave, obaveza i
ovlasti članova povjerenstva za provedbu postupka bagatelne nabave
3. Odluka o početku postupka postupka bagatelne nabave
dostavlja se članovima Povjerenstva za provedbu postupka bagatelne nabave koji poduzimaju daljnje radnje u provedbi postupka.
Članak 11.
1. Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti
jednake ili veće od 70.000,00 kn, naručitelj provodi
Pozivom za dostavu ponuda prema najmanje 3 (tri)
gospodarska subjekta.
• kada je to u skladu s posebnim propisom ili pravilima
kojima je regulirano obavljanje određenih usluga;
• kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor
može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;
• kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih
usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluOpćina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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ga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka;
• kada je to nužno potrebno zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti (npr. saniranje štete od vremenskih
nepogoda, viša sila i drugi slučajevi iznimne žurnosti);
• kada je to potrebno zbog dovršenja već započetih
radova, odnosno izvršenja usluga/ isporuke roba iz
osnovnog ugovora, a ukupno uvećanje ne prelazi vrijednosti iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika;
2. Iznimno od odredbi ovog članka, Poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom
subjektu, a naročito:
3. U slučaju slanja Poziva na dostavu ponuda samo jednom gospodarskom subjektu, u Zahtjevu za pokretanje
postupka bagatelne nabave potrebno je pozvati se na
odgovarajuću odredbu iz stavka 2. ovog članka.
4. U slučaju iz stavka 2. točke 4. ovog članka, naručitelj
može skratiti rok za dostavu ponuda.
Poziv na dostavu ponuda
Članak 12.
1. Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom i sl.)
2. Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: naziv naručitelja, naziv i opis predmeta nabave, procijenjenu
vrijednost nabave, uvjete nabave (rok izvršenja, mjesto izvršenja, rok valjanosti ponude, rok, način i uvjete
plaćanja, način izračuna cijene ponude, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju
ispuniti (ako se traži)), popis sastavnih djelova ponude, adresu na koje se ponude dostavljaju, rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način izrade ponuda,
dostave ponuda, kontakt osobu, datum objave poziva
na internetskim stranicama (ako je primjenjivo), ostali
podaci.
3. Obavezni prilozi Poziva na dostavu ponuda su:
• Ponudbeni list
• Troškovnik i/ili tehničke specifikacije predmeta nabave
4. Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 10 dana od
dana upućivanja poziva na dostavu ponuda.
Članak 13.
1. Naručitelj može u Pozivu na dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja
kako su propisani u člancima od 67. do 74. Zakona o
javnoj nabavi.
2. Naručitelj može od ponuditelja tražiti jamstva sukladno čl. 76. do 77. Zakona o javnoj nabavi.
3. Dokumente iz stavka 1. ovog članka ponuditelji mogu
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dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Naručitelj zadržava pravo prije potpisa ugovora zatražiti od odabranog ponuditelja izvornike ili ovjerene
preslike traženih dokumenata.
4. Dokumente iz stavka 1. i 2. ovog članka određuje Povjerenstvo za provedbu postupka bagatelne nabave
Pozivom na dostavu ponuda, na temelju okolnosti pojedinog slučaja.
Članak 14.
1. U Pozivu na dostavu ponuda naručitelj određuje kriterij za odabir ponude.
2. Kriterij za odabir ponude je:
• najniža cijena ili
• ekonomski najpovoljnija ponuda
3. Ako se odabere ekonomski najpovoljnija ponuda, u
Pozivu za dostavu ponuda mora se navesti relativni
značaj koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju.
Objava Poziva za dostavu ponuda
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Članak 15.
Za bilo koji predmet nabave iz ovog Pravilnika može se
objaviti Poziv na dostavu ponuda na web stranici naručitelja i/ili na Elektroničkom oglasniku javne nabave
(modul za objavu bagatelnih postupaka).
Poziv na dostavu ponuda objavit će se naročito ako
se na temelju okolnosti pojedinog slučaja (kao što su
npr. predmet ugovora, procijenjena vrijednost nabave,
specifičnosti pojedine djelatnosti i sl.) zaključi da bi se
time ostvarila znatno viša razina tržišnog natjecanja i/
ili učinkovitija nabava i/ili ekonomičnije trošenje novčanih sredstava.
Objavu poziva na dostavu ponuda i medij objave određuje odgovorna osoba Naručitelja u Odluci o početku
postupka bagatelne nabave.
Ako se poziv objavljuje na internetskim stranicama, na
istima mora biti dostupan najmanje do isteka roka za
dostavu ponuda.
Uz objavu poziva, Naručitelj može istovremeno uputiti
poziv na dostavu ponudu gospodarskim subjektima.
Ponude dostavljene na temelju objavljenog Poziva na
dostavu ponuda, uzimaju se u razmatranje pod istim
uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva
na dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima.

Pojašnjenja poziva za dostavu ponuda
Članak 16.
Za vrijeme roka za dostavu ponuda, gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja i izmjene vezano za Poziv za dostavu ponuda. Naručitelj je dužan odgovor staviti
na raspolaganje svim gospodarskim subjektima kojima je
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upućen poziv na dostavu ponuda, bez navođenja podataka
o podnositelju zahtjeva.
1. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom trećeg dana prije dana u kojem istječe
rok za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je
dostavljen naručitelju najkasnije tijekom petog dana
prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda

Ponuda
Članak 17.
1. Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči
robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima
i zahtjevima navedenima u pozivu za dostavu ponuda.
2. Ponuda sadrži: popunjeni ponudbeni list, jamstvo za
ozbiljnost ponude (ako je traženo), dokumente kojima
ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja
(ako je traženo), dokaze sposobnosti (ako je traženo),
popunjeni troškovnik, ostalo traženo u pozivu za dostavu ponuda (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave, itd.).
3. Ponudbeni list iz stavka 2. ovoga članka najmanje sadrži: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište ponuditelja, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj
u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresu e-pošte,
kontakt osobu ponuditelja, broj telefona, broj faksa,
predmet nabave, cijenu ponude bez poreza na dodanu
vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost, cijenu
ponude s porezom na dodanu vrijednost, rok valjanosti
ponude, datum i potpis ponuditelja.
4. Ponuda se uvezuje u cjelinu na način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda
izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na
način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje
listova.
5. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je
vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice
se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje
rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice
kojim završava prethodni dio.
6. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su
vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti
potvrđeni potpisom ponuditelja.
Cijena
Članak 18.
1. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama, a u drugoj valuti samo ako je naručitelj to izričito odredio u
pozivu za dostavu ponuda.
2. Cijena ponude piše se brojkama.
3. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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4. Ponuditelj izražava cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednosti te cijenu s
uključenim porezom na dodanu vrijednost.
Dostava ponuda

Članak 19.

