Broj 2.

Godina XXIII.

09. ožujka 2016.

SADRŽAJ
1.

Zaključak o isplati novčanih sredstava za tiskanje
školskog lista;
2. Odluka 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 za 2016. godinu
i Provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjera na području Općine
Pušća za 2016. godinu;
3. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu
snimke izvedenog stanja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta;
4. Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu
„Pušća“;
5. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izrade Strateškog programa razvoja Općine
Pušća za razdoblje 2016. – 2020.;
6. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izmjene/izrade Plana gospodarenja otpadom
Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2022.;
7. Ispravak Zaključka o izdvajanju novčanih sredstava za troškove organizacije predstave u sklopu 9.
GFUK-a s proljeća 2016. godine;
8. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu vođenja poslova zaštite na radu;
9. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Općine Pušća;
10. Zaključak o prihvaćanju Ponude za obavljanje poslova skloništa za životinje na području Općine Pušća u
periodu od 01.03.2016. do 31.12.2016. godine;
11. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića za djecu s posebnim potrebama;

12. Donošenje Odluke o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja
Općine Pušća;
13. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za
rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Pušća za 2016 godinu;
14. Donošenje Odluke o izradi dokumenta; Strateškog
programa razvoja Općine Pušća za razdoblje
2016. – 2020.;
15. Donošenje Odluke o izradi dokumenta; Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje
2016 - 2022.;
16. Donošenje Odluke o visini grobnih usluga;
17. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana
Odbora za kulturu i sport;
18. Donošenje Odluke o pokretanju pregovaračkog
postupka: STAZA ŽIVOTA – IZGRADNJA – DODATNI RADOVI;
19. Donošenje Odluke o donošenju Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša za područje Općine Pušća;
20. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i
spašavanja Općine Pušća;
21. Donošenje Odluke o donošenju Plana civilne zaštite
Općine Pušća;
22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora odnosno davanjem koncesije;
23. Donošenje Odluke o II. izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima;
24. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija iz
područja komunalnih djelatnosti za 2016. godinu;
25. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od
posebnog interesa za Općinu Pušća.

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

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 2

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Opine Pušća“,
broj 01/13 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 22.
siječnja 2016. godine, donio je
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ZAKLJUČAK

O ISPLATI NOVČANIH SREDSTAVA
ZA TISKANJE ŠKOLSKOG LISTA

Broj 2.

Članak 1.
Ovom se Odlukom prihvaća Program mjera suzbijanja
patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Pušća, izrađen u siječnju 2016. godine i Provedbeni
plan preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne
mjere na području Općine Pušća za 2016. godinu, izrađen
u siječnju 2016. godine, a koji su izrađeni i dostavljeni od
strane Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.
Članak 2.

Članak 1.

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

Isplatiti će se novčana sredstva OSNOVNOJ ŠKOLI
PUŠĆA, Zagorska 2, Donja Pušća u iznosu od 1.000,00
kuna za tiskanje školskog lista „Školsko zvono.“

Članak 3.

Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“

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 proračunu Općine Pušća za tu namjenu.
KLASA: 501-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 29. siječnja 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

KLASA: 022-01/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 22. siječnja 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 5. stavka 2. 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), općinski načelnik Općine Pušća dana 29. siječnja 2016. godine, donosi
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ODLUKU
o prihvaćanju Programa mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda)
i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano
i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene
važnosti za područje Općine Pušća za 2016. godinu
i Provedbenog plana preventivne i obvezne
preventivne DDD kao posebne mjere na području
Općine Pušća za 2016. godinu

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana
15. veljače 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA
IZRADU SNIMKE IZVEDENOG STANJA I
IZRADE GEODETSKOG ELABORATA
IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda UR.BR. 866/16/DM od poduzeća ZAPREŠIĆ d.o.o. iz Zaprešića, Pavla Lončara 2 od
10. veljače 2016. godine za izradu snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata za upis nerazvrstanih cesta
t(Kumrovečka odvojak prema kućnom broju 117, Ravnice, Strmečka i Grmovčica), u iznosu od 33.856,00 kn
uvećano za PDV-e.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 2.

Stranica 3

Članak 2.

Članak 3.

