Broj 8.

Godina XXIII.

31. prosinac 2016.

SADRŽAJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za
nabavku opreme i sprava za street workout park;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za
nabavku opreme i sprava za dječje igralište;
Odluka o isplati božićnice socijalno ugroženim
osobama te umirovljenicima do 1.700,00 kuna
mirovine;
Odluka o financiranju prijevoza osobama starijih
od 65. godina;
Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
zbog bolesti;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izrade zaštite fontane;
Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi umirovljenika
Općine Pušća;
Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu
„Pušća“;

9. Zaključak o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“;
10. Zaključak o tekućoj donaciji Judo klubu Panda
Pušća;
11. Zaključak o tekućoj donaciji udruzi Branitelji
Hrvatske Pušća;
12. Zaključak o tekućoj donaciji Taekwondo klubu
„Plamen“ Pušća;
13. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi žena Pušća;
14. Zaključak o sufinanciranju Prigorskog kaja u 2017.
godini;
15. Zaključak o potpori radu Ogranka MH u Zaprešiću;
16. Odluka o prijavi projekta „Projekt rekonstrukcije Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste do
Jurjevske ulice“ na natječaj Programa ruralnog razvoja, Mjere 07.; Podmjere 7.2.; tip operacije 7.2.2.;
17. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i
naplati naknade za razvoj.

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 Općine Pušća“,
broj 01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine
Pušća dana 15. prosinca 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA NABAVU OPREME I SPRAVA ZA
STREET WORKOUT PARK
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 684/16 od poduzeća
„VOJTEK OPREMA D.O.O.“ iz Belog Manastira,
Jozsefa Antala 9 A od 09. prosinca 2016. godine za
nabavu opreme i sprava za street workout park, u iznosu
od 58.300,00 kn uvećano za PDV-e.

Broj 8.

Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 742/16 od poduzeća
„VOJTEK OPREMA D.O.O.“ iz Belog Manastira,
Jozsefa Antala 9 A od 09. prosinca 2016. godine za
nabavu opreme i sprava za dječje igralište, u iznosu od
59.179,00 kn uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-05/16-01/38
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 15. prosinca 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-05/16-01/37
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 15. prosinca 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine
Pušća dana 15. prosinca 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA NABAVU OPREME I SPRAVA
ZA DJEČJE IGRALIŠTE

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik” Općine Pušća br. 01/2013
– pročišćeni tekst), a vezano na članak 2. stavak 3. Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima u 2016. godini (Službeni glasnik Općine
Pušća br. 6/2015), Načelnica Općine Pušća dana 15. prosinca 2016. godine donosi
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ODLUKU
o isplati božićnice socijalno ugroženim osobama te
umirovljenicima do 1.700,00 kuna mirovine

I
Socijalno ugroženim osobama, te umirovljenicima koji
primaju do 1.700,00 kuna mirovine, uoči božićnih blagdana isplatiti će se božićnica u iznosu od 100,00 kuna.
Božićnica će se isplaćivati od 21. do 23. prosinca
2016. godine.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu
Općine Pušća za 2016. godinu, pozicija R132.
II
Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu božićnice na način utvrđen u stavku I. ove Odluke, dužni su prilikom isplate, službenoj osobi dostaviti zadnji odrezak od mirovine ili
socijalne pomoći, OIB i osobnu iskaznicu.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 8.

III
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel Općine Pušća.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se
objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Pušća.
Klasa: 551-08/16-01/01
Ur.br. 238/24-02-16-01
Pušća, 16. prosinac 2016. godine
			
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik” Općine Pušća br. 01/2013
– pročišćeni tekst), Načelnica Općine Pušća
dana 21. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
o financiranja prijevoza osobama starijih od 65. godina