(1) Ponude se dostavljaju na adresu naručitelja u
zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva
naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, rednog broja nabave i naznake
‘’ne otvaraj’’.
(2) Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
(3) Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na
isti način kao i osnovna ponuda s obveznom
naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude.
Zaprimanje ponuda
Članak 20.
1. Rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme) naznačen je
u Pozivu za dostavu ponuda.
2. Na omotnici ponude naznačuje se vrijeme i datum zaprimanja te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.
3. Ponuda zaprimljena nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentira se kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, te se bez odgode neotvorena vraća pošiljatelju.
Otvaranje, ocjena i pregled ponuda
Članak 21.
1. Naručitelj ne provodi javno otvaranje ponuda.
2. U roku od najviše 30 dana od isteka roka za dostavu
ponuda, članovi Povjerenstva za provedbu postupka
bagatelne nabave otvaraju ponude i vrše pregled i
ocjenu ponuda na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva
na dostavu ponuda. O postupku otvaranja, pregleda i
ocjene ponuda sastavlja se zapisnik.
3. Zapisnik o otvaranju, ocjeni i pregledu ponuda sastoji
se od: naziva i sjedišta naručitelja, naziva predmeta nabave, rednog broja nabave, navoda o danu slanja poziva za dostavu ponuda, navoda o roku za dostavu ponuda, datuma i sata početka postupka pregleda i ocjene
ponuda, popisa zaprimljenih ponuda s datumom i vremenom zaprimanja, cijene ponuda bez PDV-a i cijene
ponude s PDV-om, analitičkog prikaza traženih i danih
dokumenata kojima se dokazuje nepostojanje razloga
za isključenje, analitičkog prikaza traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja, jamstava ako je traženo,
analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogleOpćina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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du opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija, razloga za isključenje/odbijanje ponuda uz objašnjenje,
rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir, naziva ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor,
prijedloga odgovornoj osobi naručitelja za donošenje
odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem, imena i prezimena i potpisa članova Povjerenstva za provedbu postupka bagatelne nabave
4. Razlozi za isključenje ponuditelja određeni su čl. 67. 67. Zakona o javnoj nabavi.
5. Razlozi za odbijanje ponuda određeni su čl. 93. Zakona
o javnoj nabavi.
6. Na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka bagatelne nabave, odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o odabiru u postupku bagatelne
nabave, odnosno Odluku o poništenju postupka bagatelne nabave.
Odluka o odabiru
Članak 22.
1. Odluka o odabiru obvezno sadrži: podatke o naručitelju, predmet nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi, nazive i
adrese svih ponuditelja, razloge isključenja/odbijanja
ponuda, datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
2. Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 45 dana od
isteka roka za dostavu ponuda.
3. Odluka o odabiru se dostavlja s preslikom Zapisnika
o otvaranju, ocjenu i pregledu ponuda svim gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.
4. Odluka o odabiru smatra se izvršnom nakon što su istu
zaprimili svi gospodarski subjekti koji su dostavili ponudu, te dostavom iste naručitelj stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi radova/robe/usluga.
5. Ugovor sukladno ovom Pravilniku sklapa odgovorna
osoba naručitelja ili osoba koju on za to ovlasti.
6. Protiv Odluke o odabiru ne može se izjaviti žalba.
7. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ugovora,
Naručitelj će pozvati sljedećeg po redu ponuditelja ili
odustati od sklapanja ugovora ako su za to ostvareni
razlozi.
Odluka o poništenju
Članak 23.
1. Naručitelj može poništiti postupak bagatelne nabave
ako:
• postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo
do pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile
poznate prije;
• postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do
sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije.

