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Godina XXI.

10. lipnja 2014.

SADRŽAJ
1. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za
kupnju prehrambenih i higijenskih proizvoda
za pomoć Općini Drenovci
2. Zaključak o doznaci financijskih sredstava
Nogometnom klubu „Pušća“;
3. Zaključak o doznaci financijskih sredstava
Judo klubu Panda Pušća;
4. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za
nabavku informatičke opreme;
5. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za
davanje nekretnina i/ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća na privremeno ili povremeno
korištenje

6. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku
za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu
Općine Pušća;
7. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Pušća;
8. Odluka o radu ugostiteljskih objekata na području Općine Pušća;
9. Odluka o pristupanju Općine Pušća Udruzi
LAG “SAVA”;
10. Odluka o imenovanju predstavnice Općine
Pušća u Skupštinu LAG „SAVA“;
11. Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih
Općine 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
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 16. svibnja 2014. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA
KUPNJU PREHRAMBENIH I HIGIJENSKIH
PROIZVODA ZA POMOĆ OPĆINI DRENOVCI
Članak 1.
Općina Pušća će izdvojiti novčana sredstva za kupnju
prehrambenih i higijenskih proizvoda za pomoć Općini
Drenovci stradaloj uslijed velikih poplava.
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: 402-01/14-01/06
URBROJ: 238/24-02-14-01
Pušća, 16. svibnja 2014. godine
NAČELNIK OPĆINE PUŠĆA
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 20.
svibnja 2014. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
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.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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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: 238/24-02-14-08
Donja Pušća, 20. svibnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 26.
svibnja 2014. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O DOZNACI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
JUDO KLUBU PANDA PUŠĆA
Članak 1.
Odobravaju se sredstva JK PANDA PUŠĆA, Ravnice 6, Donja Pušća za redovni rad u iznosu od 6.000,00
kuna.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu na poziciji R062.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 402-01/14-01/07
URBROJ: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 26. svibnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni
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Službeni glasnik Općine 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 03.
lipnja 2014. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA NABAVKU INFORMATIČKE OPREME
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda/Predračun broj: 25728/2014 poduzeća LIBUSOFT CICOM d.o.o. iz Zagreba, Remetinečka cesta 7 A od 02. lipnja 2014. godine za nabavku informatičke opreme (2 kom PC Lenovo ThinkCentre E93 TWPN 10AR003HCR, 2 kom MS Office Home and Business
2013 Croatian FPP, 1 kom Monitor 22” Philips 220B4LPCB, 5 sati rada na lokaciji naručitelja i dolazak na lokaciju
korisnika) u sveukupnom iznosu od 14.977,00 kn uvećano
za zakonsku stopu PDV-a.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu na poziciji R041.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 030-06/14-01/01
URBROJ: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 03. lipnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni
Temeljem odredbe članka 18. Statuta Općine
Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj
01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 8. redovnoj sjednici
održanoj dana 05. lipnja 2014. godine usvojilo slijedeći:
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PRAVILNIK
O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA
DAVANJE NEKRETNINA I/ILI POKRETNINA U
VLASNIŠTVU OPĆINE PUŠĆA NA PRIVREMENO
ILI POVREMENO KORIŠTENJE
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak
davanja nekretnina i/ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća

Stranica 3

na privremeno ili povremeno korištenje pravnim i/ili fizičkim
osobama i/ili različitim oblicima udruženja građana koja djeluju na području Općine Pušća, uključujući, ali ne ograničavajući se na udruge, umjetničke organizacije, likovne i druge
radionice, vjerske zajednice, političke stranke i slično.