I
Općina Pušća će za razdoblje od 01.01. – 30.06.2017.
godini vršiti financiranje prijevoza osobama starijih od 65
godina s područja Općine Pušća.
Sredstava za ovu namjenu osigurana su u Proračunu
Općine Pušća za 2017. godinu, pozicija R105.
II
Osobe koje ostvaruju pravo na financiranje prema stavku I. ove Odluke, dužni su prilikom ishođenja potvrde za
produljenje iskaznice, izvršiti sve obveze prema Općini
Pušća te službenoj osobi predočiti OIB i osobnu iskaznicu.
III
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel Općine Pušća.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se
objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Pušća.
Klasa: 022-05/16-01/16
Ur.br. 238/24-02-16-02
Pušća, 21. prosinac 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Stranica 3

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 22. prosinca 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o dodjeli jednokratne financijske pomoći
zbog bolesti
Članak 1.
Prihvaća se Zamolba za financijsku pomoć Aine Varzić
iz Donje Pušće, Kumrovečka 86 od 22. prosinca 2016. godine, te se odobrava jednokratna financijska pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tritisuće kuna) zbog bolesti.
Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća
da izvrši obvezu iz članka 1. ovog Zaključka te navedeni
iznos uplati na tekući račun gđe. Aine Varzić otvoren kod
Splitske banke broj: HR95 2330 0033 2532 0319 9.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-01/16-01/28
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 22. prosinca 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 23. prosinca 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU IZRADE ZAŠTITE FONTANE
Članak 1.
Prihvaća se Ponuda br. 214/2016 od obrta za transport,
građevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALIČEK“ iz
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 4

Zaprešića, Savska 61 od 22. prosinca 2016. godine za uslugu izrade zaštite fontane na Trgu u Kumrovečkoj ulici u
Donjoj Pušći, u iznosu od 9.560,00 kn uvećano za PDV-e.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 022-01/16-01/30
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 23. prosinca 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 27. prosinca 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji Udruzi umirovljenika Općine Pušća
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija Udruzi umirovljenika
Općine Pušća u visini od 10.000,00 kuna, za programe/
projekte:
• posjet kulturnim spomenicima Zrinskih u Hrvatskoj
Kostajnici;
• savjetovanje o proizvodnji ekološke hrane u Bjelovaru;
• posjet O.P.G.-u NOVAK u Čakovcu
temeljem Prijedloga za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima Udruge umirovljenika Općine
Pušća od 09. studenoga 2016. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R054.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 8.

KLASA: 402-08/16-01/10
Ur.br. 238/24-02-16-05
Donja Pušća, 27. prosinca 2016. godine
		

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 27. prosinca 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 5.000,00 kuna, a za jesenski dio sezone
2016./2017.:
• sudski troškovi za omladinski pogon, porezne obveze, obveze prema Nogometnom savezu (članarine),
troškovi održavanja terena, troškovi održavanja i režije (knjigovodstvo, struja, telefon)
temeljem Prijedloga za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od 25.
studenoga 2016. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R050.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-03/16-01/01
URBROJ: 238/24-02-16-16
Donja Pušća, 27. prosinca 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 8.

Stranica 5

Članak 1.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 27. prosinca 2016. godine, donosi

Odobrava se tekuća donacija Judo klubu Panda Pušća
u visini od 4.724,16 kuna, a za programe/projekte:
• pripreme za natjecanja;
• troškovi najma prostora atomskog skloništa za treninge
temeljem Zamolbe za isplatu redovnih sredstava za
udrugu JK Panda Pušća od 15. prosinca 2016. godine.

ZAKLJUČAK

Članak 2.

Članak 1.

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2015. godinu, na poziciji
R060.
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o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“

Odobrava se tekuća donacija KUD-u „Pušća“ u visini
od 960,00 kuna, za program/projekt:
• sufinanciranje kulturno umjetničkog dijela programa XIII. Poljoprivredno božićnog sajma u Pušći (03.
i 04.12.2016. godine)
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske potpore programima i projektima udruge „KUD Pušća“,
br. 11/2016. od 07. prosinca 2016. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R051.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/16-01/07
URBROJ: 238/24-02-16-18
Donja Pušća, 27. prosinca 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/16-01/09
URBROJ: 238/24-02-16-04
Donja Pušća, 27. prosinca 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 27. prosinca 2016. godine, donosi
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Z A K L J UČ A K

o tekućoj donaciji udruzi Branitelji Hrvatske Pušća
Članak 1.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 27. prosinca 2016. godine, donosi