Broj 1.
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2. Naručitelj je obvezan je poništiti postupak bagatelne
nabave ako:
• nije pristigla nijedna ponuda;
• nakon isključenja i odbijanja ponuda ne preostane
nijedna valjana ponuda
3. Rok za donošenje Odluke o poništenju iznosi 45 dana
od isteka roka za dostavu ponuda.
4. Odluka o poništenju s preslikom Zapisnika o otvaranju,
ocjenu i pregledu ponuda (ako je primjenjivo) dostavlja se svim gospodarskim subjektima koji su predali
ponudu, odnosno kojima je upućen poziv za dostavu
ponuda.
5. Odluka o poništenju smatra se izvršnom nakon što su
istu zaprimili svi gospodarski subjekti koji su dostavili
ponudu/ kojima je upućen poziv na dostavu ponuda.
6. Dostavom Odluke o poništenju naručitelj stječe uvjete
za pokretanje ponovljenog postupka bagatelne nabave.
7. Protiv Odluke o poništenju ne može se izjaviti žalba.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 24.
1. Prilozi ovog Pravilnika su:
• PRILOG 1 ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA
BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
VEĆE OD 70.000,00 KN BEZ PDV-a
• PRILOG 2 ODLUKA O POČETKU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE
• PRILOG 3 POZIV NA DOSTAVU PONUDA
• PRILOG 3A PONUDBENI LIST
• PRILOG 3B TROŠKOVNIK
• PRILOG 4 ZAPISNIK O OTVARANJU, OCJENI I PREGLEDU PONUDA
• PRILOG 5 ODLUKA O ODABIRU
• PRILOG 6 ODLUKA O PONIŠTENJU
2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
3. Ovaj Pravilnik će se objaviti na službenoj internetskoj
stranici Općine Pušća.
KLASA: 400-01/14-01/5
URBROJ: 238/24-02-14-1
Pušća, 10. veljače 2014. godine
Općina Pušća
Načelnica
Anđela Cirkveni
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Temeljem članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08 i 43/09) i članka 79.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst), načelnik Općine Pušća 12. veljače 2014. godine, donosi
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ODLUKU
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji,
dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2014. do
2016. godine na području Općine Pušća
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje provođenje preventivne i
obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) kao mjere zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti na području Općine Pušća u 2014.,
2015. i 2016. godini.
Članak 2.
DDD mjere će se primjenjivati na cjelokupnom području Općine Pušća, a sukladno Programu mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti - preventivne i obvezatne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kojeg će predložiti
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, a u skladu
sa financijskim mogućnostima Općine Pušća i za to predviđenom stavkom proračuna.
Članak 3.
Izbor ovlaštenog izvoditelja DDD mjera vršit će se izdavanjem narudžbenica sukcesivno tijekom godine prema
potrebi, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
Stručni nadzor provodi Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije.
Provodi se dva puta tijekom godine na cjelokupnom
području Općine Pušća.
Inspekcijski nadzor obavlja nadležna sanitarna inspekcija.
Članak 4.
Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti osiguravaju se sukladno mogućnostima
Općine Pušća za:
a) stambene i poslovne zgrade u vlasništvu Općine te pripadajuća zemljišta, pod uvjetom da
nisu dani u najam,
b) javne prometne površine, zelene površine i parkove, nasipe vodotoka,
c) napuštena domaćinstva,
d) neuređena odlagališta otpada,
e) domaćinstva i privatne posjede, privatne kuće, stambene zgrade.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 5.
Sredstva za provedbu obveznih preventivnih mjera
DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti osiguravaju vlasnici odnosno posjednici za:
a) poslovne objekte, poslovne prostore i ustanove.
Članak 6.
Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti osiguravaju javna poduzeća ili trgovačka
društva za:
a) objekte komunalne infrastrukture
b) otvorene registrirane vodotoke.
Članak 7.
Sredstva za stručni nadzor nad provedbom preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD kao posebnih
mjera iz članaka 4., 5., i 6., osigurat će se prema realizaciji
koja je sukladna mogućnostima u Proračunu Općine Pušća
za tekuću godinu.
Članak 8.
Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD kao posebnih mjera
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, mora izvršiti povjereni posao u skladu sa važećim propisima, općim i posebnim
uvjetima i pravilima struke.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u Službenom glasniku Općine Pušća.

Članak 1.
Općina Pušća će izdvojiti novčana sredstva za kupnju
prehrambenih proizvoda za pomoć Općini Lekenik stradaloj uslijed velikih poplava temeljem Zamolbe od 17. veljače 2014. godine.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
Klasa: 022-01/14-01/01
Ur. broj: 238/24-02-14-02
Pušća, 17. veljače 2014. godine
NAČELNIK OPĆINE PUŠĆA
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 19.
veljače 2014. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O DOZNACI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
NOGOMETNOM KLUBU „PUŠĆA“

KLASA: 501-05/14-01/02
URBROJ: 238/24-02-14-01
Donja Pušća, 12. veljače 2014.
Općina Pušća
Načelnica
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 17. veljače 2014. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA
KUPNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA
POMOĆ OPĆINI LEKENIK

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 1.
Odobrava se isplata sredstava NOGOMETNOM
KLUBU „PUŠĆA“, Kumrovečka 107, Donja Pušća za
redovni rad u iznosu od 10.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu na poziciji R052.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 402-01/14-01/04
URBROJ: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 19. veljače 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Službeni glasnik Općine Pušća
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 10. ožujka 2014. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O DONACIJI NOVČANIH SREDSTAVA ZA
KUPNJU NARCISA
Članak 1.
Općina Pušća odobrava doznaku novčanih sredstava
iz Proračuna Općine Pušća za 2014. godinu u iznosu od
500,00 kuna Udruzi edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije iz Velike Gorice, Augusta Šenoe 45.
Sredstva se doniraju za kupnju narcisa.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovoga Zaključka doznačit će se
na žiro-račun Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije, IBAN: HR5823600001101434714
otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 421-02/14-01/01
URBROJ: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 10. ožujka 2014. godine
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Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 27/2014 papirne konfekcije
HLAD iz Pluske – Luka, Nikole Halpera 1 od 19. ožujka
2014. godine za izradu knjige „STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA OPĆINE PUŠĆA“ u sveukupnom
iznosu od 6.250,00 kn s uključenim PDV-om.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
Donja Pušća, 21. ožujka 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), te članka 18.
Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj
01/03 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća je
na svojoj 6. redovnoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014.
godine donijelo slijedeću:
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnim djelatnostima

OPĆINSKI NAČELNIK

Anđela Cirkveni

Članak 1.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 2. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 21. ožujka 2014. godine, donosi

“Članak 2.
Osim komunalnih djelatnosti iz članka 3. Zakona
o komunalnom gospodarstvu, za područje Općine
Pušća određuje se i obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja i uređenja spomen obilježja koja komunalna
djelatnost u sebi obuhvaća održavanje spomen obilježja
poginulim braniteljima Domovinskog rata, spomenika
antifašističke borbe i svih drugih spomen ploča na
javnim površinama na području Općine Pušća.”

ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA IZRADU KNJIGE „STRATEGIJA
GOSPODARSKOG RAZVOJA OPĆINE PUŠĆA“

Članak 2.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 3. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:
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“Članak 3.
Na području Općine Pušća komunalne djelatnosti
obavljaju:

1. društvo ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti, s poslovnim sjedištem u Zaprešiću, Pavla
Lončara 2, OIB: 96412232479;
2. društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ
d.o.o. za usluge, s poslovnim sjedištem u Zaprešiću,
Pavla Lončara 2, OIB: 29113541841;
3. pravne i/ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji;
4. pravne i/ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova.”
Članak 3.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 4. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:
“Članak 4.
Društvo ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti će na području Općine Pušća obavljati slijedeće komunalne djelatnosti:
• održavanje čistoće;
• održavanje javnih površina;
• skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada;
• prijevoz i ukop pokojnika na području Općine Pušća;
• povremeno, po nalogu i pozivu Općine Pušća, usluge
održavanja groblja na području Općine Pušća;

U slučaju povećane potrebe za obavljanjem/pružanjem usluga prijevoza pokojnika na području Općine Pušća, Općina Pušća će u tu svrhu provesti odgovarajući postupak radi sklapanja s time povezanog ugovora o koncesiji s odabranim ponuditeljem, a sve sukladno primjenjivim
zakonskim propisima.
Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ
d.o.o. za usluge će na području Općine Pušća obavljati slijedeće komunalne djelatnosti:
• opskrba pitkom vodom;
• odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda;
Jediničnu cijenu za povjerene komunalne djelatnosti
utvrđuje načelnik Općine Pušća uz suglasnost Općinskog
vijeća, a na prijedlog društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i/ili društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.”
Članak 4.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 5. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 1.

