SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PUŠĆA
Broj 2.

Godina XXVIII.

25. veljače 2021.

SADRŽAJ
1.

Odluka o odabiru ponude HEP-Opskrba d.o.o. u
postupku nabave – ELEKTRIČNA ENERGIJA;
2. Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu
„Pušća“;
3. Odluka o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu – REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA;
4. Odluka o odabiru ponude SUPERGRADNJA
D.O.O. u otvorenom postupku javne nabave – ENERGETSKA OBNOVA KULTURNOG I TURISTIČKOG CENTRA PUŠĆA;
5. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu izvedbenog projekta izvanrednog održavanja
NC064 Orgulanov breg;
6. Zaključak o doznaci financijskih sredstava DVD-u
Marija Magdalena;
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Pušća;
8. Statut Općine Pušća – pročišćeni tekst;
9. Odluka o raspoređivanju sredstva za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Pušća za 2021. godinu;
10. Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika s područja Općine Pušća u 2021. godini;
11. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Pušća za razdoblje od 01.07. –
31.12.2020. godine;
12. Odluka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Pušća za 2020. godinu;

13. Odluka o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Pušća za 2021. godinu;
14. Odluka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Pušća za razdoblje 2021. – 2024. godine;
15. Odluka o usvajanju Izvješća Općinske načelnice
Općine Pušća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Općinu Pušća za 2020. godinu;
16. Odluka o usvajanju Izvješća općinske načelnice
Općine Pušća o primjeni agrotehničkih mjera i
mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina na području Općine Pušća u 2020. godini;
17. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijeka
na otvorenom prostoru;
18. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od
požara na području Općine Pušća u protupožarnoj
sezoni u 2021. godini;
19. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za
žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova;
20. Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora
radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju
gašenja požara;
21. Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova tijekom
požarne sezone u 2021. godini.

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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Naručitelj Općina Pušća, Kumrovečka 109,
10294 Donja Pušća, na temelju članka 23.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave KLASA: 400-01/17-01/02,URBROJ:
238/24-02-17-1 u postupku nabave: električna energija,
procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 85.000,00 kn
bez PDV-a, donosi
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ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda
HEP-Opskrba d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37 Zagreb
Cijena odabrane ponude iznosi 62.975,05 kn bez
PDV-a, odnosno 71.161,81 kn sa PDV-om
Razlog odabira: valjana ponuda s najnižom cijenom
Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
U postupku nabave zaprimljene su dvije ponude:
Ponuditelj 1

E.ON. Energija d.o.o.
Capraška ulica 6 Zagreb

Ponuditelj 2

HEP-Opskrba d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37 Zagreb

Razlozi isključenja/odbijanja ponude
Ponuda ponuditelja 1 E.ON Energija d.o.o. Capraška
ulica 6 Zagreb se odbija jer je neprihvatljiva - cijena ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva
naručitelja za nabavu.
Odluka o odabiru zajedno s preslikom Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način.
KLASA: 022-05/21-01/01
URBROJ: 238/24-02-21-02
Donja Pušća, 09. veljače 2021.
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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 02/20 – pročišćeni tekst),
općinska načelnica Općine Pušća dana 10. veljače 2021.
godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 2.

Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu „Pušća“ u visini od 10.000,00 kuna, a za proljetni dio sezone,
vrijeme održavanja 01.02.2021. – 28.02.2021.:
• sudski troškovi, troškovi održavanja terena, troškovi
održavanja (režije, knjigovodstvo) i obveze prema
Nogometnom savezu (članarine)
temeljem Zahtjeva udruge NK-a „Pušća“ za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruge
NK-a „Pušća“ od 09. veljače 2021. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2021.
godinu, na poziciji R053 te će se isplatiti na žiroračun
NK PUŠĆA dana 01. ožujka 2021. godine.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/21-01/03
URBROJ: 238/24-02-21-02
Donja Pušća, 10. veljače 2021. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i čl. 79 Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“ br. 02/20 – pročišćeni tekst), načelnica
Općine Pušća donosi

3

ODLUKU
o imenovanju članova stručnog povjerenstva
za javnu nabavu
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu “Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta“.
Članak 2.
Članovi Povjerenstva, te ovlasti i obveze istih u postupku javne nabave su:
Senka Vranić dipl.oec., (član posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave) - istraživanje tržišta, objavljivanje objava o javnoj nabavi, komunikacija s gospodarskim subjektima, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, izrada potrebnih zapisnika, prijedloga odluka i ostalih
dokumenata;

Službeni glasnik Općine Pušća
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Anđelko Ždravac - otvaranje, pregled i ocjena ponuda,
Štefanija Gorupec - otvaranje, pregled i ocjena ponuda.
Članak 3.
Članovi Povjerenstva dužni su dati izjavu o postojanju/
nepostojanju sukoba interesa, u smislu članka 80. Zakona o
javnoj nabavi (NN 120/16).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 022-05/21-01/02
Ur.br. 238/24-02-21-01
Pušća, 11.02.2021. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Naručitelj Općina Pušća, Kumrovečka 109,
10294 Donja Pušća, na temelju članka 302.
Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u otvorenom postupku javne nabave Energetska obnova Kulturnog i turističkog centra Pušća, broj objave
iz EOJN RH 2020/S 0F2-0042901, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 650.000,00 kn bez PDV-a, donosi
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ODLUKU O ODABIRU
Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
SUPERGRADNJA d.o.o.
ANTUNA STIPANČIĆA 25
10000 ZAGREB
Hrvatska
Cijena ponude (kn bez PDV-a): 498.544,00 kn
Ukupna cijena ponude (uključuje PDV): 623.180,00 kn
Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Za odabranog ponuditelja ne postoje osnove za isključenje, ponuditelj je dokazao svoju sposobnost i druge
uvjete propisane dokumentacijom o nabavi, te je njegova
ponuda ekonomski najpovoljnija sukladno propisanim kriterijima za odabir ponude.
Razlozi isključenja ponuditelja:
Nije isključen niti jedan ponuditelj.
Razlozi za odbijanje ponude:
Na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda, te sukladno članku 295. st. 1. Zakona o javnoj nabavi odbija se
ponuda ponuditelja 1 Hidro Eko Futura d.o.o. jer je neprihvatljiva. Obrazloženje: Cijena ponude ponuditelja 1 Hidro Eko Futura d.o.o. prelazi planirana, odnosno osigurana
sredstva naručitelja za nabavu.
Nadalje, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda te sukladno članku 295. st. 1. Zakona o javnoj nabavi
odbija se ponuda ponuditelja 2 Agrad Projekt d.o.o. jer je
neprihvatljiva. Obrazloženje: Cijena ponude ponuditelja
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2 Agrad Projekt d.o.o. prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva naručitelja za nabavu.
Nadalje, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda
te sukladno članku 295. st. 1. Zakona o javnoj nabavi odbija se ponuda ponuditelja 3 Ekološki Centar d.o.o. jer je
neprihvatljiva. Obrazloženje: Cijena ponude ponuditelja 3
Ekološki Centar d.o.o. prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva naručitelja za nabavu.
Nadalje, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda
te sukladno članku 295. st. 1. Zakona o javnoj nabavi odbija se ponuda ponuditelja 4 TEKTON GRADNJA d.o.o. jer
je neprihvatljiva. Obrazloženje: Cijena ponude ponuditelja
4 TEKTON GRADNJA d.o.o. prelazi planirana, odnosno
osigurana sredstva naručitelja za nabavu.
Nadalje, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda
te sukladno članku 295. st. 1. Zakona o javnoj nabavi odbija se ponuda ponuditelja 6 Planigrad projekt doo jer je
neprihvatljiva. Obrazloženje: Cijena ponude ponuditelja 6
Planigrad projekt doo prelazi planirana, odnosno osigurana
sredstva naručitelja za nabavu.
Rok mirovanja:
Sukladno čl. 306. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16),
rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o
odabiru.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku.
Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih
sustava Državne komisije i EOJN RH (putem sustava
e-Žalba).
Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.
Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji,
odnosno naručitelju. Kada je žalba dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena
na poslužitelju EOJN RH.
Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe
smatra se nepravodobnom.
Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana
primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članaka 316. i 317. Zakona o javnoj nabavi iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u
odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu
ugovora.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi
otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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406. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) nema
pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku
420., stavku 1. ZJN (NN 120/2016).
KLASA: 022-05/20-01/23
URBROJ: 238/24-02-21-05
Donja Pušća, 16. veljače 2021. 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/20 – pročišćeni tekst),
općinska načelnica Općine Pušća dana 16. veljače 2021.
godine, donosi
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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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/20 –pročišćeni tekst),
općinska načelnica Općine Pušća dana 19. veljače 2021.
godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O DOZNACI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
DVD-u MARIJA MAGDALENA
Članak 1.

