
Broj 5. 05. listopad 2014.Godina XXI.

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

1. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava 
za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Pušća; 

2. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava 
za izradu plinske instalacije te spajanje plin-
skog bojlera na plinsku instalaciju u Općin-
skoj vijećnici;

3. Zaključak o doznaci financijskih sredstava 
nogometnom klubu „Pušća“; 

4. Zaključak o doznaci financijskih sredstava 
nogometnom klubu „Pušća“;

5. Odluka o subvencioniranju prijevoza uče-
nika srednjih škola i studenata za školsku/
akademsku 2014./2015. godinu; 

6. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava 
za troškove izrade revizije Procjene ugrože-
nosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara te okoliša od katastrofa i velikih ne-
sreća te revizije Plana zaštite i spašavanja; 

7. Zaključak o prihvaćanju ponude NETVISI-
ON d.o.o. za realizaciju projekta HOTspot 
Croatia; 

S A D R Ž A J
8. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava 

za provedbu postupka javne nabavke elek-
trične energije; 

9. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava 
za izradu dokumentacije za nadmetanje za 
provedbu postupka javne nabave zimskog 
održavanja cesta; 

10. Odluka o obračunu i naplati naknade za ra-
zvoj; 

11. Zaključak o primanju na znanje Odluke o 
raskidu Ugovora o koncesiji za projekat pro-
čišćavanja otpadnih voda na uslužnom po-
dručju Zaprešić – Brdovec – Marija Gorica 
– Pušća – Bistra; 

12. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u pro-
storu Općine Pušća za razdoblje od 2009.-
2013. godine; 

13. Zaključak o prihvaćanju ponude NERING 
projekt d.o.o. za izradu troškovnika sanacije 
klizišta na II dijelu Trešnjevačke ulice NC 
10 u naselju Donja Pušća. 

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

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

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

IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA  

OPĆINE PUŠĆA

Članak 1.
 Načelnica Općine Pušća razmatrala je ponudu  ARHI-
TEKTONSKOG ATELIERA DESET za arhitekturu i 
urbanizam iz Zagreba od 28. srpnja 2014. godine za izra-
du III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Opći-
ne Pušća u ukupnom iznosu od 56.250,00 kn s uključenim 
PDV-om. 

Članak 2.
 Načelnica prihvaća ponudu navedenu u članku 1., a te-
meljem ovog Zaključka potpisati će se Ugovor o izradi III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pušća. 

Članak 3. 
 Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu.

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

Klasa: 350-01/14-01/06
Ur. broj: 238/24-02-14-04
Donja Pušća, 29. srpnja 2014. godine    
 

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

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

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

Z A K L J U Č A K
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
 ZA IZRADU PLINSKE INSTALACIJE TE 

SPAJANJE PLINSKOG BOJLERA NA PLINSKU 
INSTALACIJU U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI 

Članak 1.
 Prihvaća se Ponuda br. 55/2014 obrta „KINDER“ iz 
Sesvetskog Kraljevca, V. Kindera 10 od 01. srpnja 2014. 
godine za izradu plinskih instalacija (DN 25 i DN 20), 
spajanje plinskog bojlera na plinsku instalaciju, ispitiva-
nje plinske instalacije te puštanje u pogon u sveukupnom 
iznosu od 6.237,50 kn s uključenim PDV-om.

Članak 2.
 Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su 
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu.

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

KLASA: 400-09/14-01/06
URBROJ: 238/24-02-14-2
Donja Pušća, 01. kolovoza 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 20. 
kolovoza 2014. godine, donosi

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

NOGOMETNOM KLUBU „PUŠĆA“
 

Članak 1.
  Odobrava se isplata sredstava NOGOMETNOM 
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KLUBU „PUŠĆA“, Kumrovečka 107, Donja Pušća za 
redovni rad u iznosu od 10.000,00 kuna.

Članak 2.
 Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu na poziciji R052.

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

KLASA: 402-01/14-01/04
URBROJ: 238/24-02-14-14
Donja Pušća, 20. kolovoza 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

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

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

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

NOGOMETNOM KLUBU „PUŠĆA“

Članak 1.
 Odobrava se isplata NOGOMETNOM KLUBU 
„PUŠĆA“ iz Donje Pušće, Kumrovečka 107 u iznosu od 
3.240,00 kn za sponzorstvo tradicionalnog malonogomet-
nog turnira „8 sela“.