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

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

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 936-02/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 15. veljače 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni
Obrazloženje
Usluge iz predmetne Ponude su potrebne za prijavu na
financiranje EU projekata – gradnja glavnih kolektora sustava odvodnje naselja Pušća i naselja koja gravitiraju k
potoku Pušća u Općini Pušća (I. ETAPA – FAZA 1). Obračun za predmetne usluge iz predmetne Ponude će se izvršiti
prema stvarno snimljenim dužinama cesta.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32.
Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,”
broj 01/13 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine
Pušća dana 16. veljače 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu „Pušća“ u visini od 15.000,00 kuna, a za proljetni dio sezone
2015./2016.:
• sudski troškovi za omladinski pogon, porezne obveze,
obveze prema Nogometnom savezu (članarine), troškovi održavanja terena, troškovi održavanja i režije
(knjigovodstvo, struja, telefon), troškovi ovrhe za vodu
i kupnja opreme za trening (lopte)
temeljem Prijedloga za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od 15.
veljače 2016. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R050.

KLASA: 402-03/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 16. veljače 2016. 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), općinska načelnica Općine
Pušća dana 18. veljače 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU IZRADE
STRATEŠKOG PROGRAMA RAZVOJA
OPĆINE PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020.
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 07/16 od Obrta za konzultantske usluge „SINTAGMA“ iz Okučana, Bana Josipa
Jelačića 14 od 16. veljače 2016. godine za uslugu izrade Strateškog programa razvoja Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2020. u iznosu od 43.000,00 kuna uvećano
za PDV-e.
Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor o poslovnoj suradnji za izradu Strateškog programa razvoja Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2020.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 4.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 302-02/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 18. veljače 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 4

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), općinski načelnik Općine
Pušća dana 18. veljače 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU IZMJENE/IZRADE
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2022.

Broj 2.

U Zaključku o izdvajanju novčanih sredstava za troškove organizacije predstave u sklopu 9. GFUK-a s proljeća 2016. godine (KLASA: 402-08/15-01/13, URBROJ:
238/24-02-15-02 od 02. studenoga 2015. godine) u članku 1. ispravlja se: „Prihvaća se Ponuda za gostovanje od
Kulturne udruge „GFUK“ iz Krapine, Šetalište hrvatskog
narodnog preporoda 13 od 23. veljače 2016. godine za
troškove organizacije predstave komičnog karaktera –
„Ufuraj se i pukni“ u izvedbi Kerekesh teatra u Općini
Pušća koja će se održati dana 13. travnja (srijeda) 2016.
godine u iznosu od 11.000,00 kn.
KLASA: 402-08/15-01/13
URBROJ: 238/24-02-16-05
Donja Pušća, 23. veljače 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 05/16 od Obrta za konzultantske
usluge „SINTAGMA“ iz Okučana, Bana Josipa Jelačića 14
od 16. veljače 2016. godine za uslugu izmjene/izrade Plana
gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2016. –
2022. u iznosu od 12.000,00 kuna uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor o pružanju usluge izmjene/izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2022.
Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 4.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 302-02/16-01/02
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 18. veljače 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Obrazloženje
Prilikom organizacije 9. po redu Glumačkog festivala
od strane Kulturne udruge „GFUK,“ a nastavno na doneseni Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za troškove orga-

nizacije predstave u sklopu 9. GFUK-a s proljeća 2016. godine
(KLASA: 402-08/15-01/13, URBROJ: 238/24-02-15-02 od
02. studenoga 2015. godine), Kulturna udruga „GFUK“ po-

nudila je za gostovanje ovog proljeća u Općini Pušća komediju Kerekesh teatra iz Varaždina „Ufuraj se i pukni“
za 11.000,00 kuna u terminu 13. travnja (srijeda) 2016.
godine.
Nastavno na gore navedeno, prihvaćena je nova Ponuda Kulturne udruge „GFUK“ od 23. veljače 2016. godine.

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), općinski načelnik Općine
Pušća dana 26. veljače 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA
USLUGU VOĐENJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

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), općinski načelnik Općine
Pušća dana 23. veljače 2016. godine, donosi

Prihvaća se Ponuda br.V5528-2016 od poduzeća Preventa d.o.o. iz Varaždina, Frana Supila 50a od 23. veljače
2013. godine za uslugu vođenja poslova zaštite na radu
prema čl. 20/21 Zakona o zaštiti na radu i sva potrebna obnavljanja dokumentacije u iznosu od 2.500,00 kn s
uključenim PDV-om.

I S PRAVAK

Članak 2.

7

Zaključka o izdvajanju novčanih sredstava za
troškove organizacije predstave
u sklopu 9. GFUK-a s proljeća 2016. godine
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Članak 1.

Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor o pružanju usluga zaštite na radu.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 2.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 115-01/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 26. veljače 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13
– pročišćeni tekst), a sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša za područje Općine Pušća od listopada
2015. godine te odredbama Pravilnika o metodologiji za
izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“, broj 30/14 i 67/14), općinska načelnica
Općine Pušća donosi
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ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
Općine Pušća
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se operativne snage zaštite i
spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Pušća.
Članak 2.
Operativne snage zaštite i spašavanja Općine Pušća su:
Stožer zaštite i spašavanja Općine Pušća
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Pušća
Povjerenici civilne zaštite Općine Pušća
Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića
Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Magdalena
Hrvatska gorska služba spašavanja –Stanica Samobor
Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić.
Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, a
pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja te
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnome području
Općine Pušća.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stranica 5

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti
okolnostima kada je proglašena katastrofa.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinska
načelnica Općine Pušća uz stručnu potporu Stožera zaštite
i spašavanja Općine Pušća.
U katastrofama i velikim nesrećama Općinska načelnica Općine Pušća izravno zapovijeda operativnim snagama
zaštite i spašavanja Općine Pušća.
Članak 3.
Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša:
1. Lovačko društvo „Fazan“
2. Nogometni klub „Pušća“
3. Udruga branitelji Hrvatske Pušća
4. Udruga umirovljenika Općine Pušća
5. Udruga žena Pušća
6. Udruga „Pušćanski bregi“.
Članak 4.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području
Općine Pušća:
1. Ordinacija opće medicine Marijana Kos Bernardić,
Zagorska 2, Donja Pušća
2. Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti,
Pavla Lončara 2
3. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Pavla Lončara 2, Zaprešić
4. Obrt za transport, građevinarstvo, trgovinu i usluge
„Mihaliček“, Savska 61, Zaprešić
5. Meštrović prijevoz d.o.o., Perjavička putina 9, Zagreb.
Članak 5.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara s područja Zagrebačke županije čiji je osnivač Zagrebačka županija:
1. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije,
Ul. Grada Vukovara 72/V, Zagreb
2. Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije –
Ispostava Zaprešić, Pavla Lončara 1, Zaprešić
3. Dom zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Zaprešić, Pavla Lončara 1, Zaprešić
4. Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. Nadcestarija Zaprešić, Veliki Vrh 1, Zaprešić
5. Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.,
Oreškovićeva 6D/1, Zagreb
6. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.,
Folnegovićeva 1, Zagreb.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 6.

Članak 9.

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja
se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti i postupaju prema vlastitim operativnim planovima:
1. Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska postaja
Zaprešić, Drage Švajcara 4, Zaprešić
2. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Uprava za veterinarske inspekcije, Veterinarski
ured Zagreb, Ispostava Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1,
Zaprešić
3. Veterinarska stanica Zaprešić, Bana Jelačića 77,
Zaprešić
4. Ministarstvo socijalne politike i mladih- Centri za socijalnu skrb na području Zagrebačke županije, Centar za
socijalnu skrb Zaprešić, Drage Kodrmana 3a, Zaprešić
5. Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske inspekcije, PO za središnju
Hrvatsku, Ispostava Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić.
Državne upravne organizacije :
1. Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, Zagreb
2. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost,
Frankopanska 11, Zagreb
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje- PUZS Zagreb,
Ksaverska cesta 109, Zagreb.
Uredi državne uprave u županijama:
1. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji- Ispostava Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1, Zaprešić.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o utvrđivanju operativnih snaga na području Općine Pušća,
KLASA: 810-01/13-01/07, URBROJ: 238/24-13-01, od 18.
studenoga 2013. godine („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 06/13) i Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje za području Općine Pušća, KLASA:
810-01/13-01/06, URBROJ: 238/24-13-01 od 18. studenoga
2013. godine („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 06/13).