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 odobrava se tekuća donacija DVD-u Marija Magdalena u visini od 10.000,00 kuna, za:
• kupnju vitla za vatrogasno vozilo ;
temeljem Molbe za donaciju sredstava za kupnju vitla
za vatrogasno vozilo od 17. veljače 2021. godine, vezano
na članak 45. stavak 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne
novine,“ broj 125/19).

Članak 1.

Članak 2.

Prihvaća se Ponuda broj 4/2021 poduzeća CORNUS
PROJEKT d.o.o. za projektiranje i usluge iz Zagreba,
Savska cesta 17 od 12. veljače 2021. godine za izradu
izvedbenog projekta izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste NC-064 ORGULANOV BREG u iznosu od
47.000,00 kn uvećano za PDV-e.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2021. godinu na poziciji R049
i R163.

ZAKLJUČAK

Članak 2.
Za uslugu iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se
Ugovor.
Članak 3.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 402-08/21-01/05
URBROJ: 238/24-02-21-02
Donja Pušća, 19. veljače 2021.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2021. godinu.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 340-09/21-01/03
URBROJ: 238/24-02-21-02
Donja Pušća, 16. veljače 2021. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Temeljem odredbe članka 35. 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i
144/20), članka 89. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj 02/20 – pročišćeni tekst) i članka
62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća (Službeni
glasnik Općine Pušća broj 02/09), Općinsko vijeće Općine
Pušća je na svojoj 37. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.
veljače 2021. godine, donijelo slijedeću:
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ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE PUŠĆA
Članak 1.
(1) Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 20. st.
3. i 4. Statuta Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine na
način da izmijenjena glasi:
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to
ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu
s odlukom Općinskog vijeća.
(2) Ovom se Odlukom u članku 20. Statuta Općine
Pušća od 28. veljače 2020. godine dodaju novi st. 5. i 6.,
sljedećeg sadržaja:
Naknada iz prethodnog stavka ovog članka može se
odrediti za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po
članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više od 6.000,00
(šest tisuća) kuna.
Naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se
odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50% (pedeset posto), a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše
30% (trideset posto) pripadajuće naknade utvrđene prethodnim stavkom ovoga članka.
Članak 2.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 22. st. 6.
Statuta Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine na način
da izmijenjena glasi:
Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.
Članak 3.
Ovom se Odlukom u odredbi članka 26. Statuta Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine dodaju novi st. 2. i 3.
sljedećeg sadržaja:
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo
predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost
stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, sjednice Općinskog vijeća iznimno
se mogu održavati elektroničkim putem.
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.
Članak 4.
Ovom se Odlukom iz Statuta Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine u cijelosti briše odredba članka 36. i
članka 37. istog.
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Članak 5.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 38. Statuta
Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine na način da izmijenjena glasi:
Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je
izabran obavljati profesionalno.
Općinski je načelnik dužan u roku od 8 (osam) dana od
dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća o tome na koji način će obnašati dužnost, a ako to propusti učiniti, smatrat
će se da dužnost obavlja volonterski.
Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja
dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o
promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća.
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.
Osobe koje dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na
plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo
na naknadu za rad.
Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad općinskog načelnika, kao i druga prava vezana
uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskog načelnika,
određuju se posebnim zakonom.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća
ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku,
načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene
sukladno odredbama posebnog zakona.
Članak 6.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 39. Statuta
Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine na način da izmijenjena glasi:
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika
nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će
privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik
na početku mandata iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda članova Općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda
članova Općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.
Zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog
članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji
zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik, kojemu mandat nije prestao, onemogućen
obavljati svoju dužnost.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine Pušća.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika raspisat će se
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat
će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja
dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog
kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju
svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka
danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski
načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan
je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik
Općinskog vijeća će u roku od 8 (osam) dana obavijestiti
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih
izbora za novog općinskog načelnika.
Članak 7.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 40. Statuta
Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine na način da izmijenjena glasi:
Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom
načelniku raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog
načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike
Hrvatske.
Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku
općinskog načelnika izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.
O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i/ili zamjenika općinskog načelnika izabranom iz reda
pripadnika nacionalnih manjina, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Članak 8.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 42. st. 1.,
3. i 4. Statuta Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine na
način da izmijenjena glasi:
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje
1/3 (jedna trećina) članova Općinskog vijeća, odnosno ako
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik,
te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće je dužno izjasniti se o
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti
odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 (trideset)
dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% (dvadeset posto) od ukupnog broja birača Općine Pušća, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni
prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
će u roku od 60 (šezdeset) dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o
utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće će
raspisati referendum u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je
utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba,
već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske.
Članak 9.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 43. Statuta
Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine na način da izmijenjena glasi:
Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
• 20% (dvadeset posto) ukupnog broja birača Općine
Pušća,
• 2/3 (dvije trećine) članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% (dvadeset posto) ukupnog broja birača u Općini
Pušća, Općinsko vijeće će raspisati referendum za opoziv
općinskog načelnika.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo
2/3 (dvije trećine) članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.
Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se
raspisati prije proteka roka od 6 (šest) mjeseci od održanih
izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni
u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog
načelnika.
Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je
ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača
koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3
(jednu trećinu) ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Pušća.
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Članak 10.

Članak 13.

Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 48. Statuta
Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine na način da izmijenjena glasi:
Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu
sa Statutom.
Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio
područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana može sazvati i Općinsko vijeće, te općinski načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o
pitanjima od značenja za Općinu Pušća.
Kada zbor građana saziva Općinsko vijeće ili općinski
načelnik, zbor građana saziva se za cijelo područje ili za
dio područja Općine Pušća, pojedina naselja ili dijelove
naselja na području Općine Pušća, a mogu se sazvati i za
cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini
zasebnu cjelinu.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potreba je prisutnost najmanje 5% (pet posto) birača upisanih u popis birača mjesnog odbora, odnosno, područja za
koje se saziva zbog građana.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem,
osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana
ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za
mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i općinskog načelnika.

Ovom se Odlukom u odredbi članka 76. Statuta Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine dodaje novi st. 3.
sljedećeg sadržaja:
Općina Pušća dužna je javno objaviti informacije o
trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. Objava prethodno opisanih informacija obavlja se
u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje,
izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.

Članak 11.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 49. Statuta
Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine na način da izmijenjena glasi:
Građani imaju pravo Općinskom vijeću Općine Pušća
predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog
pitanja iz njezina djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine Pušća od lokalnog
značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% (deset posto) od ukupnog broja birača Općine
Pušća te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od
3 (tri) mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se
podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine Pušća.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o
njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine Pušća u skladu sa zakonom i Statutom.
Članak 12.
Ovom se Odlukom iz teksta Statuta Općine Pušća od
28. veljače 2020. godine u cijelosti briše odredba članka
71. istog.