(2) Nekretninama u vlasništvu Općine Pušća, u smislu
odredbe prethodnog stavka ovog članka, smatraju se sve
nekretnine koje su u službenim evidencijama zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda i/ili nadležnog Ureda za katastar, evidentirane kao knjižno i/ili
izvanknjižno vlasništvo Općine Pušća, bez obzira da li se
temeljem odredbi ovog Pravilnika i popratnog ugovora na
privremeno ili povremeno korištenje daje cijela ili dio odnosne nekretnine.
(3) Pokretninama u vlasništvu Općine Pušća, u smislu
odredbe stavka 1. ovog članka, smatra se cjelokupni inventar i/ili oprema i/ili uređaji koji se nalaze u prostorima
(nekretninama) u knjižnom ili izvanknjižnom vlasništvu
Općine Pušća, pokretna prodajna mjesta (štandovi), te sva
ostala oprema i/ili inventar i/ili uređaji u vlasništvu Općine
Pušća koji mogu u bilo koje vrijeme tijekom važenja ovog
Pravilnika biti predmetom korištenja od strane bilo koje fizičke i/ili pravne osobe i/ili udruženja građana.
Članak 2.
(1) Općina Pušća može nekretnine i/ili pokretnine u svom
vlasništvu davati na privremeno ili povremeno korištenje,
kako je opisano člankom 1. ovog Pravilnika, pod uvjetom
da se time ni na koji način ne utječe na, odnosno, ne ometa
redovno poslovanje Općine Pušća.
(2) Ukoliko dvije ili više pravnih i/ili fizičkih osoba i/ili
udruženja građana podnesu svoj zahtjev za privremenim ili
povremenim korištenjem istih nekretnina i/ili pokretnina u
vlasništvu Općine Pušća, red prvenstva će utvrđivati Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća, imajući na umu godine
aktivnog djelovanja podnositelja zahtjeva, broj njegovih
članova, planirane projekte u budućnosti, te činjenicu da li
podnositelj zahtjeva već privremeno ili povremeno koristi
neku drugu nekretninu i/ili pokretninu u vlasništvu Općine
Pušća.
Članak 3.
(1) Zahtjevi za davanje nekretnina i/ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća na privremeno ili povremeno korištenje podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća na obrascu koji je priložen ovom Pravilniku kao Prilog
I i čini njegov sastavni dio, a koji sadrži slijedeće podatke:
• osnovne podatke o pravnoj i/ili fizičkoj osobi i/ili udruženju građana s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja;
• podatke o veličini, opisu i lokaciji nekretnine i/ili pokretnine za koju se podnosi zahtjev za privremenim
ili povremenim korištenjem s naznačenim vremenom
korištenja;
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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•
•
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presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar koji
nadležna tijela vode za pravne osobe i/ili odnosne oblike udruživanja građana;
dokaz o urednom financijskom poslovanju (potvrda
porezne uprave, izjava ovlaštene osobe o nepostojanju
dugovanja i sl.);

(2) Nekretnine i/ili pokretnine u vlasništvu Općine Pušća
daju se na privremeno ili povremeno korištenje na određeno vrijeme, s time da se sva prava i obveze ugovornih
strana uređuju posebnim pisanim ugovorom sklopljenim u
tu svrhu, prema predlošku koji je priložen ovom Pravilniku
kao Prilog II i čini njegov sastavni dio.
(3) Istekom roka na koji je sklopljen ugovor iz prethodnog stavka ovog članka, korisniku se odnosna nekretnina
i/ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća može ponovno
dati na privremeno ili povremeno korištenje, pod uvjetom
da je nekretninu i/ili pokretninu u vlasništvu Općine Pušća koristio sukladno sklopljenom ugovoru, te da je uredno
izvršavao svoje ugovorne obveze. Zahtjev za ponovnim
davanjem nekretnine i/ili pokretnine u vlasništvu Općine
Pušća na privremeno ili povremeno korištenje podnosi se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća najkasnije
30 (trideset) dana prije isteka ranije sklopljenog ugovora.
(4) Bez prejudiciranja odredbe prethodnog stavka ovog
članka, fizičke i/ili pravne osobe i/ili udruženja građana
koja imaju potrebu nekretnine i/ili pokretnine u vlasništvu
Općine Pušća koristiti kontinuirano tijekom kalendarske
godine, dužni su svoje zahtjeve za ponovnim davanjem nekretnine i/ili pokretnine u vlasništvu Općine Pušća na privremeno ili povremeno korištenje podnijeti Jedinstvenom
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upravnom odjelu Općine Pušća najkasnije do 30. studenog
tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.
(5) Odluku o davanju nekretnine i/ili pokretnine u vlasništvu Općine Pušća na privremeno ili povremeno korištenje
podnositelju zahtjeva donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća. U skladu s odlukom Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Pušća, načelnik Općine Pušća sklapa ugovor
s odabranim podnositeljem.
(6) Naknada za privremeno ili povremeno korištenje nekretnina i/ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća utvrđuje se ili po kvadratnom metru korištene nekretnine ili po
satu/danu korištenja, sve kako je propisano cjenikom koji
je priložen ovom Pravilniku kao Prilog III i čini njegov
sastavni dio, a koji će se cjenik primjenjivati na sve fizičke
i/ili pravne osobe i/ili udruženja građana koja svoj zahtjev
za privremenim ili povremenim korištenjem nekretnina i/
ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća podnesu nakon
stupanja ovog Pravilnika na snagu, dok će se na odnose s
fizičkim i/ili pravnim osobama i/ili udruženjima građana s
kojima već postoji sklopljen ugovor o privremenom ili povremenom korištenju nekretnina i/ili pokretnina u vlasništvu Općine Pušća, u cijelosti i nadalje, a do isteka odnosne
kalendarske godine, primjenjivati odredbe već sklopljenih
ugovora. Prethodno opisana naknada bit će uplaćivana na
račun Općine Pušća IBAN broj HR2123600001836200001
koji se vodi u Zagrebačkoj banci.
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Pušća je dužno, najkasnije do
kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu usvojiti
godišnji plan upravljanja nekretninama i/ili pokretninama

