
Broj 2. 13. svibnja 2014.Godina XXI.

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

1. Zaključak o doznaci financijskih sredstava 
Nogometnom klubu „Pušća“;

2. Odluka o prihvaćanju Programa mjera suz-
bijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 
člankonožaca (Arthropoda) i štetnih gloda-
vaca čije je planirano, organizirano i sustav-
no suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezin-
sekcije i deratizacije od javnozdravstvene 
važnosti za područje Općine Pušća i Proved-
benog plana suzbijanja štetnika na području 
Općine Pušća za 2014. godinu;

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu za 
održavanje groblja u Mariji Magdaleni;

4. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava 
za nabavku dimljenih rolanih šunka za po-
djelu istih umirovljenicima i korisnicima so-
cijalne pomoći;

5. Zaključak o doznaci financijskih sredstava 
Udruzi Branitelji Hrvatske Pušća;

6. Zaključak o doznaci financijskih sredstava 
Nogometnom klubu „Pušća“;

7. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava 
za nabavku i montažu klima uređaja u pro-
storiji Općinske vijećnice u zgradi Općine 
Pušća; 

8. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava 
za troškove izvođenja građevinskih, stro-
jarskih i geodetskih radova na sanaciji ST 
plinovoda na lokaciji Zagrebačka ulica kod 
kbr. 25, u naselju Pušćanski Hruševec;

S A D R Ž A J
9. Zaključak o sufinanciranju prijevoza djece 

iz DJEČJEG VRTIĆA “BAMBI,” ISPO-
STAVA PUŠĆA za program plivanja;

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

11. Odluka o uključivanju u Program javnih ra-
dova na području Općine Pušća;

12. Odluka o usvajanju Izvješća Općinske nače-
nice Općine Pušća o izvršenju Plana gospo-
darenja otpadom za Općinu Pušća za 2013. 
godinu;

13. Izvješće Općinske načenice Općine Pušća 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 
Općinu Pušća za 2013. godinu;

14. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjera-
vanje obavljanja komunalnih djelatnosti na 
temelju pisanog ugovora odnosno davanjem 
koncesije;

15. Zaključak o potpisivanju Sporazuma o pro-
vedbi projekta rekonstrukcije i gradnje su-
stava javne rasvjete sa Zagrebačkom Župa-
nijom;

16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imeno-
vanju Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Pušća;

17. Odluka o naknadama za sjednice, radna tije-
la  i povjerenstva;

18. Zaključak o prodaji dijela k.č.br. 3808/1 k.o. 
Pušća u naselju Hruševec Pušćanski.
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 27. 
ožujka 2014. godine, donosi

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

NOGOMETNOM KLUBU „PUŠĆA“
 

Članak 1.
 Odobrava se isplata sredstava NOGOMETNOM 
KLUBU „PUŠĆA“, Kumrovečka 107, Donja Pušća za 
redovni rad u iznosu od 5.000,00 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: 238/24-02-14-04
Donja Pušća, 27. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne no-
vine“, broj 79/07, 113/08 i 43/09) i članka 79. 
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Op-

ćine Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst), načelnik Opći-
ne Pušća dana 04. travnja 2014. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju Programa mjera suzbijanja patogenih 

mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) 
i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano 

i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene 

važnosti za područje Općine Pušća i Provedbenog 
plana suzbijanja štetnika na području Općine Pušća 

za 2014. godinu

Članak 1.
 Ovom se Odlukom prihvaća Program mjera suzbi-
janja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 
(Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, orga-
nizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, de-
zinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za 
područje Općine Pušća, izrađen u ožujku 2014. godine i 
Provedbeni plan suzbijanja štetnika na području Općine 
Pušća za 2014. godinu, izrađen u ožujku 2014. godine, a 
koji su izrađeni i dostavljeni od strane Zavoda za javno 
zdravstvo Zagrebačke županije.

Članak 2. 
 Program i Provedbeni plan iz članka 1. ove Odluke 
nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Članak 3.
 Program i Provedbeni plan iz članka 1. ove Odluke 
počinju se primjenjivati od dana donošenja ove Odluke, a 
stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Pušća.
 Predložene mjere provodit će i Općina Pušća u skladu 
sa svojim financijskim mogućnostima osiguranim u prora-
čunu Općine Pušća za tu namjenu.

KLASA: 501-05/14-01/02
URBROJ: 238/24-02-14-04
Donja Pušća, 04. travnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 07. trav-
nja 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O SKLAPANJU UGOVORA O DJELU

ZA ODRŽAVANJE GROBLJA U MARIJI 
MAGDALENI

Članak 1. 
 Sklopit će se Ugovor o djelu sa Stjepanom Mihok iz 
Marije Magdalene, Duganska BB za održavanje groblja 
i prostorije za ispraćaj pokojnika u Mariji Magdaleni za 
2014. godinu temeljem Zahtjeva Odbora za groblje u Ma-
riji Magdaleni od 03. travnja 2014. godine. 
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Članak 2. 
 Za radove iz članka 1. ovog Zaključka Općina Pušća 
će Stjepanu Mihok isplatiti naknadu u visini od 3.000,00 
kn uvećano za Zakonom propisane doprinose, porez i pri-
rez.

Članak 3. 
 Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu na poziciji R022 
temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2014. godini, groblje Marija Magdalena. 

Članak 4.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“. 

KLASA: 022-05/14-01/04
URBROJ: 238/24-02-14-01
Donja Pušća, 07. travnja 2014. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 11. 
travnja 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA

NABAVKU DIMLJENIH ROLANIH ŠUNKA ZA 
PODJELU ISTIH UMIROVLJENICIMA 
I KORISNICIMA SOCIJALNE POMOĆI

Članak 1.
 Prihvaća se Ponuda uskrsnog programa poduzeća 
MESNICE Francek d.o.o. iz Gornje Pušće, Kumroveč-
ka 153 C od 08. travnja 2014. godine za nabavku dimljenih 
rolanih šunki (332,50 kg) za podjelu istih umirovljenicima 
čija mirovina iznosi do 1.700,00 kuna i korisnicima socijal-
ne pomoći s područja Općine Pušća, a povodom uskršnjeg 
poklona u ukupnom iznosu od 11. 637,50 kn s uključenim 
PDV-om. 

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: 022-05/14-01/05
Ur. broj: 238/24-02-14-02 
Donja Pušća, 11. travnja 2014. godine

NAČELNIK OPĆINE PUŠĆA 
  Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 22. 
travnja 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O DOZNACI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
UDRUZI BRANITELJI HRVATSKE PUŠĆA

 
Članak 1.