Članak 7.
Pravne osobe i ostali subjekti od republičkog i županijskog značaja za zaštitu i spašavanje:
1. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZAGREB (POGON ZAPREŠIĆ), Bana Josipa
Jelačića 14, Zaprešić
2. GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O., Radnička
cesta 1, Zagreb
3. HRVATSKE ŠUME d.o.o. - ŠUMARIJA ZAGREB,
Vladimira Nazora 7, Zagreb
4. HRVATSKE VODE – VGO ZA GORNJU SAVU,
Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb
5. Hrvatska poljoprivredna agencija, Ilica 101, Zagreb.
Članak 8.
Općina Pušća će fizičkim i pravnim osobama iz članka
3., 4. i 5. ove Odluke dostaviti Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje u Općini Pušća kao i Izvod iz Plana
zaštite i spašavanja radi usklađivanja djelovanja svih sudionika u provedbi zadaća i spašavanja na području Općine.
Pravne osobe iz članka 4. dužne su Općini dostaviti
sve raspoložive informacije i podatke važne za izradu Plana zaštite i spašavanja Općine Pušća te izraditi svoje operativne planove te iste uskladiti s Planom zaštite i spašavanja
Općine Pušća.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 810-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-01
Donja Pušća, 29. veljače 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 56. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 135/06,
37/13 i 125/13) i članka 79. Statuta Općine
Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Pušća
dana 01. ožujka 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA OBAVLJANJE
POSLOVA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE NA
PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA U PERIODU OD
01.03.2016. DO 31.12.2016. GODINE
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda od UDRUGE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA – ŠAPICA iz Zaprešića, Kanadska 3 od 01.
ožujka 2016. godine za obavljanje poslova skloništa za
životinje (troškovi hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka u sklonište do 60. dana prema Zakonu o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 135/06, 37/13 i 125/13))
na području Općine Pušća u periodu od 01.03.2016. do
31.12.2016. godine. Mjesečni troškovi za zbrinjavanje
nevlasničkih pasa sastoje se od paušalnog mjesečnog
iznosa od 1.600,00 kn i troškova za svakog pojedinog psa
prema dojavi u iznosu od 600,00 kuna.
Članak 2.
Za poslove i usluge iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se Ugovor o obavljanju poslova skloništa za životinje na području Općine Pušća u periodu od 01.03.2016. do
31.12.2016. godine. UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA
– ŠAPICA će poslove i usluge obavljati po cijenama specificiranim u predmetnoj Ponudi od 01. ožujka 2016. godine.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 2.

Članak 3.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 322-01/16-01/02
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 01. ožujka 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni
Sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima,
kriterijima i postupku za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Pušća objavljenog u Službenom glasniku Općine Pušća broj
03/15 od 10. lipnja 2015. godine, Općinsko vijeće Općine
Pušća je na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana 24.
veljače 2016. godine donijelo slijedeću:
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ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora
dječjeg vrtića za djecu s posebnim potrebama
I/ Ovime se utvrđuje kako su se stekli uvjeti za davanje u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića za djecu s
posebnim potrebama u vlasništvu Općine Pušća na adresi
Donja Pušća, Kumrovečka 98 A, ukupne površine 146,00
m², zajedno s natkrivenim igralištem površine 74,25 m² i
preostalim prostorom (okućnicom) koji se nalaze uz objekt
na adresi Donja Pušća, Kumrovečka 98 A (dalje u tekstu:
“Poslovni prostor”).
II/ Ovom se Odlukom gđa. Kristina Alija Hrastinski, dipl.iur, gđa. Štefanija Gorupec i g. Željko Stanišak
imenuju članovima povjerenstva za pripremu i provedbu
javnog poziva (natječaja), predmet kojeg će javnog poziva
(natječaja) biti organiziranje rada dječjeg vrtića (redovitog
programa predškolskog odgoja i obrazovanja) za djecu s
posebnim potrebama na području Općine Pušća i davanje
u zakup Poslovnog prostora opisanog točkom I. ove Odluke u svrhu organiziranja rada dječjeg vrtića (redovitog
programa predškolskog odgoja i obrazovanja) za djecu s
posebnim potrebama, a koji će javni poziv (natječaj) biti
raspisan i objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatska najkasnije do 25. ožujka 2016. godine.
III/ Utvrđuje se početni iznos zakupnine za Poslovni
prostor iz točke I. Ove Odluke u iznosu od 5.000,00 (pet
tisuća kuna) mjesečno.
IV/ Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke daje se u
zakup na rok od 5 (pet) godina za obavljanje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s posebnim
potrebama, počevši od dana 1. rujna 2016. godine.