“Članak 5.
Društvo ZAPREŠIĆ d.o.o., odnosno, društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. obavljaju
komunalne djelatnosti na području Općine Pušća na temelju ove Odluke, posebnih propisa za obavljanje pojedine
komunalne djelatnosti, te ostalih akata usvojenih od nadležnog tijela navedenih društava.
Društvo ZAPREŠIĆ d.o.o., odnosno, društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. u pojedinačnim stvarima rješavaju o pravima i obvezama fizičkih i/
ili pravnih osoba u obavljanju povjerenih im djelatnosti,
sukladno svojim općim aktima.”
Članak 5.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 6. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:
“Članak 6.
Koncesijom se na području Općine Pušća ostvaruje pravo na
obavljanje dimnjačarskih poslova.”

Članak 6.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 7. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:
“Članak 7.
Postupak davanja koncesija provodi se sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na sva ostala
pitanja koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama.”
Članak 7.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 8. Odluke o
komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja 2010.
godine na način da izmijenjena glasi:
“Članak 8.

Na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova, pravne i/ili fizičke osobe obavljaju sljedeće komunalne djelatnosti:
• javna rasvjeta;
• održavanje nerazvrstanih cesta;
• održavanje i uređenje spomen obilježja.”
Članak 8.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 9. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:
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“Članak 9.
Uvjete i mjerila za sklapanje ugovora o povjeravanju
obavljanja pojedinih djelatnosti iz članka 8. ove Odluke
utvrdit će Općinsko vijeće posebnom odlukom.”

Članak 9.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 10. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:
“Članak 10.
Postupak raspisivanja natječaja radi dodjele koncesije i radi sklapanja ugovora u svrhu povjeravanja obavljanja komunalnih poslova provodi načelnik Općine Pušća, a
odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Pušća.
Ugovor s odabranim ponuditeljem sklapa načelnik
Općine Pušća.”
Članak 10.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 11. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:
“Članak 11.
Pravne i/ili fizičke osobe dužne su trajno i kvalitetno
obavljati povjerene im komunalne poslove. O svakom prekidu
u pružanja komunalnih usluga pravne i/ili fizičke osobe dužne
su izvijestiti jedinstveni upravni odjel Općine Pušća, poduzeti
neophodne mjere u svrhu otklanjanja uzroka odnosnog prekida, te omogućiti nastavak pružanja odnosne usluge što je to
moguće prije.
Nadzor nad ispunjavanjem obveza pravnih i/ili fizičkih
osoba koje na području Općine Pušća obavljaju komunalne
djelatnosti, vrši jedinstveni upravni odjel Općine Pušća.”
Članak 11.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 12. stavka
1. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od
17. lipnja 2010. godine na način da izmijenjena glasi:
“Članak 12.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 2. ove
Odluke, osiguravaju se u općinskom proračunu, iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava utvrđenih posebnim propisima.”
Članak 12.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 13. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:
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“Članak 13.
Cijenu i način plaćanja komunalnih usluga iz članaka
6. i 8. ove Odluke utvrđuje pravna i/ili fizička osoba koja
temeljem ugovora o koncesiji i/ili ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalnih poslova obavlja određene komunalne djelatnosti na području Općine Pušća, uz prethodnu
suglasnost načelnika Općine Pušća, a svakodobno u skladu
s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.”
Članak 13.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 14. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:
“Članak 14.
Cijenu za pruženu komunalnu uslugu plaća vlasnik nekretnine ili korisnik, kada je tu obvezu prenio na korisnika i o
tome obavijestio nadležno tijelo, odnosno, pravnu i/ili fizičku
osobu koja pruža odnosnu komunalnu djelatnost na području
Općine Pušća.
Ukoliko vlasnik nekretnine i/ili korisnik ne plati pružene
komunalne usluge duže od 3 (tri) uzastopna mjeseca, nadležno tijelo, odnosno, pravna i/ili fizička osoba koja pruža odnosnu komunalnu djelatnost dužna je obustaviti pružanje odnosne komunalne usluge i pokrenuti postupak prisilne naplate.”
Članak 14.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 15. Odluke
o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja
2010. godine na način da izmijenjena glasi:
“Članak 15.
Ukoliko društvo ZAPREŠIĆ d.o.o. i/ili društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., pravne ili fizičke
osobe s kojima je sklopljen ugovor o koncesiji i/ili ugovor o
povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, ne bi povjerene djelatnosti obavljali svakodobno na način kojima se štiti
interes Općine Pušća i mještana Općine Pušća, načelnik Općine Pušća je dužan pokrenuti postupak izmjene ove Odluke,
raskida ugovora o koncesiji, odnosno, raskida ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova, sve u svrhu oduzimanja prava na obavljanje određene komunalne djelatnosti
na području Općine Pušća.”
Članak 15.
Sve ostale odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Pušća od 17. lipnja 2010. godine ostaju na snazi
neizmijenjene.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Željko Stanišak, dr. vet. med.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Odbor za statut, poslovnik i akte Općinskog vijeća Općine Pušća na 1. sjednici održanoj dana
24. ožujka 2014. godine, utvrdilo je pročišćeni
tekst Odluke o komunalnim djelatnostima. Pročišćeni tekst Odluke o komunalnim djelatnostima obuhvaća
Odluku o komunalnim djelatnostima od 17. lipnja 2010. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima od 20. ožujak 2014. godine, u kojima je naznačeno vrijeme stupanja na snagu.