PRILOG
III
PRILOG III
CJENIK

Nekretnina i/ili pokretnina koja se daje na
privremeno ili povremeno korištenje
Pokretno prodajno mjesto (štand)
Klupa i suncobran
Dvorana u zgradi na adresi Kumrovečka cesta
107
Vijećnica u zgradi na adresi Kumrovečka cesta
107, koja se može dati na privremeno ili
povremeno korištenje samo u svrhu održavanja
seminara i/ili edukacija, ali za ne više od 30
(slovima: trideset) osoba/polaznika
Prostor nogometnog kluba (svlačionice,
tajništvo)
Prostor nogometnog kluba - samostojeći objekt
s terasom
Prostor stare ambulante u prizemlju zgrade na
adresi Kumrovečka cesta 107, koja se može
dati na privremeno ili povremeno korištenje
samo u svrhu održavanja seminara i/ili
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
edukacija, ali za ne više od 10 (slovima: deset)
osoba/polaznika
Prostor stare zubne ambulante u prizemlju
zgrade na adresi Kumrovečka cesta 107, koja

Visina naknade za privremeno ili povremeno
korištenje
150,00 kuna po danu
50,00 kuna po danu
500,00 kuna po danu
200,00 kuna po danu

500,00 kuna po danu
300,00 kuna po danu
100,00 kuna po danu

100,00 kuna po danu
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107, koja se može dati na privremeno ili
povremeno korištenje samo u svrhu održavanja
seminara i/ili edukacija, ali za ne više od 30
(slovima: trideset) osoba/polaznika
Prostor nogometnog kluba (svlačionice,
Službeni glasnik Općine Pušća
tajništvo)
Prostor nogometnog kluba - samostojeći objekt
s terasom
Prostor stare ambulante u prizemlju zgrade na
adresi Kumrovečka cesta 107, koja se može
dati na privremeno ili povremeno korištenje
samo u svrhu održavanja seminara i/ili
edukacija, ali za ne više od 10 (slovima: deset)
osoba/polaznika
Prostor stare zubne ambulante u prizemlju
zgrade na adresi Kumrovečka cesta 107, koja
se može dati na privremeno ili povremeno
korištenje samo u svrhu održavanja seminara
i/ili edukacija, ali za ne više od 10 (slovima:
deset) osoba/polaznika
Prostor javnih površina prilikom održavanja
raznih svečanosti, sajmova, priredaba i slično
Prostor stare mrtvačnice na mjesnom groblju
Pušća za potrebe prodaje cvijeća i druge
opreme povodom blagdana Svih svetih, u
vremenskom periodu od 25. listopada do
zaključno 2. studenog kalendarske godine
Nekretnina i/ili pokretnina koja se daje na
privremeno ili povremeno korištenje
fizičkim i/ili pravnim osobama i/ili
udruženjima građana koje navedene
nekretnine i/ili pokretnine koriste
povremeno tijekom cijele kalendarske
godine, a obavljanje čijih je djelatnosti u
interesu i cilju općeg, gospodarskog i
socijalnog napretka stanovnika Općine
Pušća
Dvorana u zgradi na adresi Kumrovečka cesta
107 koja se Udrugama daje na korištenje
određene dane u tjedno u trajanju od 2-4 sati u
svrhu proba, treninga i sl.
Prostor skladišta u prizemlju zgrade na adresi
Kumrovečka cesta 107 koja se udruzi KUD 4
Pušća daje na korištenje u svrhu pohrane
nošnji i rekvizita za potreba KUD-a.
Prostor na 1. katu zgrade na adresi
Kumrovečka cesta 107 koja se Udrugama na
području Općine Pušća daje na korištenje u
svrhu obavljanja djelatnosti Udruga (pohrana
dokumentcije, priprema sjednica i sl.)
Prostor nogometnog kluba (svlačionice,
tajništvo) koja se udruzi NK Pušća daje na
korištenje u svrhu obavljanja djelatnosti NK
Pušća,
Prostor nogometnog kluba - samostojeći objekt
s terasom