Članak 2.
 Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su 
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu.

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

KLASA: 402-01/14-01/12
URBROJ: 238/24-02-14-2
Donja Pušća, 29. kolovoza 2014.

                                       OPĆINSKI NAČELNIK
                                                   Anđela Cirkveni

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

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

O D L U K U
o subvencioniranju prijevoza učenika

srednjih škola i studenata za školsku/akademsku 
2014./2015. godinu

Članak 1.
 Ovim Zaključkom uređuju se uvjeti i postupak za sub-
venciju prijevoza za učenike srednjih škola i studenata s 
prebivalištem na području Općine Pušća.

Članak 2.
 Općina Pušća subvencionirati će 25 % troškova prije-
voza učenicima srednjih škola s područja Općine Pušća za 
školsku 2014./2015. godinu, koji pohađaju 1., 2., 3. i 4. ra-
zred srednje škole i to od mjesta prebivališta do Zaprešića, 
a subvencioniranje se odnosi na razdoblje od 01.09.2014. 
do 30.06.2015. godine (izuzev učenika upućenih na obve-
znu učeničku praksu do 31.07.2015. godine).
 Navedeno subvencioniranje odnosi se na prijevoznika 
“Meštrović prijevoz” d.o.o.
  Učenicima koji koriste i  uslugu prijevoznika Za-
grebački holding d.o.o. Podružnica ZET, Općina će ta-
kođer subvencionirati 25 % troškova cijene mjesečne po-
kazne karte od Zaprešića do Zagreba.
 Općina Pušća također će subvencionirati 25 % troško-
va prijevoza redovnim studentima s područja Općine Pu-
šća. Općina će financirati troškove prijevoza za akademsku 
godinu 2014./2015. i to od mjesta prebivališta do Zaprešića 
odnosno Zagreba, a financiranje se odnosi na razdoblje od 
01.10.2014. do 31.07.2015. godine.
 Navedeno financiranje odnosi se na prijevoznike “Me-
štrović prijevoz” d.o.o. i Zagrebački holding d.o.o. Po-
družnica ZET. 

Članak 3.
 Općina Pušća se obvezuje ustrojiti evidenciju korisni-
ka subvencije u prijevozu.

Članak 4.
 Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana 
su u Proračunu Općine Pušća na Poz. R098.

Članak 5. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o subvencioniranju 
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prijevoza učenika srednjih škola i studenata za šk.god. 
2013./2014. (Službeni glasnik Općine Pušća broj 04/13).

Članak 6.
 Ova Odluka  primjenjivati će se od 01. rujna  2014. go-
dine i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.

KLASA: 602-03/14-01/01
URBROJ: 238/24-02-14-01
Donja Pušća, 01. rujna 2014. godine

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

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

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

ZA TROŠKOVE IZRADE REVIZIJE 
PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, 

MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA 
TE OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH 

NESREĆA TE REVIZIJE PLANA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 1.
 Prihvaća se Ponuda od poduzeća DLS d.o.o. iz Ri-
jeke, Slavka Krautzeka 83/A od 02. lipnja 2014. godine 
za IZRADU REVIZIJE PROCJENE UGROŽENOSTI 
STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH 
DOBARA TE OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELI-
KIH NESREĆA TE REVIZIJE PLANA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA u iznosu od 9.800,00 kn uvećano za PDV-e.

Članak 2.
 Za uslugu iz članka 1. ovoga Zaključka potpisati će se 
Ugovor o obavljanju usluge.

Članak 3.
 Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2014. godinu.

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

                                                             
KLASA: 810-01/14-01/07
URBROJ: 238/24-02-14-03
Donja Pušća, 04. rujna 2014.
     

OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                   Anđela Cirkveni

Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća 
(„Službeni glasnik Općine Pušća“ 01/13-pro-
čišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 26. ruj-
na 2014. godine, donio je 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude NETVISION d.o.o. 
za realizaciju projekta HOTspot Croatia  

- 1 AP + 15iNG

Članak 1. 
 Temeljem apliciranja Projekta na natječaj Ministarstva 
turizma, Odluke Ministarstva turizma o izmjeni i dopuni 
Odluke o Odabiru projekata temeljem Programa poticanja 
slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama 
„Hotspot Croatia“ u 2014. godini, od 01. kolovoza 2014. 
godine, i Ugovoru br. 109/2014 HS o sufinanciranju su-
kladno uvjetima i kriterijima  Programa poticanja slobod-
nog pristupa Internetu u turističkim destinacijama „Hot-
spot Croatia“ u 2014. godini, od 21, kolovoza 2014. godine 
potrebno je prići realizaciji po navedenom projektu.