Odobrava se tekuća donacija udruzi Branitelji Hrvatske Pušća u visini od 4.500,00 kuna, za programe/projekte:
• suorganizacija u manifestaciji XIII. Poljoprivredno
božićni sajam u Pušći;
• organiziranje i provedba izrade jaslica u župnom
dvoru
temeljem Zamolbe udruge Branitelji Hrvatske Pušća
od 21. prosinca 2016. godine.

ZAKLJUČAK

Članak 2.
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o tekućoj donaciji Judo klubu Panda Pušća

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R056.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 6

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/16-01/08
URBROJ: 238/24-02-16-12
Donja Pušća, 27. prosinca 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 27. prosinca 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

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), općinska načelnica Općine Pušća
dana 27. prosinca 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji UDRUZI ŽENA PUŠĆA
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija UDRUZI ŽENA PUŠĆA
u visini od 1.000,00 kuna, za projekt:
• Uprizorenje živih jaslica 24. i 25. prosinca 2016. godine
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske potpore
projektima UDRUGE ŽENA PUŠĆA br. 02/16 od 23. prosinca 2016. godine.

o tekućoj donaciji TAEKWONDO KLUBU
„PLAMEN“ PUŠĆA
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija TAEKWONDO KLUBU
„PLAMEN“ PUŠĆA u visini od 9.700,00 kuna, a za programe:
• troškovi najma sportske dvorane Osnovne škole
Pušća;
• trošak članarine Hrvatskom Taekwondo savezu
temeljem Zamolbe za isplatu redovnih sredstava za
udrugu TAEKWONDO KLUB „PLAMEN“ PUŠĆA od
22. prosinca 2016. godine.

Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R052.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-03/16-01/02
URBROJ: 238/24-02-16-04
Donja Pušća, 27. prosinca 2016. godine

Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu, na poziciji
R059.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/16-01/17
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 27. prosinca 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 29. prosinca 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O SUFINANCIRANJU PRIGORSKOG KAJA
U 2017. GODINI

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 8.
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Članak 1.

Članak 2.

Odobrava se Zamolba „D.Z. PROMETA“ d.o.o. za
novinsko-nakladničku djelatnost, trgovinu i usluge iz
Šenkovca, I. Vrapca 29 za sufinanciranje Prigorskog kaja u
svrhu medijskog praćenja gospodarskih, kulturnih, sportskih aktivnosti i događanja od važnosti za Općinu Pušća putem novina izdavača u 2017. godini u mjesečnom iznosu od
800,00 kn za cijelu stranicu veličine 29 x 42 cm (uvećano za
PDV), odnosno 1.300,00 kn za dodatnu stranicu po potrebi
(uvećano za PDV) putem narudžbenice po poslanoj ponudi.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu na poziciji R053.

Članak 2.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 022-01/16-01/31
URBROJ:238/24-02-16-02
Donja Pušća, 29. prosinca 2016. godine

Za sufinanciranje iz članka 1. ovog Zaključka potpisat
će se Ugovor o pružanju usluga medijskog praćenja Općine
Pušća i događanja od važnosti za Općinu u Prigorskom kaju.
Članak 3.
Novčana sredstva potrebna za realizaciju sufinanciranja Prigorskog kaja u 2017. godini iz članka 1. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Općine Pušća za 2017.
godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 022-01/16-01/29
URBROJ: 238/24-02-16-02
Donja Pušća, 29. prosinca 2016.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 29. prosinca 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O POTPORI RADU OGRANKA MH
U ZAPREŠIĆU
Članak 1.
Prihvaća se Zamolba Ogranka Matice hrvatske u
Zaprešiću iz Zaprešića, Ulica Maršala Tita 1 za potporu
projekata izdavačke i spomeničke djelatnosti u iznosu od
2.000,00 kuna.