u vlasništvu Općine Pušća, s prijedlogom plana davanja nekretnina i/ili pokretnina na korištenje za iduću kalendarsku
godinu, a sukladno dokumentaciji i prijedlogu priređenom
od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća.
Prethodno opisani godišnji plan upravljanja nekretninama
i/ili pokretninama u vlasništvu Općine Pušća, s prijedlogom plana davanja nekretnina i/ili pokretnina na korištenje
može biti naknadno, tijekom odnosne kalendarske godine,
modificiran bez ikakvih ograničenja, po prethodnom odobrenju Općinskog vijeća Općine Pušća s time u svezi.

500,00 kuna po danu
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300,00 kuna po danu
100,00 kuna po danu

100,00 kuna po danu

30,00 kuna po m2
100,00 kuna po danu

Visina naknade za privremeno ili povremeno
korištenje

5,00 kuna po danu

2,00 kune po danu

2,00 kune po danu

2,00 kune po danu

2,00 kuna po danu

Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/24-01-14-03
Donja Pušća, 05. lipnja 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Službeni glasnik Općine Pušća

Temeljem odredbe članka 18. Statuta Općine
Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj
01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 8. redovnoj sjednici
održanoj dana 05. lipnja 2014. godine usvojilo slijedeći:
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PRAVILNIK O UVJETIMA,
KRITERIJIMA I POSTUPKU
ZA DAVANJE U ZAKUP NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU
OPĆINE PUŠĆA

Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak davanja u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Pušća.
(2) Nekretninama u vlasništvu Općine Pušća, u smislu
odredbe prethodnog stavka ovog članka, smatraju se sve
nekretnine koje su u službenim evidencijama zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda i/ili nadležnog Ureda za katastar, evidentirane kao knjižno i/ili izvanknjižno vlasništvo Općine Pušća.
Članak 2.
(1) Općina Pušća može davati u zakup nekretnine u svom
vlasništvu, kako je opisano člankom 1. ovog Pravilnika,
pod uvjetom da se time ni na koji način ne utječe, odnosno,
ne ometa redovno poslovanje Općine Pušća.
(2) Općina Pušća može nekretnine u svom vlasništvu davati u zakup na određeno ili neodređeno vremensko razdoblje.
(3) Ugovor o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Pušća mora biti sklopljen u pisanom obliku, bez obzira da li
se sklapa na određeno ili neodređeno vremensko razdoblje,
isti mora, sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11) biti potvrđen (solemniziran) po javnom
bilježniku, a Općina Pušća je nadalje obvezna 1 (jedan)
primjerak takvog ugovora dostaviti nadležnoj poreznoj
upravi. Na sva pitanja koja eventualno ne bi bila detaljno
uređena sklopljenim ugovorom o zakupu, u cijelosti će se
primjenjivati odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11) i/ili Zakona
o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08 i
125/11).
(4) Ugovor o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Pušća, Općina Pušća ne može, sukladno odredbi članka 4.
stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11), sklopiti s fizičkom ili
pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu
prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveOpćina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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za, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava
rokova plaćanja.
Članak 3.
(1) Najniži iznos zakupnine za nekretnine u vlasništvu
Općine Pušća obračunavat će se po kvadratnom metru
zakupljenog prostora, a sukladno jediničnim cijenama navedenima u cjeniku koji je priložen ovom Pravilniku kao
Prilog I i čini njegov sastavni dio, a koji će se cjenik po
stupanju ovog Pravilnika na snagu primjenjivati na sve fizičke i/ili pravne osobe koje su u tom trenutku u ugovornom odnosu s Općinom Pušća, bez potrebe sastava dodatka
(aneksa) eventualno postojećim ugovorima o zakupu.
(2) Odredba prethodnog stavka ovog članka neće biti primjenjiva u slučaju sklapanja ugovora o zakupu s Republikom Hrvatskom, drugom jedinicom lokalne samouprave,
jedinicom područne (regionalne) samouprave, te pravnom
osobom u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike
Hrvatske, odnosno pravnom osobom u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, s kojim će subjektima ugovor o zakupu
u cijelosti biti sklapan prema odredbi članka 5. stavka 2.
ovog Pravilnika, te u kojem će slučaju visina zakupnine
biti neposredno dogovarana s odnosnim zakupnikom, a po
prethodnom odobrenju Općinskog vijeća Općine Pušća s
time u svezi.
(3) Zakupnina opisana prethodnim stavcima ovog članka bit će uplaćivana na račun Općine Pušća IBAN broj
HR2123600001836200001 koji se vodi u Zagrebačkoj
banci, najkasnije do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Pušća je dužno, najkasnije do
kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu, usvojiti
godišnji plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Pušća s prijedlogom plana davanja u zakup nekretnina
za iduću kalendarsku godinu, a sukladno dokumentaciji i prijedlogu priređenom od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća. Prethodno opisani godišnji plan
upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Pušća s planom davanja u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Pušća
može biti naknadno, tijekom odnosne kalendarske godine,
modificiran bez ikakvih ograničenja, po prethodnom odobrenju Općinskog vijeća Općine Pušća s time u svezi.
Članak 5.
(1) Nekretnine u vlasništvu Općine Pušća, se sukladno
odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11) daju u zakup
putem javnoga natječaja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugovor o
zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Pušća sklapa se bez
javnog natječaja kada ga Općina Pušća sklapa s Republikom Hrvatskom, drugom jedinicom lokalne samouprave,
jedinicom područne (regionalne) samouprave, te pravnom
osobom u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike
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Hrvatske, odnosno pravnom osobom u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih stanovnika.

i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete propisane Zakonom o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11), te ako
prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Općina
Pušća će sadašnjem zakupniku nekretnine u vlasništvu Općine Pušća koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o
zakupu, najkasnije 60 (šezdeset) dana prije isteka roka na
koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora
o zakupu na određeno vrijeme, ali ne na period duži od 5
(pet) godina.
(4) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka
3. ovoga članka u roku od 30 (trideset) dana, zakupni odnos će prestati istekom roka na koji je ugovor sklopljen,
a Općina Pušća će, nakon stupanja u posjed te nekretnine
raspisati javni natječaj za davanje u zakup nekretnine u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa
zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka
3. ovoga članka, ako će se u nekretnini nastaviti obavljanje
iste djelatnosti.
(5) Uvjeti i postupak natječaja određuju se u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Pušća, a kojom
se između ostalog imenuje i povjerenstvo sastavljeno od 3
(tri) člana koje će provesti odnosni postupak natječaja, te
donijeti prijedlog za odabir najpovoljnije ponude, s time da
će se najpovoljnijom ponudom smatrati ona ponuda koja
uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Članak 6.
(1) Javni natječaj se objavljuje u oglasnom dijelu Narodnih novina i na mrežnoj (internet) stranici Općine Pušća.
(2) Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi načelnik Općine Pušća na prijedlog povjerenstva iz članka 5.
stavka 5. ovog Pravilnika, te potom sklapa ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem.
Članak 7.
Općina Pušća je dužna sve ugovore o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Pušća sklopljene prije stupanja na
snagu ovog Pravilnika uskladiti s odredbama ovog Pravilnika u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu
ovog Pravilnika.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/24-01-14-04
Donja Pušća, 05. lipnja 2014. godine