16

ODLUKA
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
(Pročišćeni tekst)
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o komunalnim djelatnostima utvrđuju
se djelatnosti i poslovi od lokalnog značenja koje se smatraju komunalnim djelatnostima, uvjeti i način obavljanja
komunalnih djelatnosti i poslova, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti i poslova na području općine Pušća.
KOMUNALNE DJELATNOSTI
OD LOKALNOG ZNAČENJA
Članak 2.
Osim komunalnih djelatnosti iz članka 3. Zakona
o komunalnom gospodarstvu, za područje Općine Pušća
određuje se i obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
i uređenja spomen obilježja koja komunalna djelatnost
u sebi obuhvaća održavanje spomen obilježja poginulim
braniteljima Domovinskog rata, spomenika antifašističke
borbe i svih drugih spomen ploča na javnim površinama na
području Općine Pušća.

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 3.
Na području Općine Pušća komunalne djelatnosti
obavljaju:
1. društvo ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti, s poslovnim sjedištem u Zaprešiću, Pavla
Lončara 2, OIB: 96412232479;
2. društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ
d.o.o. za usluge, s poslovnim sjedištem u Zaprešiću,
Pavla Lončara 2, OIB: 29113541841;
3. pravne i/ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji;
4. pravne i/ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 4.
Društvo ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti će na području Općine Pušća obavljati slijedeće
komunalne djelatnosti:
• održavanje čistoće;
• održavanje javnih površina;
• skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada;
• prijevoz i ukop pokojnika na području Općine Pušća;
• povremeno, po nalogu i pozivu Općine Pušća, usluge
održavanja groblja na području Općine Pušća;
U slučaju povećane potrebe za obavljanjem/pružanjem
usluga prijevoza pokojnika na području Općine Pušća, Općina Pušća će u tu svrhu provesti odgovarajući postupak radi
sklapanja s time povezanog ugovora o koncesiji s odabranim
ponuditeljem, a sve sukladno primjenjivim zakonskim propisima.

Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. za usluge će na području Općine Pušća obavljati
slijedeće komunalne djelatnosti:
• opskrba pitkom vodom;
• odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda;
Jediničnu cijenu za povjerene komunalne djelatnosti
utvrđuje načelnik Općine Pušća uz suglasnost Općinskog
vijeća, a na prijedlog društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i/ili društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
Članak 5.
Društvo ZAPREŠIĆ d.o.o., odnosno, društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. obavljaju komunalne djelatnosti na području Općine Pušća na temelju ove
Odluke, posebnih propisa za obavljanje pojedine komunalne
djelatnosti, te ostalih akata usvojenih od nadležnog tijela navedenih društava.
Društvo ZAPREŠIĆ d.o.o., odnosno, društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. u pojedinačnim stvarima rješavaju o pravima i obvezama fizičkih i/
ili pravnih osoba u obavljanju povjerenih im djelatnosti,
sukladno svojim općim aktima.
Članak 6.
Koncesijom se na području Općine Pušća ostvaruje
pravo na obavljanje dimnjačarskih poslova.
Članak 7.
Postupak davanja koncesija provodi se sukladno
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na sva
ostala pitanja koja nisu uređena Zakonom o komunalnom
gospodarstvu primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama.
Članak 8.
Na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova, pravne i/ili fizičke osobe obavlja-
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ju sljedeće komunalne djelatnosti:
• javna rasvjeta;
• održavanje nerazvrstanih cesta;
• održavanje i uređenje spomen obilježja.
Članak 9.
Uvjete i mjerila za sklapanje ugovora o povjeravanju
obavljanja pojedinih djelatnosti iz članka 8. ove Odluke
utvrdit će Općinsko vijeće posebnom odlukom.
Članak 10.
Postupak raspisivanja natječaja radi dodjele koncesije
i radi sklapanja ugovora u svrhu povjeravanja obavljanja
komunalnih poslova provodi načelnik Općine Pušća, a odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko
vijeće Općine Pušća.
Ugovor s odabranim ponuditeljem sklapa načelnik
Općine Pušća.
OBVEZE OSOBA KOJE OBAVLJAJU
KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 11.
Pravne i/ili fizičke osobe dužne su trajno i kvalitetno
obavljati povjerene im komunalne poslove. O svakom prekidu u pružanja komunalnih usluga pravne i/ili fizičke osobe
dužne su izvijestiti jedinstveni upravni odjel Općine Pušća,
poduzeti neophodne mjere u svrhu otklanjanja uzroka odnosnog prekida, te omogućiti nastavak pružanja odnosne usluge
što je to moguće prije.
Nadzor nad ispunjavanjem obveza pravnih i/ili fizičkih
osoba koje na području Općine Pušća obavljaju komunalne
djelatnosti, vrši jedinstveni upravni odjel Općine Pušća.
FINANCIRANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 12.
Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 2. ove
Odluke, osiguravaju se u općinskom proračunu, iz sredstava
komunalne naknade i drugih sredstava utvrđenih posebnim
propisima.
Sredstva za obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti
i poslova navedenih u ovoj Odluci osiguravaju se putem
cijene pružene usluge.
Članak 13.
Cijenu i način plaćanja komunalnih usluga iz članaka
6. i 8. ove Odluke utvrđuje pravna i/ili fizička osoba koja
temeljem ugovora o koncesiji i/ili ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalnih poslova obavlja određene komunalne djelatnosti na području Općine Pušća, uz prethodnu
suglasnost načelnika Općine Pušća, a svakodobno u skladu
s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
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Članak 14.
Cijenu za pruženu komunalnu uslugu plaća vlasnik nekretnine ili korisnik, kada je tu obvezu prenio na korisnika
i o tome obavijestio nadležno tijelo, odnosno, pravnu i/ili
fizičku osobu koja pruža odnosnu komunalnu djelatnost na
području Općine Pušća.
Ukoliko vlasnik nekretnine i/ili korisnik ne plati pružene komunalne usluge duže od 3 (tri) uzastopna mjeseca,
nadležno tijelo, odnosno, pravna i/ili fizička osoba koja
pruža odnosnu komunalnu djelatnost dužna je obustaviti
pružanje odnosne komunalne usluge i pokrenuti postupak
prisilne naplate.
Članak 15.
Ukoliko društvo ZAPREŠIĆ d.o.o. i/ili društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., pravne ili fizičke osobe s kojima je sklopljen ugovor o koncesiji i/ili ugovor
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, ne bi povjerene djelatnosti obavljali svakodobno na način kojima se
štiti interes Općine Pušća i mještana Općine Pušća, načelnik
Općine Pušća je dužan pokrenuti postupak izmjene ove Odluke, raskida ugovora o koncesiji, odnosno, raskida ugovora
o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova, sve u svrhu
oduzimanja prava na obavljanje određene komunalne djelatnosti na području Općine Pušća.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Stupanjem ove Odluke na snagu stavlja se van snage
Odluka o komunalnim djelatnostima od 14.03.2007. godine, (Klasa: 021-05/07-01/07, Urbroj: 238/24-07-01).
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
Na temelju članka 12. i 27. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,“ broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 – pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 01/13 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 6. redovnoj
sjednici Općinskog vijeća Općine Pušća održanoj dana 20.
ožujka 2014. godine, donijelo je
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ODLUKU
o pristupanju Općine Pušća
Udruzi općina u Republici Hrvatskoj
Članak 1.
Općina Pušća pristupa Udruzi općina u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu, Hrgovići 59, (U daljem
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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tekstu: Udruga), neprofitnoj, nevladinoj i nestranačkoj organizaciji, utemeljenoj na načelu dobrovoljnog uduživanja, koju su osnovale hrvatske općine s ciljem promocije i
zaštite svojih interesa.
Članak 2.
Obveza Općine Pušća je redovito plaćati godišnju članarinu koja, u skladu sa Statutom Udruge i Odlukom o kriterijima i načinu plaćanja članarine iznosi 1,30% od stavke
61 Proračuna Općine Pušća (Prihodi od poreza), odnosno
minimalno 2.000,00 kuna, a maksimalno 10.000,00 kuna.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/24-01-14-04
Donja Pušća, 20. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Temeljem odredbe članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13) i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik
Općine Pušća broj 01/13 – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 6. redovnoj
sjednici, održanoj dana 20. ožujka 2014. godine, donijelo
slijedeću:
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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 osigurava Republika Hrvatska 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
osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Pušća, te strancima i osobama
bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Pušća, koji ispunjavaju kriterije propisane Zakonom o
socijalnoj skrbi, sve sukladno odredbama članaka 21. i 22.
Zakona o socijalnoj skrbi.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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III/ PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 3.
Općina Pušća temeljem ove Odluke osigurava slijedeća prava iz socijalne skrbi:
1. naknadu za troškove stanovanja;
2. jednokratnu naknadu;
3. ostala prava.
IV/ NAKNADA ZA TROŠKOVA STANOVANJA
Članak 4.
(1) Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke i odredaba
Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu,
odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim
propisima.
(2) Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznat će se
korisniku zajamčene minimalne naknade, u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.
Članak 5.
(1) Naknadu za troškove stanovanja odobrava Općina
Pušća mjesečno, do iznosa polovice iznosa zajamčene
minimalne naknade priznate samcu, odnosno, kućanstvu
utvrđenih prema članku 30. stavku 1. Zakona o socijalnoj
skrbi.
(2) Naknada za troškove stanovanja može se iznimno
priznati do iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno, kućanstvu utvrđenih prema članku 30.
stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi, ako 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 taj način da Općina Pušća
djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj
pravnoj 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 koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća
nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti
člana obitelji, elementarne nepogode i slično.
(2) Jednokratna naknada može se priznati i zbog nabave
osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i
obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu, odnosno, odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Broj 1.