 Odobrava se isplata sredstava UDRUZI BRANITE-
LJI HRVATSKE PUŠĆA, Kumrovečka 107, Donja 
Pušća za realizaciju aktivnosti održavanja tradicionalnog 
Jurjevskog krijesa koji će se održati dana 22. travnja 2014. 
godine oko 21:00 h na brijegu između crkve Sv. Jurja i cr-
kve Majke Božje Čiselske u iznosu od 1.500,00 kuna.

Članak 2.
 Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu na poziciji R058.

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“

KLASA: 402-01/14-01/05
URBROJ: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 22. travnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 25. 
travnja 2014. godine, donosi

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

NOGOMETNOM KLUBU „PUŠĆA“
 

Članak 1.
 Odobrava se isplata sredstava NOGOMETNOM 
KLUBU „PUŠĆA“, Kumrovečka 107, Donja Pušća za 
redovni rad u iznosu od 5.000,00 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: 238/24-02-14-06
Donja Pušća, 25. travnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
 Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 28. 
travnja 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA 

ZA NABAVKU I MONTAŽU KLIMA UREĐAJA U 
PROSTORIJI OPĆINSKE VIJEĆNICE

 U ZGRADI OPĆINE PUŠĆA

Članak 1.
 Prihvaća se Ponuda br. 73 od obrta za instaliranje, 
trgovinu i usluge „INTERKLIMA“ iz Pojatna, Cvjetna 
2 od 28. travnja 2014. godine za nabavku i montažu Vivax 

klima uređaja (ACP-12CH35GEF) u prostoriji općinske 
vijećnice u zgradi Općine Pušća, Kumrovečka 107 u uku-
pnom iznosu od 3.750,00 kn s uključenim PDV-om. 

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: 
Ur. broj:  
Pušća, 28. travnja 2014. godine

NAČELNIK OPĆINE PUŠĆA
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 
dana 29. travnja 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA 
TROŠKOVE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH, 

STROJARSKIH I GEODETSKIH RADOVA NA 
SANACIJI ST PLINOVODA NA LOKACIJI 

ZAGREBAČKA ULICA KOD KBR. 25, 
U NASELJU PUŠĆANSKI HRUŠEVEC

Članak 1.
 Izdvajaju se novčana sredstva za troškove izvođenja 
građevinskih, strojarskih i geodetskih radova na sanaciji 
ST plinovoda na lokaciji Zagrebačka ulica kod kbr. 25 u 
naselju Pušćanski Hruševec (denivelacija ST plinovoda) 
u iznosu od 13.823,39 kuna uvećano za PDV-e, a teme-
ljem troškovnika broj: 00-3311616500 1-3071716 od 09. 
travnja 2014. godine, izrađenog od Gradske plinare Za-
greb d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 1.

Članak 2.
 Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu na poziciji R020.
Sredstva će se doznačiti na žiro račun Gradske plinare Za-
greb d.o.o., IBAN: HR0823600001101273818 otvoren kod 
Zagrebačke banke d.d.
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Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“

KLASA: 363-01/14-01/03
URBROJ: 238/24-02-14-04
Donja Pušća, 29. travnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 02. 
svibnja 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA DJECE IZ 

DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI,“ ISPOSTAVA PUŠĆA 
ZA PROGRAM PLIVANJA

Članak 1.
 Općina Pušća će Dječjem vrtiću „Bambi,“ Isposta-
va Pušća sufinancirati prijevoz djece za 10 (deset) dana 
trajanja programa plivanja u Tuheljskim toplicama u 
periodu od 03.03.2014. do 14.03.2014. godine u iznosu od 
4.883,72 kuna. 

Članak 2.
 Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su 
na poziciji R075 u Proračunu Općine Pušća za 2014. godi-
nu.

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“. 

KLASA: 400-02/11-01/28
URBROJ: 238/24-02-14-34
Donja Pušća, 02. svibnja 2014. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 08. 
svibnja 2014. godine, donosi

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

DVD-u MARIJA MAGDALENA
 

Članak 1.
 Odobravaju se sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom 
društvu Marija Magdalena, Duganska BB, Marija Magda-
lena za redovni rad u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 2.
 Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu na poziciji R049.

Članak 3.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“

KLASA: 402-03/14-01/01
URBROJ: 238/24-02-14-01
Donja Pušća, 08. svibnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narod-
ne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostoj-
no tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) I članka 32. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Opcine Pušća” broj 
01/13 – pročišćeni tekst) a sukladno provedbi mjera iz Na-
cionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2014. godi-
nu, općinski načelnik, donosi

O D L U K U
o uključivanju u Program javnih radova na području 

Općine Pušća

Članak 1.
 Donosi se Odluka o izradi i realizaciji Programa jav-
nih radova na području Općine Pušća u 2014. godini.  Za-
daća Programa je zapošljavanje nezaposlenih osoba u jav-
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nim radovima s ciljem poticanja socijalne uključenosti te 
ublažavanja socijalnih posljedica nezaposlenosti.
 U programa javnih radova uključuju se tri radnika na 
poslovima održavanja javnih površina. 

Članak 2.
 Temeljem Programa javnih radova za područje Opći-
ne Pušća  te pripadajućeg troškovnika financiranja radnika 
predmetnog Program, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 
će se uputiti Prijava potreba za navedenim brojem radnika.

Članak 3.
 Temeljem prispjelih ponuda za zapošljavanje, izvršiti 
će se odabir radnika, sukladan Programu zapošljavanja na 
javnim radovima za područje Opcine Pušća.
 Za postupak prikupljanja i odabira ponuda za zapošlja-
vanje na javnim radovima imenuje
se komisija u sastavu:
1. Štefanija Gorupec, predsjednik,
2. Renata Mihok, član,
3. Nikolina Tokić, član.

Članka 4.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će 
objavljena u „Službenom glasniku  Općine Pušća”.

Klasa: 103-05/14-01/01 
Ur.broj: 238/24-02-14-01 
Pušća, 12. svibnja 2014. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni 
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Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o ot-
padu („Narodne novine,“ broj 178/04, 153/05, 
111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), članka 18. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 

Pušća,“ broj 01/13 – pročišćeni tekst) i članka 62. Poslov-
nika Općinskog vijeća Općine Pušća („Službeni glasnik 
Općine Pušća,“ broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Pu-
šća na 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 08. svibnja 
2014. godine, donosi 

O D L U K U
Usvaja se Izvješće Općinske načelnice Općine Pušća 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu 

Pušća za 2013. godinu. 

O b r a z l o ž e n j e
 Temeljem članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Na-
rodne novine,“ broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 
i 87/09), Općinska načelnica Općine Pušća dužna je jed-
nom godišnje, a najkasnije do 30. travnja tekuće godine, 
podnijeti Općinskom vijeću Općine Pušća Izvješće o iz-

vršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Pušća za 
prethodnu godinu.
 Općinska načelnica Općine Pušća, sukladno naprijed 
navedenim obvezama, podnijela je na 7. sjednici Općin-
skog vijeća Općine Pušća održanoj dana 08. svibnja 2014. 
godine predmetno Izvješće te je isto kao takvo i prihvaće-
no.  

KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ: 238/24-01-14-03
Donja Pušća, 08. svibnja 2014. godine

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

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o ot-
padu (“Narodne novine,” br. 178/04, 153/05, 
111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), članka 28. 
stavka 1.  točka 4. Zakona o održivom gospo-

darenju otpadom (“Narodne novine,“ br. 94/13)  i članka 
32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, 
broj 01/13 – pročišćeni tekst), Općinska načelnica podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA 
GOSPODARENJA OTPADOM 

ZA OPĆINU PUŠĆA ZA 2013. godinu

 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 
Općinu Pušća za 2013. godinu, sadrži:

1. Mjere gospodarenja otpadom i sakupljanja 
komunalnog otpada

 Na području Općine Pušća provodi se organizirani na-
čin prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpa-
da. Prikupljeni komunalni otpad Općine Pušća, odvozi se 
na odlagalište “Novi dvori” pored Grada Zaprešića.
 Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada 
provodi komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o., a odvoz se 
vrši jednom tjedno. Prikuplja se isključivo miješani komu-
nalni otpad, bez prethodnog izdvajanja korisnih (i štetnih) 
otpadnih tvari.
 Na području Općine Pušća se odvoz glomaznog ot-
pada organizira jednom godišnje, sukladno navedenom na 
području Općine Pušća je  dana 10. lipnja 2013. godine 
započeo odvoz krupnog otpada u cilju poboljšanja kvali-
tete pružanja usluge odvoza krupnog otpada. Za navedeno 
je Općina Pušća osigurala prostor i postavljanje otvorenih 
kontejnera (10m3), kako bi se smanjila količina krupnog ot-
pada na ulicama, te ubrzao odvoz istog na deponiju. Uslu-
gu odvoza glomaznog otpada na području Općine Pušća 
također vrši komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o.
 Na području Općine Pušća je bio prilagođeni odvoz 
kućnog otpada u vrijeme predstojećih blagdana. 
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2. Mjere sakupljanja i odvoza otpada za kućanstva
 Sakupljanje otpada u Općini Pušća za kućanstva je 
organizirano putem čipiranih plastičnih PVC posuda volu-
mena 120 litara ili 240 litara za individualna domaćinstva 
koja izraze potrebu za trajno povećanim volumenom, a 
PVC posude su označene logotipom komunalnog poduze-
ća Zaprešić d.o.o.
 Slijedom navedenog, komunalno poduzeće Zaprešić 
d.o.o. obračunava zbrinjavanja komunalnog otpada prema 
broju podizanja (pražnjenja) posuda za otpad. 
 Pokrivenost posudama za sva naselja iznosi 100 % do-
maćinstava.
 Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. raspolaže vla-
stitim voznim parkom za prikupljanje i odvoz otpada na 
odlagalište. 

3. Mjere zbrinjavanja komunalnog otpada na 
odlagalištu otpada
 Odlagalište “Novi Dvori” kraj Zaprešića služi za od-
laganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada, a 
smješteno je u sjevernom dijelu Zaprešića na površini od 
295.818 m2 i kapaciteta 2.500.000 m3. 
 Odloženi otpad dnevno se prekriva inertnim materi-
jalom koji se potom sabija. Odvojeni su dijelovi deponije 
namijenjeni za odlaganje auto guma i papira.
 Na ulazu u odlagalište nalazi se čuvarska služba koja 
kontrolira vrstu i količinu dopremljenog otpada. 

4. Popis divljih odlagališta na području Općine Pušća
 Na području Općine Pušća evidentirana su tri veća od-
lagališta otpada i to:

LOKACIJA VRSTE 
OTPADA

PROCIJENJENA 
KOLIČINA

Bregovljana, 
Bregovljanska 
6, područje oko 

LOVAČKOG DOMA 
FAZAN

- bijela tehnika
- štednjaci

- glomazni otpad
200 m3

Dubrava Pušćanska, 
šuma

- građevinski 
materijal 100 m3

Gornja Pušća, Kurija 
Rauch, područje oko 

kurije

- građevinski 
materijal

- bijela tehnika
- glomazni otpad

500 m3

5. Mjere prikupljanja korisnih otpadnih tvari
 Na području Općine Pušća postavljeni su zeleni oto-
ci za odvojeno prikupljanje korisnih otpadnih tvari i to u 
tri naselja (Donja Pušća, Gornja Pušća i Bregovljana) s 
najvećom koncentracijom stanovništva, a sadrže nekoliko 
komponenti za odlaganje različitih vrsta otpada npr. papir, 
plastika, staklo, metal, baterije te stari lijekovi. Odvoz na-
vedenog se organizira prema potrebi. Sukladno Ugovoru 

br. 291/2010/AD od 27.08.2010. godine uslugu skupljanja, 
prijevoza, skladištenja i zbrinjavanja opasnog otpada vrši 
C.I.A.K. d.o.o. Sukladno Ugovoru br. 01-261/2010. od 
01.09.2010. godine uslugu skupljanja neopasnog proizvod-
nog otpada vrši UNIJAPAPIR d.d.
 Na području Općine Pušća postavljeni su i kontejne-
ri namijenjeni za odlaganje stare odjeće, a koju sakuplja i 
zbrinjava Z.I.T.O. d.o.o.

6. Provedene aktivnosti i ciljevi sukladno Planu 
gospodarenja otpadom za Općinu Pušća za 2013. 
godinu

 Općina Pušća ispunila je svoju zakonsku obavezu i do-
nijela Plan gospodarenja otpadom te se drži mjera iz Pla-
na.
 Dana 14. veljače 2014. godine Općina Pušća je sklopi-
la sa Zagrebčkom županijom Sporazum o u spostavi cjelo-
vitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju 
Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke 
županije. 
 Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 5. redovnoj 
sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine donijelo 
Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mi-
ješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Pušća (“Službeni glasnik Opći-
ne Pušća,” br. 08/13).
 Općina Pušća je raznim obavijestima koje su mješta-
ni primali na kućne adrese, te objavama na službenoj web 
stranici Općine i na oglasnim pločama na području Općine 
Pušća educirala javnost po pitanju provedenih unapređenja 
sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ova mjera se pro-
vodi kontinuirano.
 Cilj sustava gospodarenja otpadom je smanjiti u što 
većoj mjeri količinu proizvedenog otpada s minimalnim 
onečišćenjima i organiziranim selektiranjem i odvozom 
sekundarnih sirovina i bio otpada. 