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju Statuta Općine Pušća (“Službeni
glasnik” Općine Pušća 01/13 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 28. telefonskoj sjednici vijeća, održanoj
dana 20. prosinca 2016. godine donosi
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ODLUKU
O PRIJAVI PROJEKTA
„Projekt rekonstrukcije Bregovljanske ceste
od Kumrovečke ceste do Jurjevske ulice“
Na natječaj Programa ruralnog razvoja,
Mjere 07.; Podmjere 7.2.; tip operacije 7.2.2.
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općinskoj upravi
Općine Pušća za prijavu projektnog prijedloga „Projekt
rekonstrukcije Bregovljanske ceste od Kumrovečke
ceste do Jurjevske ulice“ na natječaj otvoren u NN br.
100/2016 Programa ruralnog razvoja za sufinanciranje
projekata opisanih Pravilnikom o provedbi Mjere 07 (NN
71/2016); Podmjere 7.2.; tip operacije 7.2.2.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Pušća za provođenje ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
Klasa: 021-05/16-01/07 			
Ur.br. 238/24-01-16-03
Pušća, 20. prosinac 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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PRILOG
UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O
SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA
PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(KLASA: 021-05/16-01/07, URBROJ: 238/24-02-16-03)
UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I
OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020
OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/
građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)
Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene,
prometnog sustava, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br.
3699 k.o. Pušća (Bregovljana, Bregovljanska cesta), u
skladu s glavnim projektom, zajedničke oznake ZOP:
89/16, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji
je glavni projektant Andreja Šugar, mag. Ing.aedif., broj
ovlaštenja G 4326.
Projekt rekonstrukcije Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste do Jurjevske ulice
2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE
2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Pušća
2.2. ADRESA KORISNIKA
Kumrovečka 109, 10 294 Donja Pušća
2.3. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Anđela Cirkveni, načelnica Općine Pušća
2.4. KONTAKT
Tel: 01/ 3310 055, Fax: 01/ 3310 341
email: opcina.pusca@zg.t-com.hr;
		
opcina.pusca@gmail.com
3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE
PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“
za koju korisnik traži javnu potporu)
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.2. „ Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja
u obnovljive izvore energije i uštedu energije“
3.1.2. TIP OPERACIJE
Tip operacije 7.2.2. „ Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Zagrebačka županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Pušća
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Naselje Donja Pušća
3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/
operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Realizacijom navedenog projekta ostvarit će se glavni
i specifični ciljevi na području Općine Pušća.
Glavni cilj:
Unapređenje prometne infrastrukture u svrhu kontinuiranog održivog razvoja prostora, poticanje gospodarskog,
društvenog i demografskog razvoja područja Općine Pušća
kroz ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste.
Specifični ciljevi:
1) učinkovitija i sigurnija prometna povezanost naselja
Donja Pušća i naselja Bregovljana;
2) revitalizacija gospodarskog, kulturnog i društvenog
života na ruralnom području kroz povećanje kvalitete prometne infrastrukture;
3) zadržavanje postojećeg stanovništva te mogućnost
doseljavanja novog kroz unaprjeđeni standard življenja.
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatoreočekivanih rezultataza svaki od
postavljenih ciljeva;najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Očekivani rezultati s mjerljivim ishodima:
• unaprjeđena prometna infrastruktura-rekonstruirana
Bregovljanska cesta u dužini od 1 440 m;
• unaprjeđena prometna povezanost naselja-sigurnija i
efikasnija prometna povezanost naselja Donja Pušća i naselja Bregovljana
• povećanje sigurnosti prometa i mobilnosti (100%);
• potaknuti gospodarski razvoj za 50% kroz ostvarenje
poboljšanja dostupnosti gospodarskim dobrima i poljoprivrednim parcelama;
• osiguran pristup stambenim objektima (100%).
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Provedba ulaganja za koju se traži javna potpora iz
Mjere 07 „ temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ planirano je u trajanju od 10 mjeseci, u periodu
od 01. ožujka 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Broj 8.