Službeni glasnik Općine Pušća

(3) Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj
kalendarskoj godini ne može iznositi više od 5 (pet) osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi za
samca, odnosno 7 (sedam) osnovica iz članka 27. stavka 2.
Zakona o socijalnoj skrbi za kućanstvo.
(4) Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Jednokratna
naknada se može priznati kao naknada u naravi kada se
utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.
(5) Zahtjev za jednokratnu naknadu podnosi se načelniku
Općine Pušća u pisanom obliku zajedno s dokumentacijom
koja dokazuje okolnosti zbog kojih se jednokratna naknada
traži.

•
•
•
•
•
•
•
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BAMBI s poslovnim sjedištem u Donjoj Pušći, Kumrovečka 98;
sufinanciranje škole u prirodi učenika Osnovne škole
Pušća;
sufinanciranje obuke u plivanju polaznika Dječjeg vrtića BAMBI s poslovnim sjedištem u Donjoj Pušći,
Kumrovečka 98;
sufinanciranje obuke u plivanju učenika Osnovne škole Pušća;
sufinanciranje rada sportskih udruga Osnovne škole
Pušća;
sufinanciranje radionica za djecu s posebnim potrebama;
sufinanciranje troškova ukopa socijalno ugroženih stanovnika Općine Pušća;
sufinanciranje prijevoza invalidnih osoba

(6) Rješenje o pravu na jednokratnu naknadu donosi Općina Pušća u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja
zahtjeva.

sve u iznosima, na način i pod uvjetima propisanim posebnim odlukama i/ili pravilnicima Općine Pušća donesenima
s time u svezi.

VI/ OSTALA PRAVA

Članak 9.
(1) Općina Pušća je dužna 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, te je dužna o tome dostavljati izvješća uredu
državne uprave u županiji.