Članak 14.
Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 77. st. 12.,
13., 14. i 15. Statuta Općine Pušća od 28. veljače 2020.
godine na način da izmijenjena glasi:
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka
proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva 3
(tri) mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova,
funkcija i programa tijela Općine Pušća u skladu s posebnim zakonom. Predmetnu odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te drugog ovlaštenog
predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća.
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, te ako je općinski načelnik onemogućen
u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika
općinskog načelnika.
U slučaju konstituiranja novoizabranog Općinskog vijeća nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja
proračuna Općine Pušća financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke
o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave
proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i
nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju
nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku
ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine Pušća, Općinsko vijeće je dužno donijeti proračun u roku od
45 (četrdest i pet) dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u Narodnim novinama. Do
donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem
redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski
načelnik.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka opisana prethodnim stavcima ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.
Članak 15.
U cjelokupnom sadržaju teksta Statuta Općine Pušća
od 28. veljače 2020. godine briše se izraz „zamjenik općinskog načelnika“ sa svim izvedenicama istog.
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poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad
javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Pušća.
Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Općine Pušća od 28. veljače
2020. godine ostaju na snazi neizmijenjene.

Općina Pušća je jedinica lokalne samouprave, čije
područje sačinjavaju naselja: Donja Pušća, Gornja Pušća,
Hrebine, Hruševec Pušćanski, Bregovljana, Dubrava Pušćanska, Marija Magdalena i Žlebec Pušćanski.
Granice Općine Pušća mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanim zakonom.

Članak 17.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća, osim članaka 1.,
4., 6., 7., 9., 14. i 15., koji stupaju na snagu na dan stupanja
na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.

Općina Pušća je pravna osoba.
Sjedište Općine Pušća je u Donjoj Pušći, Kumrovečka
cesta 109.

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-03
Donja Pušća, 22. veljače 2021. godine

Općina Pušća ima svoj grb, zastavu i svečanu zastavu.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine Pušća utvrđuju se posebnom odlukom u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.

Članak 16.

			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Odbor za Statut, poslovnik i akte Općinskog
vijeća Općine Pušća je na svojoj 5. sjednici
održanoj dana 22. veljače 2021. godine, utvrdilo Pročišćeni tekst Statuta Općine Pušća.
Pročišćeni tekst Statuta Općine Pušća obuhvaća Statut
Općine Pušća od 9. veljače 2018. godine (Službeni glasnik
Općine Pušća broj 01/18), Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Općine Pušća od 28. veljače 2020. godine (Službeni
glasnik Općine Pušća broj 02/20) te Odluku o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Pušća od 22. veljače 2021. godine (Službeni glasnik Općine Pušća 02/21), u kojima je
naznačeno vrijeme stupanja na snagu.
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S TAT U T
OPĆINE PUŠĆA
(Pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje samoupravni djelokrug Općine Pušća, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo,
ovlasti i način rada tijela Općine Pušća, način obavljanja
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

II. OBILJEŽJA OPĆINE
Članak 4.

Članak 5.
Grb Općine Pušća je likovno prihvaćen na posebnom
dokumentu kao prilogu te odluke.
Na zahtjev fizičke ili pravne osobe može se odobriti
radi promicanja interesa Općine Pušća uporaba i isticanje
grba Općine Pušća.
Članak 6.
Potanji opis zastave Općine, te način njezine uporabe
i zaštite, utvrđuju se posebnom odlukom u skladu sa zakonom.
Zastava Općine Pušća je likovno prihvaćena na posebnom dokumentu kao prilogu te odluke.
Na zahtjev fizičke ili pravne osobe može se odobriti
radi promicanja interesa Općine Pušća uporaba i isticanje
zastave Općine Pušća.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.
Svečana zastava Općine Pušća je jednobojna crvene-bordo boje, dvostruko skrojena i podstavljena.
Materijal izrade svečane zastave je atlas-svila visokog
sjaja, boje u skladu sa likovnim rješenjem ili sa odabranim
uzorkom materijala. U sredini gonfalona nalazi se grb Općine.
Iznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis: Općina
Pušća. Ispod grba u repu gonfalona nacrtani su ornamenti:

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 2.

grančice vinove loze, sve u skladu sa likovnim rješenjem.
Ukrasni štap za ovjes gonfalona izrađen je od drva ili mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen priborom za ovjes,
zlatnim cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom.
Pribor za nošenje zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom.
Članak 7.
Općina Pušća ima svoj Dan, 23. travnja i svake godine
se svečano obilježava.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.
Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna
za Općinu Pušća proglasiti počasnim građaninom. Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno, obveze i može
se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve
počasti.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE
I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 9.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Pušća
uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne
samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i
međunarodnim ugovorima.
Članak 10.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje,
memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama
lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i
trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za
njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuju se posebnom odlukom Općinskog
vijeća.
Članak 11.
Sporazum o suradnji Općine Pušća i općine ili grada
druge države objavljuje se u „Službenom glasniku Općine
Pušća“.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 12.
Općina Pušća je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru
zakonitosti rada i akata tijela Općine Pušća.
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Članak 13.
Općina Pušća u samoupravnom djelokrugu obavlja
poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Pušća obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Članak 14.
Općina Pušća može organizirati obavljanje pojedinih
poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom
jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne
samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog
upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva
ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u
skladu s posebnim zakonom.
Odluku osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog
tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, odnosno,
zajedničkog trgovačkog društva donosi Općinsko vijeće,
temeljem koje odluke općinski načelnik zaključuje sporazum o osnivanju zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog
odjela ili službe, odnosno, zajedničkog trgovačkog društva, a kojim se sporazumom između ostalog propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za
to tijelo, odjel, službu ili društvo.
Članak 15.
Odlukom općinskog vijeća u skladu s ovim Statutom i
statutom županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Pušća prenijeti na županiju, odnosno mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine
da joj, uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri
obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga
županije na području Općine Pušća, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
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VI. TIJELA OPĆINE PUŠĆA
Članak 16.
Tijela Općine Pušća su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
1. Općinsko vijeće
Članak 17.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru
prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje
odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su
Općinskog načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka
ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja
općinsko vijeće.
Članak 18.
Općinsko vijeće donosi:
• Statut Općine,
• Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
• odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine,
• proračun i odluku o izvršenju proračuna,
• godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
• odluku o privremenom financiranju
• odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Pušća, čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju
i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
• odluku o promjeni granice Općine,
• uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
• osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva
i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
• daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije
propisano,
• donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s
drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa
općim aktom i zakonom,
• raspisuje lokalni referendum,
• bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
• osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela
te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene
zakonom, drugim propisom ili statutom;
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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• odlučuje o pokroviteljstvu,
• donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za
dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
• imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
• donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni
u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge
manifestacije od značaja za Općinu Pušća. O preuzetom
pokroviteljstvu predsjednik obavještava Vijeće na prvoj
sljedećoj sjednici.
Članak 19.
va.