KLASA: 351-01/14-01/07
URBROJ: 238/24-02-14-01
Donja Pušća, 29. travnja 2014. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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Na temelju članka 11. stavak 2. i članka 15. 
stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(‘’Narodne novine’’, broj 26/03 – pročišćeni 
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09 49/11 i 144/12), članka 4. i 5. Zakona o koncesi-
jama (‘’Narodne novine’’, broj 143/12), članka 9. Odluke 
o komunalnim djelatnostima u Općini Pušća (‘’Službeni 
glasnik Općine Pušća”, broj 01/2014 – pročišćeni tekst) i 
članka 18. Statuta Općine Pušća (‘’Službeni glasnik Opći-
ne Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
Općine Pušća na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 08. 
svibnja 2014. godine, donijelo je 

O D L U K U
o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 

komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 
odnosno davanjem koncesije

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za povje-
ravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pi-
sanog ugovora odnosno davanjem koncesije na području 
Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Općina). 

II. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
NA TEMELJU PISANOG UGOVORA 

Članak 2.
 Komunalne djelatnosti koje se na području Općine 
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora su: 
1. javna rasvjeta, 
2. održavanje nerazvrstanih cesta (zimsko i ljetno), 
3. održavanje i uređenje spomen obilježja.

 Opseg komunalnih poslova odredit će se na osnovi 
Programa održavanja komunalne infrastrukture sukladno 
Zakonu o komunalnom gospodarstvu za godinu u kojoj se 
sklapa ugovor, a do isteka roka na koji se ugovor sklapa, 
biti će uređen godišnjim programom održavanja odnosno 
planiranim novčanim sredstvima. 
 Vrijednost radova utvrđuje se prema vrijednosti ko-
munalnih poslova iz Programa održavanja za godinu za 
koju je zaključen ugovor. 

Uvjeti za provedbu postupka 

Članak 3.
 Za povjeravanje određenih komunalnih poslova na te-
melju pisanog ugovora iz članka 2. ove Odluke provodi se 
postupak: 
- prikupljanjem ponuda ili  javnim natječajem. 

14
Članak 4.

 Postupak prikupljanja ponuda iz članka 3. ove Odluke 
primijenit će se ako vrijednost poslova pojedine komunal-
ne djelatnosti bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) izno-
si: 
a) 200.000,00 kuna i manje za robe i usluge, 
b) 500.000,00 kuna i manje za radove. 

 Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu 
ponuda na najmanje 5 (pet) adresa potencijalnih ponudite-
lja. Poziv za dostavu ponuda ponuditeljima upućuje Jedin-
stveni upravni odjel. 

Članak 5.
 Postupak javnog natječaja iz članka 3. ove Odluke pri-
mijenit će se ako vrijednost poslova pojedine komunalne 
djelatnosti bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), iznosi: 
a) više od 200.000,00 kuna za robe i usluge, 
b) više od 500.000,00 kuna za radove. 

Članak 6.
 Za vrijednost poslova komunalne djelatnosti do 
70.000,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost) provodi 
se postupak u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupaka 
nabave bagatelne vrijednosti.

Članak 7.
 Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natje-
čaja donosi Načelnik. 

Članak 8.
 Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja pro-
vodi Povjerenstvo za pripremu i provedbu prikupljanja 
ponuda odnosno javnog natječaja (u daljnjem tekstu Po-
vjerenstvo), koje imenuje Načelnik, posebno za svaki po-
stupak. 

Članak 9.
 Povjerenstvo iz članka 8. ove Odluke sastoji se od naj-
manje 3 (tri) člana. 

Članak 10.
 Odluka o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natje-
čaja mora sadržavati: 
- podaci o naručitelju (naziv, adresa, telefonski broj, broj 

faxa, internet adresa, e-pošta, OIB), 
- predmet natječaja/prikupljanja ponuda (naziv djelatnosti, 

mjesto obavljanja, vrsta i opseg poslova)
- rok na koji  se sklapa ugovor, 
- kriterij za odabir ponude
- datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda
- odredbe o otvaranju ponuda 
- uputa za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje
- rok za donošenje odluke o odabiru
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Članak 11.
 Dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati
- podaci o naručitelju (naziv, adresa, telefonski broj, broj 

faxa, internet adresa, e-pošta, OIB), 
- podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju sa ponudite-

ljima
- predmet natječaja/prikupljanja ponuda (naziv djelatnosti, 

mjesto obavljanja, vrsta i opseg poslova)
- rok na koji  se sklapa ugovor, 
- način izrade ponude
- sadržaj ponude
- rok valjanosti ponude
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi
- tražena jamstva
- kriterij za odabir ponude
- način određivanja cijene ponude
- rok, način i uvjeti plaćanja
- datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda
- odredbe o otvaranju ponuda 
- rok za donošenje odluke o odabiru
- pouka o pravnom lijeku
- obrasci (ako je primjenjivo)

Članak 12.
 Odluka o objavi prikupljanja ponuda ili javnog na-
tječaja mora se objaviti na oglasnoj ploči Općine Pušća, 
a može se objaviti i u dnevnom tisku ili na službenoj web 
stranici Općine Pušća.  

Članak 13.
 Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zapečaćenoj 
omotnici neposredno u Općinu Pušća ili putem pošte pre-
poručeno., u roku 15 (petnaest) dana od dana objave natje-
čaja/slanja poziva na dostavu ponuda.
 Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i 
adresa ponuditelja, naziv adresa naručitelja, naznaka ‘’NE 
OTVARATI – naziv komunalne djelatnosti koja je predmet 
natječaja/prikupljanja ponuda ‘’. 
 Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otva-
ranje ponuda. 
 Ponuditelj koji je samostalno ponudio ponudu ne smi-
je istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi za isti pred-
met nabave, grupu ili dio predmeta nabave. 
 Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do datuma i 
vremena određenog u dokumentaciji za prikupljanje ponu-
da ili javnom natječaju. 
 Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se 
otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene. 

Članak 14.

 Ponuda mora sadržavati: 
a) Ispunjen i ovjeren obrazac ponude i troškovnik sa jedi-

ničnim cijenama i ukupnom cijenom u  kunama i poseb-
no iskazanim PDV-om, 

b)  Dokumente kojima ponuditelj dokazuje sposobnost: 
 - dokaz da je ponuditelj registriran za komunalnu dje-

latnost koja je predmet prikupljanja ponuda/javnog 
natječaja, 

 - dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja do-
spjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno 
posebnim propisima odobrena odgoda navedenih 
plaćanja,

 - dokaz o nekažnjavanju u smislu čl. 67. stavka Zako-
na o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13),

 - dokaz o solventnosti ponuditelja
 - dozvole i suglasnosti za obavljanje komunalne dje-

latnosti (ako je primjenjivo),
 - reference ponuditelja za obavljanje komunalne dje-

latnosti (npr. dosadašnje iskustvo na istim ili sličnim 
poslovima, broj i struktura djelatnika, oprema, po-
slovni prostor i slično, sukladno komunalnoj djelat-
nosti koja je predmet natječaja),

 Dokumente iz točke b) stavka 1. ovog članka ponudi-
telji mogu 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.