Službeni glasnik Općine Pušća

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu
provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800
znakova)
Glavne aktivnosti u provođenju navedenog projekta
su:
• imenovanje projektnog tima za provedbu projekta
• priprema projektne dokumentacije i podnošenje
Zahtjeva za potporu
• provedba postupka javne nabave za odabir izvođača
radova te nabave za odabir nadzora nad radovima
• odabir izvođača radova i nadzora i uvođenje izvođača u rad; praćenje provedbe izvođenja radova; financijski i
terminski plan
• izvođenje radova rekonstrukcije Bregovljanske ceste
• promidžba i vidljivost, označavanje ulaganja sukladno
Pravilniku
• ishođenje uporabne dozvole
• stavljanje u uporabu nerazvrstane ceste
• izvještavanje prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
• podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu
3.7. AKT ZA GRAĐENJE I GLAVNI PROJEKT
3.7.1. AKT ZA GRAĐENJE
(navesti naziv, broj i ovlašteno tijelo koje je izdalo pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se
odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje; navedeno se ne odnosi na ulaganje
u građenje građevine za koju se ne izdaje akt za građenje)
Građevinska dozvola za Rekonstrukcija građevine
infrastrukturne namjene, prometnog sustava, 3. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 3699 k.o. Pušća (Bregovljana, Bregovljanska cesta), izdana od Zagrebačke Županije,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Zaprešić, dana 20.12.2016. godine (pravomoćna 21.12.2016.
godine), Klasa: UP/I-361-03/16-01/000159, Ur.br. 238/118-10/15-16-0004.
3.7.2. GLAVNI PROJEKT
(navesti naziv, oznaku i datum Glavnog projekta te ime
i prezime glavnog projektanta)
Naziv glavnog projekta: Projekt rekonstrukcije Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste do Jurjevske ulice
Oznaka projekta: ZOP 89/16
Datum projekta: prosinac 2016. godine
Glavni projektant: Andreja Šugar, dipl.ing.aedif.
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s
tablicom ‘’Procjena troškova projekta’’ iz točke 5.2.)
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.897.165,00.
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3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti
građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1.
Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih
aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za
potporu.U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno
je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u
maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja),te isto
prikazati u tablici ‘’Procjena troškova projekta’’ iz točke
5.2.U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ‘’Aktivnosti građenja
nisu započele’’)
Aktivnosti građenja nisu započele.
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/
OPERACIJE
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne
skupine projekta/operacije)
Ciljane skupine su:
• stanovnici naselja Donja Pušća (794 stanovnika)
• stanovnici naselja Bregovljana (122 stanovnika)
• poslovni subjekti i poljoprivredni gospodarstvenici
(prosječno 100 dnevnih korisnika)
Krajnji korisnici projekta su:
• cjelokupno stanovništvo Općine Pušća (2 700 stanovnika).
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i
očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području
u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno
koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Rekonstrukcija Bregovljanske ceste imati će pozitivan
utjecaj na razvoj ruralnog naselja vidljiv kroz unaprijeđenje prometne infrastrukture koja značajno doprinosi podizanju sigurnosti i kvalitete života, te rastu gospodarskog
potencijala kao i poboljšanju demografske slike Općine.
Stoga pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike bit će sljedeći:
• efikasniji pristup društvenim, kulturnim i gospodarskim sadržajima,
• revitalizacija društvenog života i kvalitete življenja,
• efikasniji pristup području čini područje privlačnijim
te omogućuje povećanje izgradnje stambenih objekata, širenje naselja, povećanje broja stanovnika,
• efikasniji pristup poljoprivrednim parcelama otvara
mogućnost stavljanja u funkciju zapuštenih poljoprivrednih površina i otvaranje novih OPG-a,
• sigurnije prometovanje svih sudionika u prometu

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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5. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
5.1.PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti
projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima
troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 5.2.)
Planirani troškovi projekta
(Kratki opis/naziv projekta)

1
A

A1

Ukupni
procijenjeni
iznos s PDVom u kunama

2

3

Rekonstrukcija Bregovljanske
ceste od Kumrovečke ceste do
Jurjevske ulice

2.748.665,00

Prikaz dinamike financiranja projekta
i planirane provedbe
po godinama

Planirani izvori sredstava
za
provedbu projekta

2014./2015

2016.