Općinsko vijeće Općine Pušća ima 13 (trinaest) člano-

Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom.
Članak 20.
Općinsko vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Potpredsjednici Općinskog vijeća se u pravilu biraju
na način da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za
to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u
skladu s odlukom Općinskog vijeća.
Naknada iz prethodnog stavka ovog članka može se
odrediti za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima
Općinskog vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu
Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više od
6.000,00 (šest tisuća) kuna.
Naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se
odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50% (pedeset posto), a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% (trideset posto) pripadajuće naknade utvrđene
prethodnim stavkom ovoga članka.
Članak 21.
Predsjednik Općinskog vijeća:
• zastupa Vijeće
• saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća,
• predlaže dnevni red Vijeća,
• upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
• brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
• održava red na sjednici Vijeća,
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usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće,
brine o suradnji Vijeća i Općinskog načelnika,
brine se o zaštiti prava vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća;
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana
od primitka zahtjeva. Ako predsjednik Općinskog vijeća
ne sazove sjednicu u prethodno navedenom roku, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog
vijeća, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8
dana. Nakon proteka prethodno opisanih rokova, sjednicu
može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana na prethodno opisani
način mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno prethodno opisanim odredbama
smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.
Članak 22.
Mandat člana Općinskog vijeća traje do dana stupanja
na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju
slijedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte
godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno, do dana stupanja na snagu odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog
tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona
kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno, do dana stupanja
na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za istu
vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani
izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog
vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s
poslodavcem.
Članak 23.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji
je izabran:
• ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije
tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
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• ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
• ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
• ako odjavi prebivalište s područja Općine Pušća, danom odjave prebivališta,
• ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
• smrću.
Članak 24.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje,
a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s
odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od osam
dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja
pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti
vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 25.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
• sudjelovati na sjednicama Vijeća,
• raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu sjednice Vijeća,
• predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge
akata,
• postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,
• postavljati pitanja Općinskom načelniku,
• sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na
njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član
i glasovati,
• prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje
ga izabere Vijeće,
• tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran
na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih stavova i mišljenja na sjednicama Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao
tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Vijeća.
Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 26.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje
prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug,
sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja
akata u Vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje
građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad
Vijeća.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za
vrijeme trajanja posebnih okolnosti, sjednice Općinskog
vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se
osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i
odlučivanju.
1.1. Radna tijela
Članak 27.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
• Odbor za izbor i imenovanja,
• Odbor za Statut, Poslovnik i akte,
• Mandatna komisija,
• Odbor za proračun i financije.
Članak 28.
Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
• izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednike
Općinskog vijeća,
• izbor i razrješenje članova radnih tijela Vijeća,
• imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih
ovim Statutom i drugim odlukama Vijeća.
Članak 29.
Odbor za Statut, Poslovnik i akte:
• predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
• predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Vijeća,
• razmatra prijedloge i drugih općih akata koje donosi
Vijeće te u pogledu njihove pravne obrade i o tome
daje mišljenje i prijedloge Vijeću,
• obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 30.
Mandatna komisija:
• na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko
vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i
imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih
rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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• obavještava Vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
• obavještava Vijeće o mirovanju mandata vijećnika
i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku dužnost,
• obavještava Vijeće o prestanku mirovanja mandata
vijećnika,
• obavještava Vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.
Članak 31.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela
radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga
Vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja
mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom
redu Vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Vijeće odlukama o osnivanju radnih tijela.
2. Općinski načelnik
Članak 32.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne
vlasti Općine.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
• priprema prijedloge općih akata,
• izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Vijeća,
• utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
• upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim
pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i općim aktom Vijeća,
• odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Pušća i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, ovim Statutom i posebnim propisima. Općinski načelnik može odlučivati o
stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Pušća i raspolaganju ostalom imovinom ako njihova pojedinačna vrijednosti iznosi do najviše 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju
i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći
od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik, može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj
iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom
imovinom mora biti planirano u proračunu Općine
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Pušća i provedeno u skladu sa zakonom. O stjecanju
i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju
ostalom imovinom većom od prethodno navedene
pojedinačne vrijednosti, odlučuje općinsko vijeće
Općine Pušća,
upravlja prihodima i rashodima Općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela
Općine,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
donosi Odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i način provođenja ocjenjivanja,
predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog
plana,
imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih
djelatnosti,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
do kraja ožujka tekuće godine podnosi Vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom
odlukom Vijeća,
organizira zaštitu od požara na području Općine i
vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju
mjera za unapređenje zaštite od požara,
usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, odnosno poslova državne uprave, ako su
preneseni na općinu,
nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih
odbora,
obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i
drugim propisima,
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• imenuje i razrješuje predstavnike Općine Pušća u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba (javnih ustanova i drugih pravnih osoba
za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti koje osniva Općina Pušća). Odluku
o imenovanju i razrješenju općinski je načelnik dužan
objaviti u prvom broju Službenoga glasnika Općine
Pušća koji slijedi nakon donošenja te odluke,
• prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća.
Članak 33.
Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno
obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem
upravnom području.
Članak 34.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu.
Vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka,
od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz
stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih
pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana
primitka zahtjeva.
Vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od
ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 35.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
• ima pravo obustaviti od primjene opći akt općinskog
vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik će donijeti
odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od
dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima
pravo zatražiti od općinskog vijeća da u roku od 8
dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene
nedostatke u općem aktu. Ako predstavničko tijelo
ne otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik je
dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta;
• ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom,
Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi
iz stavka 1. toč. 1. ovoga članka, u roku od 30 dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će:
• odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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• odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika o
obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom.
Odluke iz stavka 2. ovoga članka dostavljaju se bez
odgode predsjedniku predstavničkog tijela koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku, te tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluke iz stavka 2. ovoga članka obvezno se objavljuju u Službenom glasniku Općine Pušća.
Članak 36.
Brisan.
Članak 37.
Brisan.
Članak 38.
Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju
je izabran obavljati profesionalno.
Općinski je načelnik dužan u roku od 8 (osam) dana
od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća o tome
na koji način će obnašati dužnost, a ako to propusti učiniti, smatrat će se da dužnost obavlja volonterski.
Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća.
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu
promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.
Osobe koje dužnost obavljaju profesionalno, za
vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju
pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme
obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski, imaju
pravo na naknadu za rad.
Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad općinskog načelnika, kao i druga prava
vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskog
načelnika, određuju se posebnim zakonom.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Pušća ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka
o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika, kao i pojedinačnih rješenja o visini
plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.
Članak 39.
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imeOpćina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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novati općinski načelnik na početku mandata iz reda
pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda članova Općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz
reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može
promijeniti tijekom mandata.
Zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika
nacionalnih manjina ili član Općinskog vijeća iz stavka
1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme
trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik, kojemu mandat nije
prestao, onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano
funkcioniranje Općine Pušća.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika raspisat će
se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja
obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku
razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen
u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja
o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 (osam) dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja
prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
Članak 40.
Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku raspisat će se prijevremeni izbori za
općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.
Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika izabranom iz reda pripadnika
nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni izbori
za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.
O svim promjenama tijekom mandata općinskog
načelnika i/ili zamjenika općinskog načelnika izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode
obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
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VII. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 41.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju
o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 42.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta
ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao
i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog
vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na
području Općine ili 20% ukupnog broja birača Općine Pušća.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 (jedna trećina) članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski
načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila
većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće je dužno
izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog
prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u
roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20%
(dvadeset posto) od ukupnog broja birača Općine Pušća, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti
zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku
od 30 (trideset) dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 (šezdeset) dana
od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga,
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog
broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti
Općinskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi
da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće će raspisati
referendum u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja
odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je
utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim
upravnim sudom Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Članak 43.
Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
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• 20% (dvadeset posto) ukupnog broja birača Općine Pušća,
• 2/3 (dvije trećine) članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% (dvadeset posto) ukupnog broja birača u Općini Pušća, Općinsko vijeće će raspisati referendum za
opoziv općinskog načelnika.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 (dvije trećine) članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.
Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 (šest) mjeseci od
održanih izbora ni ranije održanog referenduma za
opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.
Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je
ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača
koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje
1/3 (jednu trećinu) ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Općine Pušća.
Članak 44.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području Općine Pušća, odnosno na
području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.
Referendum se provodi na način propisan zakonom.
Članak 45.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.
Odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije
obvezatna za Općinsko vijeće.
Članak 46.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata,
kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 47.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga općine kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom ili ovim Statutom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika i Općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka
2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.
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Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja
o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Članak 48.
Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa Statutom.
Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio
područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana može sazvati i Općinsko vijeće, te općinski načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu Pušća.
Kada zbor građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja Općine Pušća, pojedina naselja
ili dijelove naselja na području Općine Pušća, a mogu
se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potreba je prisutnost najmanje 5% (pet posto) birača
upisanih u popis birača mjesnog odbora, odnosno, područja za koje se saziva zbog građana.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem,
osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke
se donose većinom glasova prisutnih građana.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je
za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i
općinskog načelnika.
Članak 49.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću Općine Pušća predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njezina djelokruga te podnositi peticije
o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine Pušća
od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži
najmanje 10% (deset posto) od ukupnog broja birača
Općine Pušća te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu
se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim
mogućnostima Općine Pušća.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja
o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine
Pušća u skladu sa zakonom i Statutom.
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Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti
u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava
se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem
s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za to
postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranici).
VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 51.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine Pušća utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje povjerenih poslova državne uprave, ustrojavaju se
upravna tijela Općine, odnosno Jedinstveni upravni odjel.
U obavljanju povjerenih poslova državne uprave Jedinstveni upravni odjel ima ovlasti i obveze tijela državne
uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne
uprave.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.
Članak 52.
Jedinstveni upravni odjel u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg
akta poduzima propisane mjere.
Članak 53.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.
Članak 54.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Pušća, Državnom proračunu
i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 50.