(6) Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu
nekretnina u vlasništvu Općine Pušća imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

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

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

20 kuna/m2

Najniži iznos zakupnine za nekretnine u vlasništvu Općine Pušća koje se
daju u zakup temeljem odredbe članka 5. stavka 1. Pravilnika o uvjetima,
kriterijima i postupku za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine
Pušća radi obavljanja djelatnosti u interesu i cilju općeg, gospodarskog i
socijalnog napretka stanovnika Općine Pušća

5 kuna/m2

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine
br. 125/11) i članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj ( regionalnoj) samoupravi Narodne
novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, i 36/09)
i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pušća na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj 05.
lipnja 2014. godine, donijelo je
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ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pušća
Članak 1.
Raspisat će se javni natječaj radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pušća u zgradi DV
Pušća, na adresi Kumrovečka 98, k.č.br. 516, z.k.ul.br.
4868 k.o. Pušća - u naravi potkrovlje ukupne površine 170
m2, u svrhu obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja ili u
svrhu obavljanja djelatnosti obrazovanja djece predškolske
i školske dobi.
Javni natječaj provest će se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.
Članak 2.
Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5. godina.
Članak 3.
Početna mjesečna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi mjesečno 20,00 kuna /
m2.
Članak 4.
Tekst javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Pušća sastavni je dio ove Odluke, a
objavit će se na web stranici Općine Pušća, kao i na oglasnoj ploči u Općini Pušća.
Članak 5.
Rok provedbe ove Odluke je 60 dana.
Članak 6.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel Općine Pušća i Povjerenstvo za provođenje
postupka zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Pušća u sastavu:
1. Kristina Alija Hrastinski, dipl.iur., predsjednica povjerenstva,
2. Štefanija Gorupec, članica,
3. Anđela Cirkveni, članica,
4. Željko Stanišak, član,
5. Renata Mihok, članica.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Pušća”.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/24-01-14-05
Donja Pušća, 05. lipnja 2014. godine
Predsjednik općinskog vijeća
Željko Stanišak, dr.vet.med

Na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06,
152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13 i 30/14)
i članka 18. Statuta Općine Pušća (“Službeni
glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 8. redovnoj sjednici
održanoj dana 05. lipnja 2014. godine, donosi
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ODLUKU
o radu ugostiteljskih objekata na
području Općine Pušća
1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskih
objekata na području Općine Pušća, mjerila za određivanje
ranijeg završetka radnog vremena i za drugačiji raspored
radnog vremena.
2. RADNO VRIJEME

Članak 2.
Ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti rade u slijedećem
radnom vremenu:
• ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani” (restoran,
gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica i objekt brze prehrane) i iz
skupine “Barovi” (kavana, caffe bar, pivnica, buffet,
krčma, konoba, klet) rade od 6.00 do 24.00 sata;
• iz skupine “Barovi” koji ispunjavaju uvjete za rad
noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima rade od 21:00 do 6:00 sati.
Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani” i “Barovi” mogu
raditi do 02,00 h petkom, subotom i dan uoči državnih
blagdana.
Članak 3.
Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 1. podstavka
1. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme
radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, kulturnih manifestacija, maturalnih zabavi i
sličnih događanja).