2017.

2018.

Iznos u
kunama

Planirani
izvor

4

5

6

7

8

9

Građenje

2.748.665,00

APPRRR

Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora
i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave

F
F.1.

Troškovi izrade
Glavnog projekta

42.250,00

42.250,00

F.2.

Troškovi geodetskih usluga

16.250,00

16.250,00

APPRRR

F.3.

Troškovi nadzora

55.000,00

55.000,00

APPRRR

F.4.

Troškovi vođenja projekta

35.000,00

35.000,00

APPRRR

UKUPNI IZNOS PROJEKTA

2.897.165,00

2.897.165,00

APPRRR

APPRRR

F.5.

5.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
(popuniti tablicu ‘’PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA’’)
IZNOS PDV-a
kn

UKUPNI
PROCIJENJENI
IZNOS S PDV-om
kn

PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA
(Kratki opis/naziv troška)

PROCIJENJENI
IZNOS BEZ PDV-a
kn

(Upisuje korisnik
kojemu je PDV
prihvatljiv za prijavljeni
trošak, to jest korisnik
koji nema pravo na
odbitak PDV-a. Ako
korisniku PDV nije
prihvatljiv, upisati 0,00)

(Iznos iz ovog
stupca je zbroj
iznosa iz stupca 3
i iznosa PDV-a iz
stupca 4. Ukoliko
korisniku PDV
nije prihvatljiv, u
stupac 5. prepišite
iznos iz stupca 3.)

2

3

4

5

1

I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
A

Građenje
Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redovaA.1. + A.2. + ...

A.1.

Rekonstrukcija Bregovljanske ceste od Kumrovečke
ceste do Jurjevske ulice

B

Prihvatljivi nematerijalni troškovi
Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redovaB.1. + B.2. + ...

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

2.748.665,00
2.198.932,00

549.733,00

2.748.665,00
0,00

Službeni glasnik Općine Pušća
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B.1.
B.2.
B.3.
C

Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova
Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redovaA + B

D

Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj
Pojašnjenje: zbrojiteiznose iz redovaD.1. + D.2. + ...

2.748.665,00

D.1.
D.2.
D.3.

E

Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj
Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od
Ukupnog iznosa prihvatljivihtroškova bez općih troškova iz reda C ali ne više od 10.000 eura
u kunskoj protuvrijednosti.
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivihtroškova bez općih troškova iz reda C s 0,02 (to jest 2%);
preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije
za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm;
usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda D (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj)
i upišite najmanji iznos.

F

Troškovipripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata,
nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave
Pojašnjenje: zbrojiteiznose iz redovaF.1. + F.2. + ...

148.500,00

F.1.

Troškovi izrade Glavnog projekta

33.800,00

8.450,00

42.250,00

F.2.

Troškovi geodetskih usluga

13.000,00

3.250,00

16.250,00

F.3.

Troškovi nadzora

44.000,00

11.000,00

55.000,00

F.4.

Troškovi vođenja projekta

28.000,00

7.000,00

35.000,00

F.5.

G

Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga,
elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave
Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i
certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji
čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivihtroškova bez općih troškova iz
reda Ci troškova navedenih u redu E(Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj).
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivihtroškova bez općih troškova iz reda Cs 0,10 (to jest 10%) te od
dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda E (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za
Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda F te upišite manji iznos.

148.500,00

H

Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova
Pojašnjenje: opći troškoviprihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u
kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.
Zbrojiteiznose iz redovaE iG; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura
u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.

148.500,00

I

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja
(min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)
Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se
podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.
Zbrojiti iznose iz redova C+ H;dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura
u kunskoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.