Članak 15.
 Povjerenstvo iz članka 8. ove Odluke provest će otva-
ranje pristiglih ponuda u roku određenom u dokumentaciji 
za prikupljanje ponuda ili javnom natječaju po redoslijedu 
zaprimanja. 
 Naručitelj ne provodi javno otvaranje ponuda.
 O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se 
zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva. 
Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u dokumentaciji 
za prikupljanje ponuda ili javnog natječaja smatrat će se 
neprihvatljivom. 

Članak 16.
 Povjerenstvo vrši pregled i ocjenu ponuda, donosi pri-
jedlog za odabir ponude, te ga upućuje Općinskom vijeću 
Općine Pušća na donošenje.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja 

Članak 17.
 Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najniža 
ponuđena cijena, uz uvjet da je ponuda potpuna i prihvat-
ljiva. 

Članak 18.
 Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora donosi 
Općinsko vijeće. 
 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi se 
nakon ocjene pristiglih ponuda u skladu s dokumentacijom 
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za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude. 
Općinsko vijeće može donijeti Odluku iz stavka 1. ovog 
članaka ako je pristigla i samo jedna valjana ponuda. 
 Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ne izabe-
re niti jedna od ponuda pristiglih u postupku prikupljanja 
ponuda ili javnog natječaja. 
 Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i 
ocjeni ponuda, dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv 
način u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
 Protiv Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti 
obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovo-
ra nije dopuštena žalba. 

Članak 19.
 Načelnik sa izabranim ponuditeljem sklapa Ugovor 
o povjeravanju komunalnih djelatnosti u roku 30 dana od 
dana donošenja odluke Općinskog vijeća iz članka 18. ove 
Odluke. 
 Ugovor mora sadržavati sve elemente propisane 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i ovom 
Odlukom odnosno: 
- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
- vrstu i opseg poslova, 
- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i 

rok plaćanja, 
- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 

 Ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (če-
tiri) godine. 
 Ostali uvjeti obavljanja djelatnosti utvrđuju se pozi-
vom za dostavu ponuda ili natječajem i ugovorom. 

Članak 20.
 Vrsta i vrijednost jamstva iz članka 19. ove Odluke 
određuje se u skladu sa Zakonom o komunalnom gospo-
darstvu, Zakonom o javnoj nabavi i odredbama posebnih 
propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta komunal-
ne djelatnosti i natječajnim procedurama. 

Članak 21.
 Ugovor iz članka 19. ove Odluke prestaje važiti. 
- istekom vremena na koji je sklopljen, 
- prestankom pravne ili smrću fizičke osobe, 
- otkazom ugovora o obavljanju djelatnosti komunalnih 

poslova (da izvršitelj ne obavlja poslove iz ugovora pra-
vovremeno i kvalitetno tako da uslijed toga može doći do 
štete za naručitelja; da izvršitelj bez opravdanog razloga 
prestane obavljati poslove iz ugovora; da izvršitelj nakon 
upozorenja naručitelja ne obavi pružanje određene uslu-
ge iz ugovora), sporazumom stranaka. 

 Odluku o otkazu ugovora donosi Načelnik a o razlo-
zima raskida dužan je izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj 
slijedećoj sjednici. 
 Načelnik je dužan u razdoblju do sklapanja novog 
ugovora osigurati obavljanje nužnih poslova iz komunal-

nih djelatnosti za čije obavljanje se ugovor otkazuje. Uko-
liko dođe do otkaza ugovora iz prije navedenih razloga, 
Općina je ovlaštena naplatiti jamstvo za kvalitetno izvrše-
nje ugovora. 

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
DAVANJEM KONCESIJE 

Članak 22.
 Komunalne djelatnosti koje se na području Općine 
mogu obavljati davanjem koncesije su: 
1. prijevoz pokojnika, 
2. obavljanje dimnjačarskih poslova, 
 Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje 
i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na 
groblju ili krematoriju. 
 Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se 
obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja 
za loženje. 

Članak 23.
 Davatelj koncesije je tijelo, odnosno pravna osoba 
koja je nadležna za davanje koncesije. 
 Davatelj koncesije daje koncesiju pravnoj ili fizičkoj 
osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti koja se daje u 
koncesiju. 
 Koncesija se može dati na rok do 30 godina, a utvrdit 
će se za svaku pojedinu koncesiju u obavijesti o davanju 
koncesije. 
 Koncesionar je gospodarski subjekt s kojim je davatelj 
koncesije sklopio ugovor o koncesiji. 

Pripremne radnje za davanje koncesije 

Članak 24.
 Pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju 
se posebno: 
- procjena vrijednosti koncesije, 
- izrada studije opravdanosti davanja koncesije, 
- imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, 
- izrada dokumentacije za nadmetanje te 
- poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku 

davanja koncesije. 
 Pripremne radnje iz stavka 1. ovog članka provodi da-
vatelj koncesije sukladno odredbama Zakona o koncesija-
ma i odredbama posebnih propisa kojima se pobliže uređu-
je pojedina vrsta koncesije i propisima kojima se uređuje 
javna nabava. 
 Stručno povjerenstvo za koncesiju imenuje Davatelj 
koncesije prije početka postupka davanja koncesije. 

Postupak davanja koncesije 
Članak 25.

 Postupak davanja koncesije započinje danom slanja 
na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u, Elek-
troničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a 
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završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili izvrš-
nošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije. 
Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti 
o namjeri davanja koncesije objavljuju se u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

Članak 26.
 Na postupak davanja koncesija za javne usluge čija 
je procijenjena vrijednost manja od 5.000,00 EUR (bez 
PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti i koncesija za gospo-
darsko korištenje općeg ili drugog dobra koja nisu uređena 
Zakonom o koncesijama mogu se pobliže urediti posebnim 
zakonom uz obvezno poštivanje načela postupka davanja 
koncesije. 
 Na postupak davanja koncesije za javne usluge proci-
jenjene vrijednosti jednake ili veće od 5.000,00 EUR (bez 
PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti te koncesije za javne 
radove odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa kojim 
se uređuje javna nabava o otvorenom, ograničenom, prego-
varačkom postupku javne nabave s prethodnom objavom 
ili natjecateljskom dijalogu. 