Članak 55.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad njegovih
upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i
interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Općina Pušća u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da
se obavljaju kao javna služba.
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Članak 56.

Članak 61.

Općina Pušća osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 55. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih
ustanova i drugih pravnih osoba.
U trgovačkim društvima u kojima Općina Pušća ima
udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina Pušća može
povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem
ugovora o koncesiji.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se
podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 57.
Na području Općine Pušća mogu se osnovati mjesni
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja
koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom
odlukom Općinskog vijeća kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 58.
Odlukom o osnivanju mjesnih odbora bit će utvrđen
naziv mjesnog odbora, te naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili dijelovi naselja koje on obuhvaća.
Članak 59.

Članak 62.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 63.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na vrijeme
od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim
sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora
uređuje općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja
i izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom predstavničkog
tijela. Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem,
ima pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu u županiji.
Članak 64.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora
može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi
Općinskog vijeća, te Općinski načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se
dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
i odluku o raspisivanju izbora donosi Općinsko vijeće u
roku od 120 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja
vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može
proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 60.

Članak 65.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po
postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani
način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za
osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog upućuje se općinskom vijeću,
koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od
prijema prijedloga.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 3 - 5 člana.
Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema
broju stanovnika na području mjesnog odbora na način da
se do 100 stanovnika biraju 3 člana, a preko 100 stanovnika
bira 5 članova vijeća mjesnog odbora.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.
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Članak 66.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog
sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj
rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.
Članak 67.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog
odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove
utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog
vijeća i Općinskog načelnika.
Članak 68.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora,
osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana.
Članak 69.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 70.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom
odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
Članak 71.
Brisan.
Članak 72.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.
Članak 73.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja općinski načelnik, te na njegov prijedlog Općinsko
vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili
ne izvršava povjerene mu poslove.
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XI. IMOVINA I FINANCIRANJE
Članak 74.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koja pripadaju Općini Pušća, čine imovinu Općine.
Članak 75.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta i pažnjom
dobrog gospodara.
Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom
Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine.
Članak 76.
Općina Pušća ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
• općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Vijeća,
• prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih
prava,
• prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina
ima udjele ili dionice,
• prihodi od koncesija,
• novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
• udio u zajedničkom porezu,
• sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u
Državnom proračunu,
• drugi prihodi određeni zakonom.
Općina Pušća dužna je javno objaviti informacije
o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim
stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i
pretražive. Objava prethodno opisanih informacija obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje
planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te
uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.
Članak 77.
Proračun Općine je temeljni financijski akt, a isti se
donosi za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju
je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci,
koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj
dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim
zakonom. Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.
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Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u
roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike
Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti
općinskog načelnika.
U slučaju iz stavka 5. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske
za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika
i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti
predstavničkom tijelu proračun u roku od 45 dana od dana
stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 7.
ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski
načelnik predložio predstavničkom tijelu.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 5. ovoga članka stupa na snagu
danom objave u Narodnim novinama. Protiv tog rješenja
Vlade Republike Hrvatske razriješeni općinski načelnik
može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike
Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja. Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe, te svoju odluku
bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom općinskom načelniku. Odluka Visokog upravnog suda
Republike Hrvatske objavljuje se u Narodnim novinama.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike
Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog
upravnog suda Republike Hrvatske u Narodnim novinama.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže
za prva 3 (tri) mjeseca proračunske godine, na osnovi
odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Pušća
u skladu s posebnim zakonom. Predmetnu odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog
općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike
Hrvatske, te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog
poslovnikom Općinskog vijeća. Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, te ako je
općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i
nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko
vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog
načelnika. U slučaju konstituiranja novoizabranog Općinskog vijeća nakon provedenih prijevremenih izbora,
do donošenja proračuna Općine Pušća financiranje se
obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i
izdataka koju donosi općinski načelnik.
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Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta
nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju
donosi općinski načelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun
Općine Pušća, Općinsko vijeće je dužno donijeti proračun u roku od 45 (četrdest i pet) dana od objave presude
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u Narodnim novinama. Do donošenja proračuna financiranje se
obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i
izdataka koju donosi općinski načelnik.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka
opisana prethodnim stavcima ovoga članka sadržajno
odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za
koje se donosi.
XII. AKTI OPĆINE
Članak 78.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik,
proračun, odluke i druge opće akte i zaključke.
Vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u
skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
Članak 79.
Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za
to ovlašten zakonom ili općim aktom Vijeća.
Članak 80.
Radna tijela Vijeća donose zaključke i preporuke.
Članak 81.
Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom
stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka
koje donosi Jedinstveni upravni odjel, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka
koje donosi Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom
kojim se uređuje pojedino upravno područje.
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Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se
odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.
Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte
koje donose pravne osobe kojima je odlukom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje
javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinice.
Članak 82.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza,
doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja
pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama
i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Vijeća i načelnika kojima se
rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti
upravni spor.
Članak 83.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata
koje u samoupravnom djelokrugu donosi općinsko vijeće i
općinski načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave,
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u slučaju:
1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,
2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon,
ovaj Statut ili drugi opći akt Općine Pušća,
3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu
Općine Pušća,
4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis,
odnosno opći akt.
Ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja pojedinačnog akta. Protiv rješenja
kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim
nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
pred nadležnim upravnim sudom.
Članak 84.
Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 85.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u
Službenom glasniku Općine Pušća.
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Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim
aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom
djelokrugu donosi predstavničko tijelo obavljaju nadležna
tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti
statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno
sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku
od 15 dana od dana donošenja općeg akta. Predsjednik
predstavničkog tijela dužan je navedene akte bez odgode
dostaviti i općinskom načelniku.
Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su
odredbe općeg akta u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili
da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati uputu predstavničkom tijelu
da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene
nedostatke.
Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene nedostatke
u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, nadležno tijelo
državne uprave donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta koja mora biti
obrazložena.
Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku predstavničkog tijela koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Službenom
glasniku Općine Pušća.
XIII. JAVNOST RADA
Članak 86.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.
Članak 87.
Javnost rada Vijeća osigurava se:
• javnim održavanjem sjednica,
• izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima
javnog priopćavanja,
• objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Općine Pušća i na web stranicama.
Javnost rada načelnika osigurava se:
• izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima
javnog priopćavanja,
• objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Općine Pušća, oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine Pušća.
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XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 88.
Način djelovanja načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 89.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i
Odbor za Statut, Poslovnik i akte.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Vijeća.
Vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li
će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti
prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Vijeća,
prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 90.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
Općine Pušća i zakona, uskladit će se s odredbama ovog
Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.
Članak 91.
Do donošenja općih akata u skladu sa odredbama zakona i ovog Statuta primjenjivat će se odredbe općih akata
koji nisu u suprotnosti s odredbom zakona i ovog Statuta.
U slučaju suprotnosti pojedinih odredbi općih akata
iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati
odredbe zakona i ovog Statuta.
Članak 92.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Pušća, Službeni glasnik Općine Pušća broj
01/2018.
Članak 93.
Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana objave,
a objavit će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 238/24-01-21-03
Donja Pušća, 22. veljače 2021. godine