J

Iznos primljene/dodijeljenejavne potpore za iste troškove
Pojašnjenje:ukoliko je korisnik primio/ostvario javnu potporu za iste troškove
(članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos primljene/dodijeljene javne potpore.

2.897.165,00

0,00
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K

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja
(min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)
Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec
u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.
Pomnožiti iznos iz reda I s intenzitetom potpore (100 %); od dobivenog iznosa (umnoška)
oduzeti iznos primljene/dodijeljenejavne potpore za iste troškove iz reda J.

L

Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)
Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda Ksa 0,85

M

Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)
Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda Ksa 0,15

Broj 8.

2.897.165,00

2.462.590,25
434.574,75

II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

N

Ukupni iznos neprihvatljivih troškova
Pojašnjenje: zbrojiteiznose iz redovaN.1. + N.2. + ...
Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR.
Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje
nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, troškove građenja ostalih nerazvrstanih cesta
kada se projekt/operacija odnosi na građenje više nerazvrstanih cesta, a prihvatljivo je za financiranje građenje samo jedne nerazvrstane ceste, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko
korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno
Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.

0,00

N.1.
N.2.
N.3.
III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA

O

Ukupni iznos projekta
Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi
1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije
za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.
Zbrojiti iznose iz redova C+ D+ F+ N;dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura
u kunskoj protuvrijednostI.

P

Iznos vlastitih sredstava
Pojašnjenje:od ukupnog iznosa projekta iz reda oduzeti iznos potpore iz reda K.
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0,00
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6. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije
osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije;navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su
zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/
operacijomili pravnu osobu koja će održavati/upravljati
realiziranim projektom/operacijomu razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere
07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Općina Pušća uspješno priprema i provodi projekte sufinancirane sredstvima iz Europskih fondova i ostalih vanjskih izvora financiranja, a neki od značajnijih su:
 izgradnja i uređenje Staze života – Križni put
(1.700.000,00 kn)
 uređenje središta općine Pušća, glavni trg i parkiralište ( 3.500.000,00 kn)
 izgradnja dječjeg vrtića (1.600.000,00 kn)
Provedbu projekta vodit će Jedinstveni upravni odjel
Općine Pušća koji u svom djelokrugu, između ostalog, zadužen je za gospodarski i ruralni razvoj, pripremu projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne projekte općine,
pripremu i provođenje razvojnih projekata za financiranje
iz EU fondova, strateško planiranje, i drugo. Općina Pušća
će u sklopu provedbe projekta imenovati vlastiti projektni
tim koji će biti sastavljen od voditelja projekta i koordinatora projekta.
Voditeljica projekta bit će Anđela Cirkveni, načelnica
Općine Pušća koja posjeduje višegodišnje iskustvo u pripremi, provedbi i vođenju kapitalnih projekata. Navedena posjeduje iskustvo u pripremanju i izvršavanju općih
akata općine; organiziranju, usmjeravanju i koordiniranju
djelovanja upravnog tijela općine u obavljanju poslova i
zadaća; upravljanju nekretninama i pokretninama općine;
pripremanju i planiranju općinskog proračuna; upravljanju
prihodima i rashodima općine; pripremanju i usmjeravanju
ključnih strateških odrednica općine; koordiniranju u sastavljanju strateških dokumenata općine (prostorni planovi
općine, urbanistički i detaljni planovi uređenja poduzetničke zone); planiranju i provedba strateških projekata općine.
Kordinator projekta bit će Renata Mihok, SSS ekonomist, v.d. pročelnica JUO Općine Pušća, koja posjeduje
potrebnu tehničku stručnost u pogledu izrade i provedbe
infrastrukturnih projekta. Sudjelovala je na nekoliko edukacija izrade prijedloga projekata i implementacije infrastrukturnih projekata. Navedena posjeduje iskustvo u
izradi i praćenju provedbe kapitalnih projekata, planiranju
izvora financiranja potrebnih za provedbu projekata, praćenju realizacije projekta u skladu s financijskim planom te
izvještavanje prema nadležnim tijelima.
Nadalje, za potrebe uspješne provedbe ovog projekta,
Općina Pušća angažirala je vanjskog stručnjaka za izradu
projektne aplikacije, te za pomoć u provedbi projekta. Navedeni vanjski suradnik ima iskustvo u pripremi i provedbi
projekata iste ili slične vrijednosti poput projekta koji je