Članak 27.
 Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje Da-
vatelj koncesije te ista mora sadržavati sljedeće podatke: 
1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektro-

ničke pošte davatelja koncesije; 
2. vrstu i predmet koncesije, 
 - prirodu i opseg djelatnosti koncesije, 
 - mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti konce-

sije, 
 - rok trajanja koncesije, 
 - procijenjenu vrijednost koncesije; 
3. rok za dostavu ponuda, 
 - adresu na koju se moraju poslati ponude, 
 - jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju 

biti napisane, 
 - mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda; 
4. razloge isključenja ponuditelja; 
5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne 

sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona te 
dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje 
ispunjenje tih uvjeta; 

6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su 
ponuditelji dužni dostaviti; 

7. kriterij za odabir ponude; 
8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te po-

datke o rokovima za podnošenje žalbe. 
 Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržava-
ti i druge podatke u skladu s posebnim zakonom. 
Obavijest o namjeri davanja koncesije odnosi se na samo 
jednu koncesiju koja je predmet postupka. 

Članak 28.
 Za dokazivanje osobnih, pravnih, stručnih, tehničkih i 
financijskih uvjeta iz članka 27. ove Odluke ponuditelj je 

dužan priložiti sljedeće isprave u izvorniku ili preslici: 
- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukov-

ni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću 
potvrdu kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran 
za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije - ne 
stariju od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije, 

- potvrdu porezne uprave o stanju duga kojom mora doka-
zati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih 
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - 
ne stariju od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije, 

- izjavu da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda 
za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje 
za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodar-
skom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslova-
nju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja 
dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, pri-
manje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijeva-
ra, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje 
protuzakonito dobivenog novca - ne stariju od 30 dana 
od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije 
(izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog 
subjekta za sebe i kada se radi o pravnoj osobi, za gospo-
darski subjekt s potpisom ovjerenim kod javnog bilježni-
ka ili nadležnog tijela u kojem slučaju odgovorna osoba 
daje izjavu za sebe i za pravnu osobu), 

- izjavu o broju zaposlenika s obrazovnom i stručnom kva-
lifikacijom koji će obavljati poslove koji su predmet kon-
cesije, 

- izjavu o raspolaganju opremom potrebnom za obavljanje 
djelatnosti koja je predmet koncesije, 

- ostalu dokumentaciju ukoliko je ona obvezna prema pro-
pisima koji uređuju pojedina pitanja vezana za postupak 
davanja koncesija u pojedinačnim područjima i djelatno-
stima. 

Članak 29.
 Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj 
omotnici s adresom davatelja koncesije s naznakom po-
stupka za davanje koncesije na koji se odnosi, naznakom 
“NE OTVARAJ” i adresom ponuditelja. 
 U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti 
svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Nakon iste-
ka roka za dostavu, ponuda se ne smije mijenjati, već samo 
pojasniti ili dopuniti. 
 Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dosta-
vio do isteka roka valjanosti ponude. 
 Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od 
dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja kon-
cesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske. 
 Nepravovremene ponude, ponude podnijete od neo-
vlaštenih osoba i ponude koje ne sadržavaju dokaze o spo-
sobnosti i isprave iz obavijesti o namjeri davanja koncesije 
neće se uzeti u razmatranje i isključit će se iz postupka da-
vanja koncesije. 
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Članak 30.
 U postupku davanja koncesije davatelj koncesije pro-
vodi javno otvaranje ponuda. 
 Ponude otvara stručno povjerenstvo za davanje konce-
sije. 
 Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašte-
ni predstavnici ponuditelja i druge ovlaštene osobe. Pravo 
aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju 
samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjeren-
stvo za davanje koncesije. 
 O javnom otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik koji 
se bez odgode uručuje svim ovlaštenim predstavnicima po-
nuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda a ostali-
ma na pisani zahtjev. 

Članak 31.
 Nakon javnog otvaranja ponuda stručno povjerenstvo 
pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i kriterija 
iz dokumentacije za nadmetanje. 
 O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik. Po-
nuditelji imaju pravo uvida u zapisnik, te dobiti presliku 
istog bez naknade. 
 Davatelj koncesije odbit će rješenjem nevaljane ponu-
de. Protiv navedenog rješenja nije dopuštena žalba već se 
može pobijati žalbom protiv odluke o davanju koncesije, 
odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije. 

Članak 32.
 Kriteriji na kojima davatelj koncesija temelji odabir 
najpovoljnije ponude mogu biti: 
1. ekonomski najpovoljnija ponuda, ili 
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju. 

Odluka o davanju koncesije 

Članak 33.
 Odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povje-
renstvo pregleda i ocijeni ponude, donosi davatelj koncesi-
je. Odluka o davanju koncesije je upravni akt. 
 Stručno povjerenstvo podnosi davatelju koncesije 
prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez 
odgode, zajedno sa svim zapisnicima o radu, zapisnikom 
o pregledu i ocjeni ponuda te ostalom pratećom dokumen-
tacijom. 
 Odluku o davanju koncesije, s preslikom zapisnika o 
pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije dužan je sva-
kom ponuditelju, odnosno podnositelju zahtjeva za dobiva-
nje koncesije, bez odgode dostaviti preporučenom poštom 
s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći 
dokazati. 
 Odluka o davanju koncesije objavljuje se u Elektronič-
kom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na stan-
dardnom obrascu. 
 Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangira-
ne prema kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, davatelj 
koncesije odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije. 

 Rok za donošenje odluke o davanju koncesije mora 
biti primjeren a počinje teći danom isteka roka za dostavu 
ponude. Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije navedeno 
drugačije rok za donošenje odluke o davanju koncesije 
iznosi 30 dana. 

Članak 34.
Odluka o davanju koncesije sadrži: 
- naziv davatelja koncesije, 
- broj odluke i datum donoaenja odluke, 
-  naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, 
- osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesiona-

ra, 
-  vrstu i predmet koncesije, 
- prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja 

djelatnosti koncesije, 
- rok na koji se daje koncesija, 
- posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora 

udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno 
podnositelj zahtjeva, 

- iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje izno-
sa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati, 

- rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno 
podnositelj zahtjeva obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s 
davateljem koncesije, 

- obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, 
- uputu o pravnom lijeku, 
- potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije. 

 Odluka o davanju koncesije može sadržavati i druge 
odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nad-
metanje, podnesenom ponudom te odredbama posebnog 
zakona. 

Članak 35.
 Davatelj koncesije može poništiti postupak davanja 
koncesije i prije isteka roka za dostavu ponuda ako postanu 
poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokreta-
nja postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja 
obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bit-
no drugačije dokumentacije za nadmetanje i/ili obavijesti o 
namjeri davanja koncesije. 
 Davatelj koncesije poništit će postupak davanja kon-
cesije nakon isteka roka za dostavu ponude u sljedećim 
slučajevima: 
- ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate 

prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do 
neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije 
ili do sadržajno bitno drugačije dokumentacije za 
nadmetanje i/ili obavijesti o namjeri davanja koncesije, 
ili 

- ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu 
ponuda, ili 

- ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja 
koncesije ne preostane nijedna valjana ponuda, ili 

- u ostalim slučajevima određenim posebnim zakonima. 
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 Davatelj koncesije može poništiti postupak davanja 
koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponude pristigla 
samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja ponu-
da u postupku davanja koncesije preostane samo jedna pri-
hvatljiva ponuda. 
 Odluku o poništenju postupka davanja koncesije do-
nosi davatelj koncesije. 
 Odluku o poništenju postupka davanja koncesije, s 
preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj 
koncesije dužan je svakom ponuditelju bez odgode dosta-
viti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način 
kojim će se dostava moći dokazati. 
 Odluka o poništenju postupka davanja koncesije 
objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Re-
publike Hrvatske na standardnom obrascu. 
 Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti 
nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije 
postane izvršna. 