Stranica 7

V/ Tekst Javnog poziva (natječaja) iz točke II. ove Odluke je priložen ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
VI/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-05/16-01/01
Ur.br.: 238/24-01-16-03
Pušća, 24. veljače 2016. godine
PredsjednikOpćinskog vijeća
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13
– pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Pušća („Službeni
glasnik Općine Pušća“, broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana
24. veljače 2016. godine, donijelo je
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ODLUKU

o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i
nasade poljoprivrednika s područja Općine Pušća
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način i uvjeti sufinanciranja premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika
s područja Općine Pušća.
Članak 2.
Općina Pušća će u 2016. godini po svim policama osiguranja koje poljoprivrednici s područja Općine zaključe s
„Croatia osiguranjem“ d.d., sufinancirati premiju osiguranja od proljetnog mraza, tuče, udara groma, požara i gubitka kakvoće 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 2016. godinu, na
poziciji R 085 konto 3523, Program-Subvencije u poljoprivredi. Aktivnost-Subvencija poljoprivreda.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinska načelnica Anđela Cirkveni na
sklapanje Ugovora s „Croatia osiguranjem“d.d. o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Pušća za 2016. godinu.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-04
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („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
22. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 24.
veljače 2016. godine donijelo je
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ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Pušća za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Pušća (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2016. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pušća za 2016.
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
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 2.

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 1.000,00 kuna.
Članak 7.
Na dan konstituiranja, sastav Općinskog vijeća je bio
sljedeći:
HSS - 6 člana
HDZ - 2 člana
SDP - 2 člana
ZS - 1 član
NL - 2 člana
UKUPNO: 13 članova
Članak 8.
Sredstva utvrđena ovom Odlukom raspoređuju se za
rad političkoj stranci kako slijedi:
HSS – 		
6.000,00 kuna
HDZ – 		
2.000,00 kuna
SDP –
2.000,00 kuna
ZS –
		
1.000,00 kuna
NL Zlatko Novoselec – 1.000,00 kuna
NL Darko Vugec –
1.000,00 kuna
UKUPNO:
13.000,00 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 Općine.
Sredstva iz ove Odluke doznačuju se polugodišnje u
jednakim iznosima.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-05
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine
			

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

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 2.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća“, br. 01/2013
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Pušća na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj
dana 24. veljače 2016. godine donosi
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ODLUKU

Stranica 9

Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća“, br. 01/2013
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Pušća na svojoj 22. sjednici vijeća, održanoj
dana 24. veljače 2016. godine donosi
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ODLUKU

O IZRADI DOKUMENTA;
STRATEŠKOG PROGRAMA RAZVOJA
OPĆINE PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020.

O IZRADI DOKUMENTA;
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2022.

Članak 1.

Članak 1.

Ovom Odlukom o izradi Strateškog programa razvoja
Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2020. pristupa se izradi
navedenog dokumenta.

Ovom Odlukom o izradi Plana gospodarenja otpadom
Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2022. pristupa se izradi
navedenog dokumenta.

Članak 2.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnica Općine za provođenje ove Odluke.

Ovlašćuje se načelnica Općine za provođenje ove Odluke.
Članak 3.

Članak 3.
Ova Odluka o izradi dokumenta Strateškog programa
razvoja Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2020. stupa na
snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-06
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine

Ova Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom za
područje Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2022. stupa
na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-07
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine

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

Na temelju članka 12. Odluke o grobljima (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 05/99) i članka 18.
Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće na
22. sjednici održanoj 24. veljače 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

o visini grobnih usluga
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se cijene grobnih usluga koje se odnose na: kupnju grobnog mjesta, visinu naknade
(grobarina) za održavanje groblja i urni, korištenje mrtvačnice i komore, visinu naknade za uređenje grobnog mjesta i
urni te druge usluge utvrđene ovom Odlukom.
Članak 2.
Visina naknade i cijene usluga utvrđuju se u kunama, i to:
1. USLUGA KUPNJE GROBNOG MJESTA
a) Za mještane koji imaju stalno prebivalište na području Općine Pušća, Pojatna, Hruševca i Kupljenova cijene
su slijedeće:

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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R.br.
1.
2.

Naziv

Broj 2.

Jed.
mjere

Cijena u slučaju smrti

Cijena rezervacije

kom

4.500,00 kn

7.500,00 kn

kom

8.500,00 kn

12.000,00 kn

Grobno mjesto za jednu osobu sa okvirom
(2,50 x 1,10)
Grobno mjesto za dvije osobe sa okvirom
(2,50 x 2,20)

3.

Kazeta za 4 urne (DOMAĆI mještani)

kom

5.500,00 kn

7.500,00 kn

4.

Kazeta za 6 urni (DOMAĆI mještani)

kom

6.500,00 kn

8.500,00 kn

5.

Kazeta za 4 urne (STRANI)

kom

10.000,00 kn

6.