Službeni glasnik Općine Pušća
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Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se najkasnije 3
dana prije održavanja prigodne proslave.
Članak 4.
Općinski načelnik Općine Pušća može po službenoj
dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od
radnog vremena propisanog člankom 2. stavkom 1. podstavkom 2. i stavkom 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ugostitelj smije pružati ugostiteljske uluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva.
Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.) izvan svog
ugostiteljskog objekta obavljati ugostiteljsku djelatnost.
Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira Općina Pušća mogu na tim
događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i
usluživanja jela, pića, napitaka i slastica.
Članak 6.
Ugostitelji su se dužni pridržavati propisa iz područja javnog reda i mira i zaštite od buke, kao i svih propisa
koji reguliraju njihovu djelatnost neovisno o dužini trajanja
radnog vremena.
Članak 7.
Ugostitelj je obavezan izvijestiti Jedinstveni upravni
odjel Općine Pušća o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.
Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutoga radnog
vremena.
3. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o radu ugostiteljskih objekata (“Službeni glasnik Općine
Pušća”, broj 01/2011) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o radu ugostiteljskih objekata (“Službeni glasnik Općine
Pušća”, broj 07/2012).
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 01/13
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Pušća na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj
dana 05. lipnja 2014. godine, donosi
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ODLUKU
o pristupanju Općine Pušća udruzi LAG „SAVA”
I.
Općina Pušća pristupit će udruzi Lokalna akcijska grupa „SAVA“ (u daljnjem tekstu: LAG), koja se osniva radi
promicanja zajedničkih interesa svih dionika javnog, gospodarskog i civilnog društva sa svrhom ruralnog i ukupnog
razvoja i unapređenja kvalitete života, te provedbe lokalne razvojne strategije kroz zajedničke aktivnosti pripreme
projekata od interesa za razvoj područja LAG-a i prijave
istih za dobivanje sredstava iz razvojnih fondova EU kao i
za njihovu realizaciju u okviru programa na temelju kojih
se sredstva dodjeljuju.
II.
Općina Pušća prihvaća Statut udruge LAG „SAVA“ i
sve njegove odredbe danom pristupanja LAG-u.
III.
Općinsko vijeće Općine Pušća ovlašćuje Općinsku načelnicu da sklapa sve akte i poduzima sve radnje s ciljem
osnivanja LAG-a iz točke I. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/24-01-14-07
Donja Pušća, 05. lipnja 2014. godine				
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
				
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave
u “Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/24-01-14-06
Donja Pušća, 05. lipnja 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 01/13
– pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o pristupanju Općine Pušća udruzi „LAG SAVA”
(KLASA: 021-05/14-01/03, URBROJ: 238/24-01-14-07
od 05. lipnja 2014. godine), Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj 05. lipnja 2014.
godine, donosi
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ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Pušća
u Skupštinu LAG „SAVA”
I.
Ovom Odlukom za predstavnika Općine Pušća u
Skupštinu LAG „SAVA“ imenuje se Anđela Cirkveni, Općinska načelnica, OIB 90097849240, rođena
29. kolovoza 1951. godine.				
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/24-01-14-08
Donja Pušća, 05. lipnja 2014. godine
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PREDSJEDNIK OPĆINE PUŠĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pušća („Službeni glasnik
Općine Pušća,“ broj 01/09), Općinsko vijeće
Općine Pušća objavljuje

JAV N I PO Z I V
za izbor članova Savjeta mladih Općine Pušća
Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine,“ broj 41/14) i članka 5. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća,“ broj 01/09) pozivaju se udruge mladih i udruge
koje se bave mladima, te drugi oblici organiziranja mladih
sa sjedištem na području Općine Pušća da dostave prijedloge kandidata za članove Savjeta mladih Općine Pušća.
Na temelju pisanih prijedloga predlagatelja i obrazloženja prijedloga, članove Svjeta mladih bira i razrješava
Općinsko vijeće Općine Pušća.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pismenom obliku u zatvorenim kuvertama u roku
od 15 dana od dana objave ovog poziva na slijedeću adresu:

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 3.

Općina Pušća
Jedinstveni upravni odjel
Kumrovečka 109
10 294 Donja Pušća
- s naznakom „PRIJEDLOG KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE PUŠĆA.“
Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih obavezno treba sadržavati slijedeće podatke:
• naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
• podatke o kandidatu (ime, prezime, datum i godina rođenja i prebivalište),
• obrazloženje prijedloga.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u
razmatranje.
Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
Mladi u smislu Zakona o Savjetima mladih i Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Pušća su hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Pušća u dobi od
petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina života.
Članovi Savjeta biraju se na vrijeme od dvije godine.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća
Općine Pušća koja se osniva u cilju aktivnog uključivanja
mladih u javni život Općine Pušća.
Način rada i djelokrug rada Savjeta mladih utvrđen je
Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 01/09).
Ovaj poziv objavljen je i na web stranici općine Pušća
www.pusca.hr.
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/24-01-14-09
Donja Pušća, 05. lipnja 2014. godine
Predsjednik Općinsko vijeća
Željko Stanišak, dr.vet.med.
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