Članak 7.
(1) Osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Općine Pušća koje pohađa
nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanju u mjestu prebivališta, ima pravo na potporu za pokriće troškova
prijevoza ukoliko nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj
osnovi, a koji mu temeljem odredbe članka 53. stavka 3.
Zakona o socijalnoj skrbi osigurava Općina Pušća.
(2) U kriznim situacijama kada obitelj s maloljetnom djecom 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 socijalnoj skrbi.
Članak 8.
Osim prava propisanih prethodnim odredbama ove
Odluke, Općine Pušća osobama s prebivalištem na području Općine Pušća u svom proračunu osigurava i slijedeća
prava:
• isplatu novčane naknade za opremu novorođenog djeteta;
• isplatu stipendija učenicima i studentima;
• sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata;
• sufinanciranje prijevoza osobama, socijalna kategorija;
• sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole Pušća;
• sufinanciranje produženog boravka učenika Osnovne
škole Pušća;
• sufinanciranje smještaja djece u Dječjem vrtiću BAMBI
s poslovnim sjedištem u Donjoj Pušći, Kumrovečka 98;
• sufinanciranje pohađanja male škole u Dječjem vrtiću

(2) Općina Pušća je nadalje obvezna redovno i ažurno razmjenjivati nužne podatke s nadležnim centrom za socijalnu
skrb, sve na način i u rokovima kako je propisano odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.
VII/ ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom, osiguravaju se u proračunu Općine
Pušća.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Pušća
od 28. ožujka 2012. godine objavljena u Službenom glasniku Općine Pušća broj 2/2012 godine.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/24-01-14-05
Donja Pušća, 20. ožujka 2014.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pušća
g. Željko Stanišak
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Pušća na 6. redovnoj sjednici održanoj dana
20. ožujka 2014. godine, donosi

19

ODLUKU
o sufinanciranju izgradnje sustava vodoopskrbe i plina
I.
Općina Pušća sufinancirat će izgradnju sustava javne
vodoopskrbe i sustava za opskrbu plinom za sve pojedinačne vlasnike stambenih ili poslovnih jedinica, odnosno za
svaku stambenu jedinicu koja je uređena kao zaseban stan,
koji će zaključiti ugovore o potpori za izgradnju vodovodne ili plinske mreže za cijelo područje Općine Pušća.
II.
Pravo na sufinanciranje iz točke I. ostvaruje vlasnik
koji donacijom (potporom) sudjeluje u izgradnji mreže sustava javne vodoopskrbe sa 1.900,00 kuna za stambene ili
poslovne jedinice, a koje će u općinski proračun uplatiti u
pravilu odjedanput ili iznimno na rate što odobrava načelnik Općine za svaki pojedini slučaj (ne više od 3 rate) kao
namjenska nepovratna davanja za izgradnju sustava javne
vodoopskrbe.
Pravo na sufinanciranje iz točke I. ostvaruje vlasnik
koji donacijom (potporom) sudjeluje u izgradnji mreže sustava plinovoda sa 6.000,00 kuna za stambene ili poslovne
jedinice, a koje će u općinski proračun uplatiti u pravilu
odjedanput ili iznimno na rate što odobrava načelnik Općine za svaki pojedini slučaj (ne više od 6 rata) kao namjenska nepovratna davanja za izgradnju sustava plinofikacije.
Tvrtke koje realiziraju priključke moraju prije realizacije istog zatražiti i dobiti od Općine Pušća Potvrdu o
uredno izvršenom Ugovoru.
III.
Općina Pušća se obvezuje donirana sredstva utrošiti
namjenski za izgradnju plinske i vodovodne mreže za cijelo područje Općine Pušća.
Općina Pušća izgradit će sustave u najkraćem mogućem roku od iskazivanja potrebe za istim.
IV.
Sa svakim vlasnikom napravit će se građanski ugovor
o namjenskim nepovratnim davanjima (potpori) za izgradnju vodovodne i plinske mreže, te se na takve ugovorne
odnose primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

		

V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/14-01/01
Urbroj: 238/24-01-14-06
Donja Pušća, 20. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 1.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promiđbe
(“Narodne novine,” broj 24/11, 61/11, 27/13,
I 02/14) i članka 18. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 01/13 - pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine, donijelo je
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ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću
Općine Pušća
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Pušća (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2014. godinu
koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu.
Članak 2.
Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine
Pušća imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog
vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki
iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova.
Članak 4.
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti
članova Općinskog vijeća na dan konstituiranja Općinskog
vijeća.
Članak 5.
Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u
političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno prethodnom članku ove Odluke ostaju političkoj
stranci kojoj je zastupnik pripadao u času konstituiranja
Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka,
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom članku ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je
pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos
sredstava od 769,23 kuna.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 1.

Članak 7.
Na dan konstituiranja, sastav Općinskog vijeća je bio
sljedeći:
HSS
6 člana
HDZ
2 člana
SDP
2 člana
ZS 		
1 član
NL Zlatko Novoselec
2 člana
UKUPNO:
13 članova
Članak 8.
Sredstva utvrđena ovom Odlukom raspoređuju se za
rad političkoj stranci kako slijedi:
HSS
4.615,38 kuna
HDZ
1.538,46 kuna
SDP
1.538,46 kuna
ZS
769,24 kuna
NL Zlatko Novoselec
1.538,46 kuna
UKUPNO:
10.000,00 kuna.
Sredstva propisana ovom Odlukom, a koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka, doznačuju
se na žiro-račun političke stranke, otvoren za redovito financiranje djelatnosti, o čemu političke stranke pismeno
obavještavaju računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća.
Sredstva iz ove Odluke doznačuju se polugodišnje u
jednakim iznosima.
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Članak 1.
U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Pušća imenuju se:
1. Š tefica Gorupec,
Vidikovac 12, Marija Magdalena,
2. Marinko Šinko,
Matije Gupca 5, Hrebine,
3. Dragica Milić,
Zagorska 4, Donja Pušća,
4. Antonija Pšeničnjak,
Voćarska 38, Hrebine,
5. Anđelko Mihok,
Magdalenska 24 B, Marija Magdalena.
Članak 2.
Mandat članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Pušća traje četiri godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/24-01-14-08
Donja Pušća, 20. ožujka 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Pušća.

				

Klasa: 021-05/14-01/01
Ur.br.: 238/24-01-14-07
Donja Pušća, 20. ožujka 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13
– pročišćeni tekst) i članka 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Pušća (KLASA: 021-05/13-01/10, URBROJ:
238/24-13-08 od 23. prosinca 2013. godine), Općinsko
vijeće Općine Pušća na 6. redovnoj sjednici održanoj dana
20. ožujka 2014. godine, donosi
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ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Općine Pušća

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst)
i članka 62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/09), Općinsko
vijeće Općine Pušća na 6. redovnoj sjednici, održanoj dana
20. ožujka 2014. godine, donosi
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ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske načelnice
Općine Pušća
Članak 1.
Općinska načelnica Općine Pušća je podnijela Općinskom vijeću Općine Pušća „Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Pušća za razdoblje od 01.07. – 31.12.2013.
godine.“
Podnijeto Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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Broj 1.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.