Članak 2. 
 Načelnica općine Pušća razmatrala je ponudu poduze-
ća NETVISION d.o.o. iz Zagreba, Dinarska 67, broj ponu-
de 0336B-VS-2014 od 08.09.2014. godine, za realizaciju 
Projekta Hotspot Croatia – 1 AP + 15iNG Wi-fi Pušća, koja 
iznosi  18.222,65 kuna s uračunatim PDV-om. 

Članak 3.
 Načelnica prihvaća ponudu navedenu pod točkom 2., a 
temeljem ovog Zaključka sklopit će se Ugovor o kupopro-
daji mrežne opreme. 

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

Klasa: 401-05/14-01/04
Ur. broj: 238/24-02-14-07
Pušća, 15. rujan 2014. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni



StranicaBroj 5. Službeni glasnik Općine Pušća 5

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

8

9

10

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 15. 
rujna 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA
PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.
 Prihvaća se Ponuda br. 39/14 obrta za konzultantske 
usluge SINTAGMA iz Okučana, Bana Josipa Jelačića 14 
za provedbu postupka javne nabavke električne energije 
sukladno Odluci o provedbi postupaka nabave bagatelne 
vrijednosti Općine Pušća u ukupnom iznosu od 2.250,00 
kn s uključenim PDV-om. 

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

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

Klasa: 310-02/14-01/02
Ur. broj: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 15. rujna 2014. godine
       

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 16. 
rujna 2014. godine, donosi

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

IZRADU DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 
ZA  PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE 

ZIMSKOG ODRŽAVANJA CESTA

Članak 1.
 Prihvaća se Ponuda br. 40/14 obrta za konzultantske 
usluge SINTAGMA iz Okučana, Bana Josipa Jelačića 14 
za izradu dokumentacije za nadmetanje za provedbu po-
stupka javne nabave zimskog održavanja cesta na područ-
ju Općine Pušća sukladno Zakonu o komunalnom gospo-
darstvu u ukupnom iznosu od 1.875,00 kn s uključenim 
PDV-om. 

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

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

Klasa: 340-09/14-01/03
Ur. broj: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 16. rujna 2014. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

 Na temelju članka 52. Stavak1., članka 56. 
Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 
(Narodne novine br. 153/09 , 90/11 i  56/13)  
te članka  18.  Statuta Općine Pušća (Službeni 

glasnik Općine Pušća broj 1/13 – pročišćeni tekst) Općins-
ko vijeće na 10. sjednici održanoj dana 17. rujna 2014. go-
dine, donijelo je

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj 

Članak 1.
 Ovom se Odlukom utvrđuje obveza plaćanja naknade 
za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području 
Općine Pušća (dalje u tekstu: naknada za razvoj) , određu-
je visina naknade, osnovica, obveznici plaćanja, detaljnije 
namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, način 
i rokovi uplate naknade za razvoj, olakšice i izuzeće od 
plaćanja, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. (dalje 
u tekstu: Isporučitelj),  nadzor nad obračunom i naplatom 
naknade za razvoj te prekršajne odredbe.

Članak 2.
 Naknadom za razvoj osigurava se ravnomjeran razvoj 
sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoop-
skrbnom području Općine Pušća. 
™ Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovog članka je dio 
vodoopskrbnog područja Isporučitelja. 



Stranica Broj 5.Službeni glasnik Općine Pušća6

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Članak 3.
 Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik pla-
ćanja cijene usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom 
području Općine Pušća.

Članak 4.
 Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica 
mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni 
isporučene vode ( 1m3).
 Za korisnike tehnološke vode iz industrijskih zdenaca 
koja se ispušta u komunalne vodne građevine javne odvod-
nje osnovica za obračuna naknade za razvoj javne odvod-
nje je  ispuštena količina otpadne vode u komunalne vodne 
građevine javne odvodnje.
 Naknada za razvoj se obračunava uz cijenu vodne us-
luge na vodoopskrbnom području Općine Pušća.