			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.
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Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“,
broj 29/19 i 98/19) i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/20
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 37.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. veljače 2021.
godine, donijelo je
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ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pušća
za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Pušća (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2021. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pušća za 2021.
godinu.
Članak 2.
Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine
Pušća imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog
vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki
iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova.
Članak 4.
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti
članova Općinskog vijeća na dan konstituiranja Općinskog
vijeća.
Članak 5.
Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u
političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno prethodnom članku ove Odluke ostaju političkoj
stranci kojoj je zastupnik pripadao u času konstituiranja
Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka,
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom članku ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je
pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Broj 2.

Članak 6.

Članak 1.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos
sredstava od 1.000,00 kuna.
Za svakog izabranog člana općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada pravo na naknadu u visini 10%
iznosa predviđenog u stavku 1. ovog članka.

Na temelju programa: Poljoprivreda, aktivnost: subvencije poljoprivreda, proračunskih pozicija „Subvencije
poljoprivrednicima“ tijekom 2021. godine će se isplaćivati
subvencije stanovnicima Općine Pušća u ukupnom iznosu
od 40.000,00 kn za:
1. sadnju vinove loze na području Općine Pušća od
100 do 1.000 sadnica - 5,00 kn po sadnici,
2. sadnju najmanje 50 do 500 voćki na području Općine
Pušća – 50 % od vrijednosti sadnice – maksimalno
10,00 kn po sadnici,
3. umjetno osjemenjivanje krava plotkinja - 100,00 kn
po grlu,
4. pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva
(proljetni mraz, tuča, udar groma i požar) – 25%
od iznosa police, do maksimalnog iznosa od
1.500,00 kn po podnosiocu zahtjeva,
5. izradu projektne dokumentacije kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana sredstva iz pristupnih fondova Europske unije - do 20% troškova, maksimalno 1.500,00 kn
6. subvencija kupnje stoke krupnog zuba za stočare
koji nabavljaju prva tri goveda za svoje domaćinstvo - 1.000,00 kuna po grlu,
7. subvencija za zadržavanje teladi za daljnji uzgoj
goveda - 1.000,00 kuna po grlu

Članak 7.
Na dan konstituiranja, sastav Općinskog vijeća je bio
sljedeći:
HSS - 5 člana
HDZ - 4 člana
SDP - 2 člana
HSSK - 2 člana
UKUPNO: 13 članova.
Članak 8.
Sredstva utvrđena ovom Odlukom raspoređuju se za
rad političkoj stranci kako slijedi:
HSS – 				
5.200,00 kuna
HDZ – 				
4.100,00 kuna
SDP – 				
2.000,00 kuna
HSSK –
		
2.000,00 kuna
UKUPNO:
		
13.300,00 kuna.
Sredstva propisana ovom Odlukom, a koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka, doznačuju
se na žiro-račun političke stranke, otvoren za redovito financiranje djelatnosti, o čemu političke stranke pismeno
obavještavaju računovodstvo Općine.
Sredstva iz ove Odluke doznačuju se polugodišnje u
jednakim iznosima.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u “Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-04
Donja Pušća, 22. veljače 2021. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća broj 02/20
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Pušća na 37. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine, donijelo je
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ODLUKU
o subvencioniranju poljoprivrednika s područja
Općine Pušća u 2021. godini
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Članak 2.
Subvencija za točke 1. i 2. isplaćivati će se na temelju
zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. račun,
2. kopiju osobne iskaznice,
3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz
kojih je vidljivo su nasadi na području Općine Pušća,
5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Pušća
Članak 3.
Subvencija za točku 3. isplaćivati će se na temelju ugovora i ispostavljenih računa od strane veterinarske ambulante.
Članak 4.
Subvencija za točku 4. isplaćivati će se poljoprivrednicima s područja Općine Pušća koji su upisani u upisnik
poljoprivrednih gospodarstva koje vodi Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji. Subvencija za točku 4. isplaćivat će se na temelju ugovora i ispostavljenih računa od
strane Osiguravajućeg društva. Uz isti je potrebno priložiti.
1. policu premije osiguranja (original na uvid),
2. kopiju osobne iskaznice
3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Pušća.

Službeni glasnik Općine Pušća
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Članak 5.

Članak 11.

Subvencija za točku 5. će se isplaćivati na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. račun (original na uvid),
2. kopiju osobne iskaznice
3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Pušća

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Pušća“.

Članak 6.
Subvencija za točku 6. će se isplaćivati na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. račun,
2. kopiju putnice,
3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini
Pušća,
5. izjavu da će se govedo zadržati najmanje 3 godine
u vlasništvu podnositelja zahtjeva te da će dozvoliti
povremene kontrole od strane djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća.
Članak 7.
Subvencija za točku 7. će se isplaćivati na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:
1. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
2. broj ušne markice goveda,
3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Pušća,
4. izjavu da će se tele zadržati za daljnji uzgoj goveda
u periodu od 3 godine te da će dozvoliti povremene
kontrole od strane djelatnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Pušća.

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-05
Donja Pušća, 22. veljače 2021. god.
			

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine,“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 18.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 02/20 – pročišćeni tekst) i članka 62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Pušća na 37.
sjednici, održanoj dana 22. veljače 2021. godine, donosi
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ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o radu općinske načelnice
Općine Pušća
Članak 1.
Općinska načelnica Općine Pušća je podnijela Općinskom vijeću Općine Pušća „Izvješće o radu općinske načelnice Općine Pušća za razdoblje od 01.07. – 31.12.2020.
godine.“
Podnijeto Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Članak 2.