Kazeta za 6 urni (STRANI)

kom

12.000,00 kn

b) Za građane koji nemaju stalno prebivalište na području Općine Pušće, Pojatna, Hruševca i Kupljenova cijene su
slijedeće:
R.br.
1.
2.

Naziv
Grobno mjesto za jednu osobu sa okvirom
(2,50 x 1,10)
Grobno mjesto za dvije osobe sa okvirom
(2,50 x 2,20)

Jed.
mjere

Cijena u slučaju smrti

kom

15.000,00 kn

kom

20.000,00 kn

2. VISINA NAKNADE ZA BETONIRANJE OKVIRA
Betoniranje okvira na starom dijelu groblja:
- za dvije osobe (2,50 x 2,20)						
- za jednu osobu (2,50 x 1,10)						
3. VISINA GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBLJA
Naknada za održavanje grobnog mjesta (grobarina) po m2
Naknada za održavanje grobnog mjesta – 4 urne po m2
Naknada za održavanje grobnog mjesta – 6 urna po m2
4. VISINA NAKNADE ZA MRTVAČNICU I KOMORU
Naknada za mrtvačnicu:
- do 12 sati
- do 48 sati
Korištenje komore:			
- 24 sata						
- 48 sata

6.500,00 kn
5.000,00 kn
40,00 kn
80,00 kn
100,00 kn

150,00 kn
300,00 kn
250,00 kn
500,00 kn

5. VISINA NAKNADE ZA UREĐENJE GROBNOG MJESTA
Naknada za korištenje zemljišta za deponiranje građevinskog
materijala, uništavanje puteva i staza, korištenje struje
i vode prilikom izgradnje odnosno postavljanja spomenika ili
oblaganja betonskog okvira mramorom - paušalno
400,00 kn
Naknada za korištenje zemljišta za deponiranje građevinskog
materijala, uništavanje puteva i staza, korištenje struje
i vode prilikom izgradnje odnosno postavljanja spomenika na
mjestu za polaganje urne – paušalno
200,00 kn 			
Naknada za korištenje zemljišta za deponiranje građevinskog
materijala, uništavanje puteva i staza, korištenje struje
i vode prilikom popravka spomenika i obiteljske
grobnice (manji zahvati) – paušalno
200,00 kn
6. VISINA NAKNADE ZA UPIS U EVIDENCIJE I IZDAVANJA POTVRDA
Preuzimanje pokojnika na upis u grobnu evidenciju
80,00 kn
Izdavanje evidencijskih dokumenata na zahtjev stranke
80,00 kn
7. VISINA NAKNADE ZA SLIJEDEĆE USLUGE:
a) Odvoz uvelih vijenaca s groba i spaljivanje
b) Pranje i čišćenje susjednih grobova
c) Naknada za korištenje grobnog zemljišta
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

250,00 kn
150,00 kn
4.500,00 kn
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Članak 3.

Članak 1.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini grobnih usluga od
15. listopada 2010. godine (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 06/10).

Pokreće se pregovarački postupak javne nabave bez
prethodne objave, temeljem članka 26. stavka 2. točke 4.
Zakona o javnoj nabavi.
Pregovarački postupak će se provesti sa obrtom „Mihaliček“ iz Zaprešića, Savska 61.
Predmet nabave su dodatni radovi izgradnje Staze života.
Procijenjena vrijednost javne nabave (bez PDV-a)
iznosi 219.040,00 kuna.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-08
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Temeljem članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službene glasnik Općine Pušća“, broj 01/13
– pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine
Pušća na 22. redovnoj sjednici održanoj dana
24. veljače 2016. godine, donijelo je
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Članak 2.
Ovlašćuje se općinsku načelnicu Općine Pušća da provede pregovarački postupak javne nabave sukladno članku
1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-10
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine

ODLUKU

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

o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu i sport
I.
Danijel Hadrović, razrješuje se dužnosti člana Odbora
za kulturu i sport.
II.
Nevenko Kamnatnik, izabire se za člana Odbora za kulturu i sport, na vrijeme do isteka mandata članova Odbora.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-09
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine

		
		

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

Na temelju članka 26. stavka 2. točke 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj
90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 18.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik
Općine Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Pušća na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo je
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ODLUKU O POKRETANJU
PREGOVARAČKOG POSTUPKA:
STAZA ŽIVOTA – IZGRADNJA – DODATNI RADOVI