Članak 5.
 Prihod od naknade za razvoj koristi se za :
• ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na 

vodoopskrbnom području u nadležnosti Isporučitel-
ja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje te gradnju komunalnih 
vodnih građevina na područja općine Pušća, sukladno 
planu koji donosi skupština, odnosno upravno vijeće 
javnog isporučitelja vodne usluge,

• otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za 
izgrađene komunalne vodne građevine čija je gradnja 
financirana kreditom poslovnih i ostalih banaka,

• učešća u financiranju projekata gradnje financiranih iz 
predpristupnih, kohezijskih i strukturnih fondova te os-
talih instrumenata Europske unije.

 Naknada za razvoj prikuplja se i radi financiranja ot-
kupa zemljišta, osnivanja stvarnih tereta na zemljištu, fi-
nanciranja i sufinanciranja izrade dokumentacije za grad-
nju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina.

Članak 6.
 Jedinična vrijednost naknade za razvoj određuje se 
prema kategoriji korisnika vodne usluge kako slijedi:
- za korisnike u stambenim prostorima
• 1,62 kn/m3 isporučene vodne usluge javne vodoopskr-

be – za razvoj javne vodoopskrbe
• 0,40 kn/m3 isporučene vodne usluge javne vodoopskr-

be – za razvoj javne mreže odvodnje
• 2,00 kn/m3 isporučene vodne usluge javne vodoopskr-

be – za podmirenje troškova gradnje objekata i uređaja  
za pročišćavanje otpadnih voda

- za korisnike u poslovnim prostorima 
• 1,62 kn/m3 isporučene vodne usluge javne vodoopskr-

be – za razvoj javne vodoopskrbe
• 0,40 kn/m3 isporučene vodne usluge javne vodoopskr-

be– za razvoj javne mreže odvodnje
• 3,00 kn/m3 isporučene vodne usluge javne vodoopskr-

be -  za podmirenje troškova gradnje objekata i uređaja  
za pročišćavanje otpadnih voda

 Za korisnike tehnološke vode iz industrijskih zdenaca 
koja se ispušta u komunalne vodne građevine javne odvod-
nje osnovica za obračun naknade za razvoj javne mreže od-
vodnje i za podmirenje troškova gradnje objekata i uređaja  
za pročišćavanje otpadnih voda  je  ispuštena količina ot-
padne vode u komunalne vodne građevine javne odvodnje.

Članak 7.
 Naknadu za razvoj korisnicima obračunava Is-
poručitelj putem računa za vodne usluge, na kojima se  za-
sebno iskazuje.
 Korisnici su dužni plaćati naknadu za razvoj u rokovi-
ma u kojima su dužni plaćati cijenu vodne usluge. 
Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan 
platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne 
usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 6. ove 
Odluke.
 Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračuna-
vanja poreza na dodanu vrijednost.

Članak 8.
Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.
Obveza je Isporučitelja prikupljanje sredstava naknade za 
razvoj na posebnom računu Isporučitelja.

Članak 9.
 Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno 
ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Odluci 
o pravima iz socijalnoe skrbi na području Općine Pušća 
(Službeni glasnik Općine Pušća 01/14), u visini koja je 
određena Odlukom o cijeni vodnih usluga koju donosi jav-
ni isporučitelj vodne usluge. 

Članak 10.
 Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj 
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća.
 Isporučitelj je obavezan dostaviti na suglasnost Na-
čelniku Općine Pušća godišnji plan prikupljanja sredstava 
naknade za razvoj i godišnji program korištenja sredstava 
naknade za razvoj do 1.10. tekuće godine za narednu godi-
nu.
 Isporučitelj je dužan dostavljati Općini Pušća mjeseč-
ne izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima nakna-
de za razvoj.

Članak 11.
 Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će 
se Isporučitelj ako 
1. ne izvrši obvezu iz članka 7. Odluke
2. koristi sredstva naknade za razvoj protivno odredbama 

ove Odluke
3. obračuna naknadu za razvoj u iznosu višem od iznosa 

utvrđenog ovom Odlukom
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 Za prekršaj iz stavka 1. kazniti će se i odgovorna osoba 
Isporučitelja novčanom kaznom od 5.000,00 kn.

 Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za 
prekršaj iz stavka 1. podnosi Jrdindtveni upravni odjel 
Općine Pušća.

Članak 12.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 
Službenom glasniku Općine Pušća

Klasa: 021-05/14-01/05
Ur.br. 238/24-01-14-03
Pušća, 17. rujan 2014.god.