Stranica 13

predmetom ove prijave. Nerazvrstanim cestama na području općine upravlja sama Općina Pušća sukladno važećim
nacionalnim propisima.
7. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA
PROJEKTOM/OPERACIJOM
7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)
Planirani izvori prihoda nužni za upravljanje i održavanje realiziranim projektom/operacijom osigurani su u
proračunu Općine Pušća, iz redovnih godišnjih namjenskih prihoda općine. U proračunu Općine Pušća za godinu
2016. sa projekcijama za 2017. godinu i 2018. godinu, za
aktivnost održavanje komunalne infrastrukture predviđeno
je ukupno u 2016. godini 1.150.000,00 kuna, u 2017. godini 1.150.000,00 kuna i u 2018. godini 1.150.000,00 kuna.
Nadalje, sukladno dosadašnjem iskustvu i praksi Korisnika, nakon izvođenja radova rekonstrukcije ceste, u prvih
pet godina nakon investiranja procjenjena sredstva potrebna za redovno održavanje iste u prosjeku iznose cca 2 %
investicije ulaganja, te će ista biti osigurana proračunskim
sredstvima namijenjenim za redovno održavanje komunalne infrastrukture nerazvrstanih cesta na području općine.
8. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA
STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave, a iz kojeg je vidljivo da
je projekt/operacija u skladu sastrateškim razvojnim programom; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi
spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na
mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni program
objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
Projekt je u skladu sa Strateškim programom gospodarskog razvoja Općine Pušća za razdoblje 2013.-2017.
godine odnosno što je vidljivo iz Strateškog cilja 2: Zaštita okoliša, prioriteta 2.1. Infrastruktura u funkciji zaštite
okoliša, mjere 2.1.3. izgradnja/unapređenje prometne infrastrukture,str. 58; link na stranicu: (http://www.pusca.hr/
index.php/dokumenti/strategija).
Općina Pušća donijela je 23. prosinca 2013. godine
„Odluku o donošenju Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Pušća za razdoblje 2013.-2017. godine“,
KLASA: 021-05/13-01/10, URBROJ: 238/24-13-04, Odluka o usvajanju Strateškog plana gospodarskog razvoja
Općine Pušća za razdoblje 2013.-2017. objavljena je u
Službenom glasniku broj 8, 31. prosinca 2013 . godine;
link na stranicu: (http://www.pusca.hr/images/DOKUMENTI/sluzbeni-glasnik/2013/glasnik_br.8.pdf().
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE
KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(za projekte koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu
nitidrugi akt kojim se odobrava građenje navesti naziv i
stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne
samouprave u kojemu je predviđena provedba takvog projekta/operacije, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom).
Nije primjenjivo.
Na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o
financiranju vodnog gospodarstva (NN br.
153/09, 90/11, 56/13, 154/14 i 119/15) i članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik
Općine Pušća br. 01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 29. sjednici održanoj dana
29. prosinca 2016. godine, donijelo je

17

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati
naknade za razvoj
Članak 1.
U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj (Službeni glasnik Općine Pušća br. 05/14) u članku 6. stavak 1.;
- u prvoj alineji, u retku 3., iznos od „2,00 kn/m3 “
zamjenjuje se iznosom od „0,69 kn/m3”,
- u drugoj alineji, u retku 3., iznos od „3,00 kn/m3 “
zamjenjuje se iznosom od „2,11 kn/m3“.
Članak 2.
U ostalim odredbama ostaju na snazi odredbe Odluke
o obračunu i naplati naknade za razvoj (Službeni glasnik
Općine Pušća br. 05/14).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Pušća, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.
Klasa: 021-05/16-01/08
Ur.br. 238/24-01-16-03		
		
Pušća, 29. prosinac 2016. god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med.
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