Ugovora s osiguravajućim društvom registriranim u Republici Hrvatskoj o subvencioniranju premija osiguranja za
usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Pušća.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/24-01-14-09
Donja Pušća, 20. ožujka 2014. godine

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.

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

KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/24-01-14-10
Donja Pušća, 20. ožujka 2014.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 01/13
– pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/09), Općinsko vijeće na svojoj
6. redovnoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine, donosi
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ODLUKU
o sufinanciranju premije osiguranja
za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja
Općine Pušća u 2014. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način i uvjeti sufinanciranja premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika
s područja Općine Pušća u 2014. godini.
Članak 2.
Općina Pušća će u 2014. godini po svim policama
osiguranja koje poljoprivrednici s područja Općine Pušća
zaključe s osiguravajućim društvom registriranim u Republici Hrvatskoj, sufinancirati premiju osiguranja od proljetnog mraza, tuče, groma i požara u iznosu od 25 % bruto
premije osiguranja po svakoj zaključenoj polici osiguranja.
Premija osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika
s područja Općine Pušća sufinancirati će se poljoprivrednicima koji su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji vodi Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji.
Članak 3.
Sredstva za sufinanciranje premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Pušća osiguravaju se u Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu, na
poziciji R091 konto 352, Program – Subvencije poljoprivrednicima, aktivnost – Subvencija poljoprivreda.
Članak 4.
Ovlašćuje se načelnica Anđela Cirkveni na sklapanje
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,
broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13,
94/13 i 153/13) i članka 18. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pušća na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine , donosi
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ODLUKU
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.
GODINU
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Izvješće je sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća”.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/24-01-14-11
Donja Pušća, 20. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak,dr.vet.med.

Broj 1.

Službeni glasnik Općine Pušća

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 109/95,
21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13 i 153/13) te članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst),
Općinski načelnik Općine Pušća podnosi Općinskom vijeću Općine Pušća
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU
Utvrđuje se da je tijekom 2013. godine izvršen program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
kako slijedi:
1. JAVNE POVRŠINE
Proračunom Općine Pušća planirana su sredstva
u iznosu od 342.450,00 kuna, a izvršena su u visini od
151.907,41 kuna, radovi predviđeni programom gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture odnose se na
slijedeće:
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4. Izgradnja kanalizacije
Proračunom Općine Pušća planirana su sredstva
u iznosu od 350.000,00 kuna, a izvršena su u visini od
1.041,46 kuna, sredstva su utrošena za troškove objave
oglasa, a ostala planirana sredstva nisu realizirana iz razloga što su radovi Ugovoreni temeljem Ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije za objekte komunalnih
vodnih građevina (glavni izvedbeni projekat I faze glavnih
sabirnih kolektora odvodnje na području OP) i temeljem
Ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije za
objekte komunalnih vodnih građevina ( glavni i izvedbeni projekat spojnog tlačnog cjevovoda s crpnom stanicom
Pušća) od 30.12.2013. godine, a bit će realizirani u 2014.
godinu, sredstva za navednu namjenu nalaze se na žiro računu općine.
KLASA: 400-05/14-01/02
URBROJ: 238/24-02-14-01
Donja Pušća, 12. ožujka 2014. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

a) Gradnja stepenica i staza na groblju u Pušći
• stepenice i staze
85.776,25 kn
b) Geodetski snimak grobljaPušća
31.250,00 kn
c) Geodetski snimak groblja
Marija Magdalena
4.375,00 kn
Gradnja trga i parkirališta
• Glavni projekt uređenja trga u Pušći,
okončani postupak
30.506,16 kn

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,
broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13,
94/13 i 153/13) i članka 18. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pušća na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine , donosi

2. Vodoopskrba
Proračunom Općine Pušća planirana su sredstva u visini 169.601,56 kuna, a izvršena su u visini od 159.966,70
kuna (rekonstrukcija vodovoda Strmečka ulica, Donja Pušća).

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPSEGA RADOVA
U 2013. GODINI

2. Javna rasvjeta
Proširenje mreže javne rasvjete u naselju Pušćanski Hruševec, ulica S. Stanišaka i naselju Bregovljanska,
ulica Bregovljanska. Sredstava su planirana u iznosu od
15.507,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 15.506,93 kuna.

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture i opsega radova u 2013. godini.
Izvješće je sastavni dio ove Odluke.

3. Zajednička ulaganja na Županijske ceste
Planom Proračuna planirana su sredstva u visin i od
50.000,00 kuna, a nisu utrošena iz razloga neizvršavanja
obveze od strane ŽUC-a, temeljem Sporazuma s o sufinanciranju radova na sanaciji LC 31023 (u naselju Pušćanska
Dubrava) od 07.02.2013. godine, Klasa: 400-02/13-01/05,
Ur.br. 238/24-13-01.

25
19

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/24-01-14-12
Donja Pušća, 20. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Stanišak, dr.vet.med.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Pušća na svojoj 6. redovnoj sjednici održanoj
dana 20. ožujka 2014. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O SANACIJI KLIZIŠTA U TREŠNJEVAČKOJ
ULICI U NASELJU DONJA PUŠĆA
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 33/ 2014. od OBRTA ZA
TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I
USLUGE „MIHALIČEK“ iz Zaprešića, Savska 61 od
10. ožujka 2014. godine za izvođenje radova na sanaciji klizišta u Trešnjevačkoj ulici u naselju Donja Pušća u
iznosu od 273.956,25 kn s uključenim PDV-om.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka izdvojiti će se
sa pozicije R082 Proračuna Općine Pušća za 2014. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
Obrazloženje
Na predmetnoj prometnici je nastalo veliko klizište, a
uslijed velikih količina oborina i pomicanja tla.
Slijedom navedenog, izdvajaju se novčana sredstva za
troškove izvođenja radova na sanaciji klizišta u Trešnjevačkoj ulici u naselju Donja Pušća.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/24-01-14-13
Donja Pušća, 20. ožujka 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 1.