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

11

12

13

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 18. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 
01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 
10. redovnoj sjednici, održanoj dana 17. rujna 2014. godi-
ne, donijelo je

ZAKLJUČAK 
O PRIMANJU NA ZNANJE ODLUKE O RASKIDU 

UGOVORA O KONCESIJI ZA PROJEKAT 
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA 

USLUŽNOM PODRUČJU ZAPREŠIĆ-BRDOVEC-
MARIJA GORICA-PUŠĆA-BISTRA

Članak 1.
 Općinsko vijeće Općine Pušća razmatralo je Odluku 
Grada Zaprešića o raskidu Ugovora o koncesiji za projekat 
pročišćavanja otpadnih voda na uslužnom području Zapre-
šić-Brdovec-Marija Gorica-Pušća-Bistra.

Članak 2.
 Općinsko vijeće Općine Pušća prihvaća Odluku Grada 
Zaprešića o raskidu Ugovora o koncesiji za projekat pro-
čišćavanja otpadnih voda na uslužnom području Zapre-
šić-Brdovec-Marija Gorica-Pušća-Bistra.

Članak 3.
 Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za projekat 
pročišćavanja otpadnih voda na uslužnom području Za-
prešić-Brdovec-Marija Gorica-Pušća-Bistra je sastavni dio 
ovog Zaključka.

Članak 4.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.”

KLASA: 021-05/14-01/05
URBROJ: 238/24-01-14-04
Donja Pušća, 17. rujna 2014. godine

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

Temeljem članka 18. Statuta Općine Pušća 
(Službeni glasnik Općine Pušća, broj 01/13. – 
pročišćeni tekst ), a u skladu sa člankom 39. 
Zakona o prostornom uređenju  (NN 153/13), 

Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 10. sjednici 
održanoj 17. rujna 2014. godine donijelo je

 
O  D  L  U  K  U

o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Pušća
za razdoblje 2009. -  2013. godina

  
Članak 1.

 Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Općine Pušća 
za razdoblje 2009. - 2013. godina,  izrađeno u srpnju 2014. 
godine.

Članak 2.
 Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana ob-
jave u „Službenom glasniku  Općine Pušća“.

Klasa: 021-05/14-01/05
Ur.br. 238/24-01-14-05
Pušća, 17. rujan 2014.god. 

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

Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća 
(„Službeni glasnik Općine Pušća“ 01/13-pro-
čišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 29. ruj-
na 2014. godine, donio je 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ponude NERING projekt d.o.o. 

za izradu troškovnika sanacije klizišta na II dijelu 
Trešnjevačke ulice NC 010 (klizište nastalo 13.09.2014. 

godine), u naselju Donja Pušća

Članak 1. 
 Sukladno potrebi hitne sanacije klizišta usljed elemen-
tarne nepogode u naselju Donja Pušća na dijelu II Trešnje-
vačke ulice NC 010, potrebno je izraditi troškovnik radova.
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Članak 2. 
 Načelnica općine Pušća razmatrala je ponudu podu-
zeća NERING projekt d.o.o. iz Zagreba, Aleja grada Bo-
logne 70, broj ponude 21/09-2014 od 25.09.2014. godine, 
za izradu troškovnika sanacije klizišta na dijelu II dijelu 
Trešnjevačke ulice u naselju Donja Pušća.
 Izrada troškovnika sanacije klizišta na dijelu II dijelu 
Trešnjevačke ulice, NC 010 u naselju Donja Pušća ponuđe-
no je u iznosu od 7.875,00 kuna s uračunatim PDV-om. 

Članak 3.
 Načelnica prihvaća ponudu navedenu pod točkom 2., 
a temeljem ovog Zaključka izdat će se narudžbenica. 

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

Klasa: 340-03/14-01/06
Ur. broj:  238/24-02-14-02
Pušća, 29. rujan 2014. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni

14
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 30. 
rujna 2014. godine, donosi

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

ZA OSIGURANJE NEZGODE

Članak 1.
 Prihvaća se Ponuda Croatia osiguranja d.d. iz Zagre-
ba za osiguranje radnika po Ugovoru za opće dobro u slu-
čaju nezgode u razdoblju od 01.10.2014. do 01.10.2015. 
godine u iznosu od 1.283,50 kn godišnje premije za osigu-
ranje deset osoba. 

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: 453-01/14-01/01
Ur. broj: 238/24-02-14-02
Donja Pušća, 30. rujna 2014. godine
       

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđela Cirkveni