Ugovor o koncesiji 

Članak 36.
 Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka 
razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave 
odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. 
 Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem 
ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji najka-
snije u roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja iz 
stavka 1. ovoga članka, odnosno 10 dana od dana kada je 
odluka o davanju koncesije postala izvršna. 
 Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od 
sklapanja ugovora o koncesiji ili u određenom mu roku ne 
dostavi jamstva davatelj koncesije može donijeti novu od-
luku o davanju koncesije sa sljedećeim rangiranim ponu-
diteljem kao odabranim, te mu ponuditi potpisivanje ugo-
vora. Novu odluku o davanju koncesije davatelj koncesije 
dužan je svakom ponuditelju bez odgode dostaviti prepo-
ručenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će 
se dostava moći dokazati. 

Članak 37.
 Ugovor o koncesiji mora biti sastavljen u skladu sa 
dokumentacijom za nadmetanje, svim podacima iz obavi-
jesti o namjeri davanja koncesije, odabranom ponudom te 
odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 

Članak 38.
 Koncesionar je dužan plaćati novčanu naknadu za 
koncesiju u iznosu i na način kako je to uređeno ugovorom 
o koncesiji u skladu s odredbama posebnog zakona. 
 Naknada za koncesiju plaća se u novcu, a može biti 
ugovorena kao stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni 
iznos, ovisno o posebnostima predmeta koncesije, načeli-
ma utvrđenima studijom opravdanosti davanja koncesije, 
odnosno analizom davanja koncesije, te posebnim zako-
nom. 

Visina i način plaćanja naknade za koncesiju određuje se 
ovisno o predmetu koncesije, procijenjenoj vrijednosti 
koncesije, roku trajanja koncesije, rizicima i troškovima 
koje koncesionar preuzima i očekivanoj dobiti, opsegu 
koncesije, opremljenosti i vrijednosti imovine, odnosno 
opremljenosti i površini općeg, javnog ili drugog dobra od 
interesa za Republiku Hrvatsku koja se daje u koncesiju. 
 Naknade za koncesiju prihod su proračuna Općine Pu-
šća.

Članak 39.
 Koncesija prestaje: 
- ispunjenjem zakonskih uvjeta, 
- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa, 
- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji, 
- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji, 
- pravomočnošću sudske odluke kojom se ugovor o  

koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava, 
-  u slučajevima određenima ugovorom o koncesiji, 
-  u slučajevima određenima posebnim zakonom. 

Članak 40.
 Davatelji koncesija dužni su dostaviti ministarstvu 
nadležnom za financije godišnji i srednjoročni (trogodišnji) 
plan davanja koncesija. 
 Davatelj koncesije dužan je prije isteka tekuće kalen-
darske godine izraditi godišnji plan davanja koncesija iz 
svoje nadležnosti za iduću kalendarsku godinu, na stan-
dardnom obrascu koji objavljuje ministarstvo nadležno za 
financije na svojim internetskim stranicama. 

Članak 41.
 Godišnji plan davanja koncesija mora biti u skladu sa 
srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija, a 
sadrži osobito: 
- planirani broj koncesija, 
- predviđene vrste i predmete koncesija, 
- rokove na koje se koncesije planiraju dati, 
- pravnu osnovu za davanje koncesije, 
- procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju, 
- popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini na koju se 

plan odnosi s napomenom za koje se koncesije planira 
novi postupak davanja koncesije te obrazloenjem razloga 
za eventualno neplaniranje davanja nove koncesije. 

Članak 42.
 Registar koncesija vodi ministarstvo nadležno za fi-
nancije. 
 Davatelji koncesija obveznici su korištenja web-apli-
kacije Registra koncesija. 
 Davatelj koncesije obvezan je postupiti prema uputa-
ma ministarstva nadležnog za financije, te u roku od sedam 
dana izvijestiti ministarstvo nadležno za financije o nasta-
lim promjenama iz pojedinog ugovora o koncesiji. 
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 Davatelji koncesija dužni su dostaviti ministarstvu 
nadležnom za financije svaku obavijest kojom se koncesio-
nara upozorava na uočeno neizvršavanje obveza iz ugovara 
o koncesijama. 
 Davatelj koncesije dužan je, radi unosa u Registar 
koncesija, ugovor o koncesiji dostaviti ministarstvu nad-
ležnom za financije u roku od 10 dana od dana sklapanja. 
Svaku promjenu iz ugovora o koncesijama davatelj konce-
sije dužan je prijaviti ministarstvu nadležnom za financije 
radi upisa u Registar koncesija. Način prijave propisuje se 
pravilnikom o registru koncesija. 
 Davatelj koncesije dužan je izvještavati o svakoj pro-
mjeni zaduženja u odnosu na iznos obveze koja proistječe 
iz naknade za koncesiju, te istu prijaviti ministarstvu nad-
ležnom za financije radi upisa u Registar koncesija. 

Članak 43.
 Davatelj koncesije dužan je do 1. lipnja tekuće godine 
za prethodnu godinu dostaviti ministarstvu nadležnom za 
financije izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesio-
nara, a osobito u odnosu na: 
- plaćanje naknade za koncesiju, 
- poduzete radnje vezane za nadzor rada koncesionara, 
- pokrenute mjere prisilne naplate naknade za koncesiju 

i drugih novčanih obveza po osnovi nalaza/rješenja 
inspekcijskih i drugih službi, 

- raskinute ugovore o koncesiji i one koji su u procesu 
raskida, 

- poslovanje koncesionara kada je to društvo posebne 
namjene, 

- izvršenje podugovora i ugovora s takvim svojstvom koje 
je sklopio koncesionar, a koji su vezani na ugovor o 
koncesiji, te 

- ostale bitne podatke o izvršenju ugovora o koncesiji. 
 Izvješće se dostavlja na obrascu koji ministarstvo nad-
ležno za financije objavljuje na svojim internetskim strani-
cama. 

Pravna zaštita 

Članak 44.
 Pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi 
se u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava. 
 Za sporove između stranaka, koji nastaju na temelju 
ugovora o koncesiji, stranke mogu ugovoriti arbitražno rje-
šavanje sporova. 