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15) i članka 18. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13
– pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine
Pušća na 22. redovnoj sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. godine, donosi

19

ODLUKU O DONOŠENJU
PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA,
MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I
OKOLIŠA ZA PODRUČJE OPĆINE PUŠĆA
Članak 1.
Temeljem prethodne suglasnosti Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb (KLASA: 810-03/15-03/14, URBROJ: 54321-01-15-3 od 23. prosinca 2015. godine) Općinsko vijeće
Općine Pušća donosi Procjenu ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Pušća izrađenu od ovlaštene tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke,
Radmile Matejčić 10.
Članak 2.
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Pušća sastavni
je dio ove Odluke i sastoji se od tekstualnog i grafičkog
dijela.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Broj 2.

Članak 3.

Članak 4.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Pušća tajni je
podatak stupnja tajnosti “službena tajna, povjerljivo”.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća.”

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara za područje Općine Pušća
od 09. prosinca 2010. godine („Službeni glasnik Općine
Pušća”, broj 07/10).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća”
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-11
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”,
broj 82/15) i članka 18. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13
– pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj
22. redovnoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016.
godine, donosi
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ODLUKU

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-12
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15) i članka 18. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13
– pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj
22. redovnoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016.
godine, donosi
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ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE PUŠĆA
Članak 1.
Temeljem prethodnog pozitivnog mišljenja Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Zagreb (KLASA: 810-03/15-03/14, URBROJ:
543-21-01-15-4 od 23. prosinca 2015. godine) Općinsko
vijeće Općine Pušća donosi Plan civilne zaštite Općine
Pušća izrađen od ovlaštene tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke,
Radmile Matejčić 10.

O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA OPĆINE PUŠĆA

Članak 2.

Članak 1.

Plan civilne zaštite Općine Pušća sastavni je dio ove
Odluke i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

Temeljem prethodnog pozitivnog mišljenja Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Zagreb (KLASA: 810-03/15-03/14, URBROJ:
543-21-01-15-4 od 23. prosinca 2015. godine) Općinsko
vijeće Općine Pušća donosi Plan zaštite i spašavanja Općine Pušća izrađen od ovlaštene tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke,
Radmile Matejčić 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Pušća od 22.
prosinca 2011. godine (“Službeni glasnik Općine Pušća”,
broj 07/11).

Članak 2.

Članak 4.

Plan zaštite i spašavanja Općine Pušća sastavni je dio
ove Odluke i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća.”

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Pušća od 19. rujna 2011. godine (“Službeni glasnik Općine
Pušća”, broj 05/11).
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Članak 3.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-13
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 2.

Na temelju članka 11. stavak 2. i članka 15.
stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 109/95 –
Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 18.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 01/03 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana 24.
veljače 2016. godine donijelo slijedeću:
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ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i
mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih
djelatnosti na temelju pisanog ugovora
odnosno davanjem koncesije
Članak 1.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 22. Odluke
o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije na način da ista sada glasi:
„Članak 22.
Komunalne djelatnosti koje se na području Općine
mogu obavljati davanjem koncesije su:
- obavljanje dimnjačarskih poslova.
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se
obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja
za loženje.“
Članak 2.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 26. Odluke
o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije na način da ista sada glasi:
„Članak 26.
Na postupak davanja koncesija za javne usluge čija je
procijenjena vrijednost manja od 5.000.000,00 EUR (bez
PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti i koncesija za gospodarsko 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 procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 5.000.000,00 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,
pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu.“
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Članak 3.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 28. Odluke
o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije na način da ista sada glasi:
„Članak 28
Davatelj koncesije će isključiti ponuditelja:
- Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba
ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak
265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak
293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem
(članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje
kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak
329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.),
prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a),
davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b),
udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.),
zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak
347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona
(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,
152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje
razlozi za isključenje:
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu
daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca
računajući od dana početka postupka davanja koncesije.
- Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza
nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice
u postupku predstečajne nagodbe),
Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje
razlozi za isključenje:
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije
biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ili
- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe
koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi
sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana
računajući od dana početka postupka davanja koncesije,
ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje
potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
- Ako je ponuditelj dostavio lažne podatke pri dostavi
gore navedenih dokumenata
Za dokazivanje uvjeta pravne i poslovne, financijske,
tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan priložiti
sljedeće dokaze:
Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta.
Ako se navedeni izvodi ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava
ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka davanja koncesije.
Izjava o broju zaposlenika s obrazovnom i stručnom
kvalifikacijom koji će obavljati poslove koji su predmet
koncesije, kojom ponuditelj izjavljuje da ima položen
majstorski ispit za dimnjačara ili zaposlenog minimalno
jednog majstora dimnjačara, što dokazuje preslikom uvjerenja o položenom majstorskom ispitu i potvrdom o stažu
koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili
elektroničkim zapisom koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Popis sklopljenih ugovora o koncesiji, s iznosom koncesijske naknade, naznačenim trajanjem koncesije, navodom
o uredno ispunjenim ugovornim obvezama te nazivom druge ugovorne strane, kojim ponuditelj dokazuje da je izvršio
minimalno jedan ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova s drugim jedinicama lokalne samouprave.
Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih
institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Dokaz se prilaže u obliku financijske dokumentacije
BON2/SOL2.
Ostalu dokumentaciju ukoliko je ona obvezna prema
propisima koji uređuju pojedina pitanja vezana za postupak
davanja koncesija u pojedinačnim područjima i djelatnostima, a koja će biti definirana Analizom davanja koncesije.“

Broj 2.

Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95,
109/95 – Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i
36/15), te članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/03 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 22. redovnoj sjednici
održanoj dana 24. veljače 2016. godine donijelo slijedeću:
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ODLUKU
o II. Izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
Članak 1.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 4. Odluke o
komunalnim djelatnostima Općine Pušća (Pročišćeni tekst)
na način da ista sada 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;
• ukop pokojnika na području Općine Pušća;
• povremeno, po nalogu i pozivu Općine Pušća, usluge održavanja groblja na području Općine Pušća;
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.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o uvjetima i mjerilima za
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju
pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije ostaju neizmijenjene.

Sve ostale odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Pušća (Pročišćeni tekst) ostaju neizmijenjene.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-14
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-15
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 2.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama
(„Narodne novine“, broj 143/12) i članka 18.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pušća na 22. redovnoj sjednici
održanoj dana 24. veljače 2016. godine, donosi
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GODIŠNJI PLAN DAVANJA
KONCESIJA

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o
sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13 i 57/15)
i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pušća na 22. redovnoj sjednici
održanoj 24. veljače 2016. godine, donosi
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ODLUKU
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za
Općinu Pušća

iz područja komunalnih djelatnosti za 2016. godinu
I.
U skladu sa utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti sa određenim koncesionarima, utvrđuje se Godišnji
plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti
za 2016. godinu, kako slijedi:
1. Vrsta koncesije: dimnjačarski poslovi
• Planirani broj koncesija: 1
• Rok davanja koncesije: 5 godina
• Procijenjena godišnja naknada za pojedinu koncesiju:
8.000,00 kuna
• Popis ugovora o koncesiji koji istječu u tekućoj godini:
nema

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje popis pravnih osoba od
posebnog interesa za Općinu Pušća, u smislu Zakona
o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11, 12/12, 126/12, 48/13 i 57/15).
Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke jesu pravne osobe koje obavljaju djelatnost od interesa za Općinu Pušća,
a u kojima Općina Pušća ostvaruje značajni utjecaj na
upravljanje.

II.
Pravna osnova za davanje koncesija u smislu ovog Godišnjeg plana koncesija sadržana je u članku 11. 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, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
i članku 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj
143/12), i Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih
djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem
koncesije (KLASA: 021-05/16-01/01, URBROJ: 238/2401-16-14 od 24. veljače 2016. godine).
III.
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Članak 3.
Pravne osobe od posebnog interesa za Općinu Pušća su:
Trgovačko društvo kojem je Općina Pušća suosnivač:
- ZAPREŠIĆ d.o.o., sa sjedištem u Zaprešiću, Pavla
Lončara 2, MBS 080145537, OIB 96412232479
• Trgovačko društvo kojem je osnivač “Zaprešić” d.o.o.:
- VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ
d.o.o., sa sjedištem u Zaprešiću, Pavla Lončara 2, MBS
080881305, OIB 29113541841
•

Članak 4.

Ovaj Godišnji plan dostavlja se Ministarstvu nadležnom za financije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Pušća od 23. prosinca 2013. godine (“Službeni glasnik
Općine Pušća”, broj 08/13).

IV.

Članak 5.

Ovaj Godišnji plan objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Pušća.

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

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/24-01-16-17
Donja Pušća, 24. veljače 2016. godine

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

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

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 2.