Članak 45.
 Na sva druga pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom 
primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama i posebnih 
propisa koji uređuju pojedinu komunalnu djelatnost. 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 46.
 Nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti na te-
melju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije obav-
lja Jedinstveni odjel jedinice lokalne samouprave. 

Članak 47.
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obav-
ljati na temelju pisanog ugovora (“Službeni glasnik Općine 
Pušća“ broj 3/10). 

Članak 48.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u “Službenom glasniku Općine Pušća.”

Predsjednik
Općinskog vijeća

Željko Stanišak, dr.vet.med.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 18. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 
01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća 
na 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 08. svibnja 2014. 
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK 
O POTPISIVANJU SPORAZUMA O PROVEDBI 
PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I GRADNJE 

SUSTAVA JAVNE RASVJETE

Članak 1.
 Općinsko vijeće Općine Pušća razmatralo je Spora-
zum o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava 
javne rasvjete (u daljnjem tekstu: Sporazum).

Članak 2.
 Utvrđuje se da se Sporazum sklapa sa Zagrebačkom 
županijom, a predmet Sporazuma je provedba projekta re-
konstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete na području 
Općine Pušća.

Članak 3.
 Sporazum je sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 4.
 Ovlašćuje se Općinskog načelnika za provođenje Spo-
razuma i na potpisivanje istoga.
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Članak 5. 

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

KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ: 238/24-01-14-05
Donja Pušća, 08. svibnja 2014. godine

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

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o za-
štiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 4. i 10. 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju opera-

tivnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 
40/08 i 44/08) i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni 
glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst), Op-
ćinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 7. redovnoj sjednici 
održanoj dana 08. svibnja 2014. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju 

Stožera zaštite i spašavanja Općine Pušća

Članak 1.
 U članku 3. Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spa-
šavanja Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, 
broj 07/13) za člana Stožera umjesto osobe navedene pod 
rednim brojem 3. imenuje se: 

„3. Natalija Damjanović – pomoćnica načelnice Policij-
ske postaje Zaprešić, za člana Stožera.“

Članak 2. 
 Ostale odredbe Odluke o imenovanju Stožera zaštite 
i spašavanja Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pu-
šća“, broj 07/13), ostaju nepromijenjene.

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u „Službenom glasniku općine Pušća.“

KLASA: 021-05/14-01/ 02  
URBROJ: 238/24-01-14-06
Donja Pušća, 08. svibnja 2014. godine

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

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj ( regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 18. Sta-
tuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 
01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće  Općine Pušća 
na  svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj 08. svibnja 2014. 
godine, donijelo je slijedeću 

ODLUKU O 
NAKNADAMA ZA SJEDNICE,

RADNA TIJELA 
I POVJERENSTVA

Članak 1.
 Ovom se Odlukom utvrđuje visina naknade članovima 
Općinskog vijeća Općine Pušća, predsjedniku Općinskog 
vijeća Općine Pušća, načelniku Općine Pušća, donačelniku 
Općine Pušća, članovima odbora, povjerenstva  i službe-
nicima Općine Pušća za nazočenje sjednicama Općinskog 
vijeća Općine Pušća, odnosno visine naknada članovima 
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pušća, načelniku 
Općine Pušća, donačelniku Općine Pušća i službenicima 
Općine Pušća za nazočenje sjednicama radnih tijela Općin-
skog vijeća Općine Pušća, kao i naknade za rad predsjedni-
ku Općinskog vijeća Općine Pušća.

Članak 2.
 Naknade iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se:
- predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog 

vijeća, načelniku, donačelniku i predstavnicima odbora 
i povjerenstva za prisustvovanje sjednicama u iznosu od 
400,00 kuna netto po sjednici,

- službenicima za prisustvovanje sjednicama Općinskog 
vijeća ukoliko se sjednica održava izvan radnog vreme-
na, u iznosu od 400,00  kuna netto po sjednici,

- članovima odbora, povjerenstva, predsjednika Općin-
skog vijeća, donačelnika Općine Pušća, sjednicama rad-
nih tijela u iznosu od 100,00 kuna netto po sjednici, 

- službenicima za prisustvovanje sjednicama odbora i po-
vjerenstva ukoliko se sjednica održava izvan radnog vre-
mena, u iznosu od 100,00 kuna netto po sjednici,

- utvrđuje se da mjesečna netto naknada predsjedniku Op-
ćinskog vijeća Općine Pušća za njegov rad u Općinskom 
vijeću Općine Pušća iznosi 1.000,00 kuna netto.

Članak 3.
 Iznosi naknada propisani u članku 2. Odluke isplaćivat 
će se na žiro-račune korisnika.
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Članak 4.
 Sredstva za isplatu naknada iz članka 2. ove Odluke 
osiguravaju se u Proračunu Općine Pušća.

Članak 5.
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o naknadama za sjednice i povjerenstva od 14. rujna 2009. 
godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za 
sjednice i povjerenstva od 29. prosinca 2010. godine.  
 

Članak 6.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u Službenom glasniku Općine Pušća.

Klasa: 021-05/14-01/02
Urbroj: 238/24-01-14-07
Donja Pušća, 08. svibnja 2014. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
 Željko Stanišak, dr.vet.med.
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Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pra-
vima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 

146/08, 38/09, 153/09, 90/2010 i 143/12) i  članka 18. Sta-
tuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 
01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće  Općine Pušća 
na  svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj 08. svibnja 2014. 
godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o prodaji dijela k.č.br. 3808/1   

k.o. Pušća u naselju  
Hruševec Pušćanski  

Članak 1.
 Temeljem Zaključka Općinskog vijeća o ukidanju 
svojstva javnog dobra na dijelu nekretnine označena kao 
k.č.br. 3808/1, od 17. rujna 2013. godine, donosi se Za-
ključak kojim se utvrđuje jedinična cijena u visini od 50,00 
kuna po m2,  za prodaju dijela k.č.br. 3808/1, u naravi ora-
nica Puti ukupne površine 170 čhv, upisane u zemljišne 
knjige Općinskog suda u Zaprešiću u Popis I k.o. Pušća u 
naselju Hruševec Pušćanski, temeljm Zahtjeva g. Orgulan 
Zdravka iz Hruševca Pušćanskog, Bregovita 11.

Članak 2.
 Zadužuje se načelnica Općine da s g. Orgulan Zdrav-
kom sklopi Ugovor o kupoprodaji za dio nekretnine iz 
članka 1. ovog Zaključka.

Članak 3.
 Ova Zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Pušća.

Klasa: 021-05/14-01/02
Urbroj: 238/24-01-14-08
Donja Pušća, 08. svibnja 2014. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Stanišak, dr.vet.med.