Članak 8.
U slučaju da će se stoka iz članka 6. i 7. ove Odluke za
koju je subvencija otuđiti prije roka od 3 godine, podnositelj zahtjeva dužan je vratiti dobivena sredstva.
U slučaju uginuća stoke, vlasnik stoke ostvaruje pravo
na subvenciju iz točke 4. ove Odluke.
Subvencija iz članaka 6 i 7. ove Odluke odnosi se do
maksimalno 3 grla stoke u vlasništvu podnositelja zahtjeva, uključujući i grlo za koje se traži subvencija.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-06
Donja Pušća, 22. veljače 2021. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Članak 9.
Subvencije će se isplaćivati do utroška predviđenih
proračunskih sredstava.
Članak 10.
Nadzor nad provođenjem dodjele subvencija poljoprivrednicima provoditi će Komisija za dodjelu subvencija u
poljoprivredi i djelatnici JUO Općine Pušća.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
i članka 34. stavka 1. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj 02/20 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća, gđa. Anđela Cirkveni, podnosi Općinskom vijeću Općine Pušća dana 11. veljače 2021.
godine na usvajanje slijedeće izvješće:

IZVJEŠĆE

o radu općinske načelnice Općine Pušća
za razdoblje od 01.07. – 31.12.2020. godine
I. UVODNI DIO
U izvještajnom razdoblju u okviru svog djelokruga,
obavljala sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mi povjereni zakonom, utvrđivala sam
prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davala
mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata koje donosi
Općinsko vijeće, izvršavala i osiguravala izvršavanje općih
akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova
te drugih akata Općinskog vijeća, upravljala nekretninama
i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrđivala prijedlog godišnjeg Proračuna
Općine, usmjeravala djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirala njihov rad, te obavljala i druge
poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima
Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, ostvarivala sam i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz
djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti zamjenice načelnice, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
U razdoblju od 01.07. – 31.12.2020. godine ostvareni
su rezultati na razini očekivanih.
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
Moje djelovanje se odvijalo kroz rad Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Pušća.
1. U području financija
U izvještajnom razdoblju sam inicirala i nadzirala
poslove vezane uz izradu i izvršavanje Proračuna, izradu
propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem Proračuna, vođenje računovodstva Proračuna, vođenje propisanih
poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom
Općine Pušća.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Prije proglašenja epidemije koronavirusa i lockdowna
poduzeto je niz aktivnosti da se prihodi realiziraju u što
većem postotku (pravovremeno izdavanje rješenja i kontinuirana naplata potraživanja iz ranijih godina putem ovrha
za dugovanja obveznika na ime komunalne naknade i naknade za uređenje voda i na ime grobne naknade).
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i
unapređivanju izvršavanja Proračuna izdvajam:
Proračun
Praćenje realizacije i donošenje Proračuna Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Proračun) obavljeno je u zadanim
rokovima.
Prema svim korisnicima Proračuna izvršavane su obveze, a u skladu s priljevom sredstava u Proračunu.
Financijsko poslovanje i izvršenje Proračuna u drugom
polugodištu odvijalo se u skladu s planovima i očekivanjima.
 Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture i opsega radova
u 2020. godini:
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture i opsega radova u 2020. godini
je proslijeđena Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko
vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana
29. srpnja 2020. godine donijelo Odluku o I. Izmjeni i
dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture i
opsega radova u 2020. godini, KLASA: 021-05/20-01/07,
URBROJ: 238/24-01-20-03.
 Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2020. godinu:
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
je proslijeđena Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko
vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana
29. srpnja 2020. godine donijelo Odluku o I. Izmjeni i
dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu, KLASA: 021-05/20-01/07,
URBROJ: 238/24-01-20-04.
 Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa gradnje
ostalih kapitalnih objekata u 2020. godini:
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata u 2020. godini je proslijeđena Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko vijeće je na svojoj
31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Odluku o I. Izmjeni i dopuni Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata u 2020. godini, KLASA:
021-05/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-05.
 Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
u društvenim djelatnostima u 2020. godini:
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
u društvenim djelatnostima u 2020. godini je proslijeđena
Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020.
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godine donijelo Odluku o I. Izmjeni i dopuni Programa
javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini,
KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-06.
 Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine:
Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine je proslijeđeno
Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020.
godine donijelo Odluku o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do
30.06.2020. godine, KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ:
238/24-01-20-07.
 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Pušća za 2020. godinu:
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Pušća za 2020. godinu je proslijeđena Općinskom vijeću na
usvajanje. Općinsko vijeće je na svojoj 34. redovnoj sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine donijelo
Odluku o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Pušća
za 2020. godinu, KLASA: 021-05/20-01/10, URBROJ:
238/24-01-20-04.
 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture i opsega radova
u 2020. godini:
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture i opsega radova u 2020. godini
je proslijeđena Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko
vijeće je na svojoj 34. redovnoj sjednici održanoj dana 2
4. studenoga 2020. godine donijelo Odluku o II. Izmjeni i
dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture i
opsega radova u 2020. godini, KLASA: 021-05/20-01/10,
URBROJ: 238/24-01-20-05.
 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2020. godinu:
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
je proslijeđena Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko
vijeće je na svojoj 34. redovnoj sjednici održanoj dana
24. studenoga 2020. godine donijelo Odluku o II. Izmjeni
i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu, KLASA: 021-05/20-01/10,
URBROJ: 238/24-01-20-06.
 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje
ostalih kapitalnih objekata u 2020. godini:
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata u 2020. godini je proslijeđena Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko vijeće je na svojoj
34. redovnoj sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020.
godine donijelo Odluku o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata u 2020. godini,
KLASA: 021-05/20-01/10, URBROJ: 238/24-01-20-07.
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 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini:
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
u društvenim djelatnostima u 2020. godini je proslijeđena Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko vijeće je na
svojoj 34. redovnoj sjednici održanoj dana 24. studenoga
2020. godine donijelo Odluku o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020.
godini, KLASA: 021-05/20-01/10, URBROJ: 238/24-0120-08.
 Program korištenja sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Pušća za 2020. godinu:
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Pušća za 2020. godinu je proslijeđen Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko vijeće je na svojoj 34. redovnoj
sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine donijelo Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Pušća za 2020. godinu, KLASA: 021-05/20-01/10,
URBROJ: 238/24-01-20-10.
 Proračun za 2021. godinu i projekcije
za 2022. i 2023. godinu:
Nadzirala sam poslove vezane uz izradu Proračuna za
2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i izvršenje Proračuna za 2021. godinu.
Proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.
godinu, sa pripadajućim Planovima i Programima su
proslijeđeni Općinskom vijeću na usvajanje. Općinsko
vijeće je na svojoj 35. redovnojsjednici održanoj dana
17. prosinca 2020. godine donijelo Odluku o Proračunu za
2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, KLASA:
021-05/20-01/11, URBROJ: 238/24-01-20-03.
 Izvršavanje Proračuna Općine Pušća
za 2021. godinu;
Općinsko vijeće je na svojoj 35. redovnoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donijelo Odluku o
izvršavanju Proračuna Općine Pušća za 2021. godinu,
KLASA: 021-05/20-01/11, URBROJ: 238/24-01-20-04.
 Plan nabave za 2020. godinu:
Sve izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu su
objavljene na web stranici Općine Pušća, www.pusca.hr.
2. U području urbanizma, graditeljstva
i zaštite okoliša
Kao općinska načelnica obavljala sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, gospodarenja prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se odnose na skrb i unapređivanje
okoliša.
Dana 29. srpnja 2020. godine donijela sam Odluku o
početku postupka jednostavne nabave za izradu Glavnog i
izvedbenog građevinskog projekta za izradu pješačko biciOpćina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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klističke staze uz potok Lužnica, KLASA: 022-05/20-01/13,
URBROJ: 238/24-02-20-01. Po provedenom postupku jednostavne nabave, dana 14. kolovoza 2020. godine donijela
sam Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja
KONTROL PROJEKT D.O.O. iz Jastrebarskog, Repišće
11 A za uslugu izrade Glavnog i izvedbenog građevinskog
projekta za izradu pješačko biciklističke staze uz potok
Lužnica, KLASA: 022-05/20-01/13, URBROJ: 238/24-0220-02. Dana 24. kolovoza 2020. godine potpisan je Ugovor
sa KONTROL PROJEKT D.O.O. za uslugu izrade Glavnog i izvedbenog građevinskog projekta za izradu pješačko
biciklističke staze uz potok Lužnica, KLASA: 022-05/2001/13, URBROJ: 238/24-02-20-03.
Dana 29. srpnja 2020. godine donijela sam Odluku o
početku postupka jednostavne nabave za izradu Glavnog
i izvedbenog projekta javne rasvjete za Pješačko biciklističke staze uz potok Lužnica, KLASA: 022-05/20-01/14,
URBROJ: 238/24-02-20-01. Po provedenom postupku jednostavne nabave, dana 14. kolovoza 2020. godine donijela
sam Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja
KONTROL PROJEKT D.O.O. iz Jastrebarskog, Repišće
11 A za uslugu izrade Glavnog i izvedbenog projekta javne
rasvjete za Pješačko biciklističke staze uz potok Lužnica,
KLASA: 022-05/20-01/14, URBROJ: 238/24-02-20-02.
Dana 24. kolovoza 2020. godine potpisan je Ugovor sa
KONTROL PROJEKT D.O.O. za uslugu izrade Glavnog
i izvedbenog projekta javne rasvjete za Pješačko biciklističke staze uz potok Lužnica, KLASA: 022-05/20-01/14,
URBROJ: 238/24-02-20-03.
Dana 07. rujna 2020. godine donijela sam Zaključak o
prihvaćanju Ponude za izradu geodetske situacije i Idejnog projekta s troškovnikom za uređenje šumske pješačke
staze na k.č.br. 3823/2 k.o. Pušća (od Zagrebačke ulice),
na dijelu k.č.br. 4343 i 4342 k.o. Kupljenovo (do Selske
ulice), KLASA: 022-01/20-01/29, URBROJ: 238/24-0220-02. Dana 07. rujna 2020. godine potpisan je Ugovor sa
MODRA d.o.o. o izradi projektne dokumentacije za uređenje šumske poučne staze, KLASA: 022-01/20-01/29,
URBROJ: 238/24-02-20-03.
Dana 31. kolovoza 2020. godine potpisan je Ugovor br. 260-03-1-20 sa Zagrebačkom županijom o dodjeli sredstava za Energetsku obnovu Kulturnog i turističkog centra Pušća, KLASA: 400-02/20-01/15, URBROJ:
238/24-02-20-02.
Dana 22. listopada 2020. godine donijela sam Odluku o početku postupka jednostavne nabave za Energetsku
obnovu Kulturnog i turističkog centra Pušća, KLASA:
022-05/20-01/20, URBROJ: 238/24-02-20-01. Dana 05.
studenoga 2020. godine donijela sam Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za Energetsku obnovu
Kulturnog i turističkog centra Pušća, KLASA: 022-05/2001/20, URBROJ: 238/24-02-20-02.
Dana 10. studenoga 2020. godine donijela sam Odluku
o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu „Energetska obnova Kulturnog i turističkog centra
Pušća“, KLASA: 022-05/20-01/23, URBROJ: 238/24-0220-01.
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3. U području komunalnog gospodarstva
Dana 22. srpnja 2020. godine potpisan je Dodatak I
Ugovoru sa obrtom „Mihaliček“ iz Zaprešića, Savska 61 o
održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća,
KLASA: 400-02/19-01/31, URBROJ: 238/24-02-20-09.
Dana 20. listopada 2020. godine donijela sam Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća,
KLASA: 340-03/20-01/02, URBROJ: 238/24-02-20-01. Po
provedenom otvorenom postupku javne nabave, dana 11.
prosinca 2020. godine donijela sam Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja IZGRADNJA ZAPREŠIĆ
D.O.O. iz Zaprešića, Davora Bašića 10 za radove na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća,
KLASA: 340-03/20-01/02, URBROJ: 238/24-02-20-05.
Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Odluku o utvrđivanju prava služnosti s pravom prolaza i provoza u korist
k.č.br. 687/1 k.o. Pušća, a na teret k.č.br. 521/2 k.o. Pušća,
KLASA: 944-17/20-01/01, URBROJ: 238/24-01-20-02.
Općinsko vijeće je na svojoj 32. redovnoj sjednici
održanoj dana 18. rujna 2020. godine donijelo Odluku o
utvrđivanju svojstva NC javnog dobra u općoj uporabi –
DUGA ULICA u naselju ŽLEBEC PUŠĆANSKI, TREŠNJEVAČKA ULICA u naselju DONJA PUŠĆA i NC-168
u naselju HRUŠEVEC PUŠĆANSKI i u naselju HRUŠEVEC KUPLJENSKI, KLASA: 021-05/20-01/08, URBROJ: 238/24-01-20-03.
Dana 11. studenoga 2020. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izrade snimki izvedenog stanja i izrade geodetskih elaborata izvedenog
stanja u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta: Duge ulice u naselju Žlebec Pušćanski, Trešnjevačke ulice u naselju
Donja Pušća, NC-168 u naselju Hruševec Pušćanski i NC168 u naselju Hruševec Kupljenski, KLASA: 936-02/2001/04, URBROJ: 238/24-02-20-02. Dana 13. studenoga
2020. godine potpisan je Ugovor sa ZEMLJOMJERSTVO
D.O.O. o izradi snimke izvedenog stanja nerazvrstane ceste i izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja, KLASA: 936-02/20-01/04, URBROJ: 238/24-02-20-03.
Dana 11. studenoga 2020. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu izmjere i
izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture: groblje Donja Pušća, groblje Marija Magdalena i dječje igralište Donja Pušća, KLASA: 936-02/2001/05, URBROJ: 238/24-02-20-02. Dana 13. studenoga
2020. godine potpisan je Ugovor sa ZEMLJOMJERSTVO
D.O.O. o izradi snimke izvedenog stanja komunalne infrastrukture i izrada geodetskog elaborata komunalne infrastrukture, KLASA: 936-02/20-01/05, URBROJ: 238/2402-20-03.
4. U području javne nabave i javnih poziva (natječaja)
Dana 17. srpnja 2019. godine donijela sam Odluku o
početku postupka jednostavne nabave za Instaliranje be-
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žičnog interneta prema natječaju WiFi4EU, KLASA: 02205/19-01/23, URBROJ: 238/24-02-19-01. Po provedenom
postupku jednostavne nabave, dana 26. kolovoza 2019. godine donijela sam Odluku o odabiru najpovoljnije ponude
ponuditelja Callidus grupa d.o.o. iz Zagreba, Ante Mike
Tripala 1 za Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU, KLASA: 022-05/19-01/23, URBROJ: 238/2402-19-02. Dana 09. rujna 2019. godine sklopljen je Ugovor
sa poduzećem Callidus grupa d.o.o. o nabavi Instaliranje
bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU broj ugovora: WIFI-25-2019, KLASA: 400-02/19-01/35, URBROJ:
238/24-02-19-01.
Dana 29. srpnja 2019. godine donijela sam Odluku
o prihvaćanju Ponude ponuditelja DJEČJEG VRTIĆA
BAMBI za organiziranje rada DV-a (redovitog programa
predškolskog odgoja i obrazovanja) za djecu s posebnim
potrebama na području Općine Pušća i davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pušća u svrhu organiziranja rada DV-a (redovitog programa predškolskog
odgoja i obrazovanja) za djecu s posebnim potrebama,
KLASA: 372-03/19-01/01, URBROJ: 238/24-02-19-03.
Dana 12. kolovoza 2019. godine sklopljen je Ugovor sa
DJEČJIM VRTIĆEM BAMBI o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama na području Općine Pušća, KLASA: 372-03/19-01/01,
URBROJ: 238/24-02-19-05. Dana 12. kolovoza 2019. godine sklopljen je Ugovor sa DJEČJIM VRTIĆEM BAMBI
o zakupu poslovnog prostora, KLASA: 372-03/19-01/01,
URBROJ: 238/24-02-19-06.
Dana 29. listopada 2019. godine donijela sam Odluku
o imenovanju članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu Opremanje poslovnog edukatoriuma u Općini Pušća,
KLASA: 022-05/19-01/30, URBROJ: 238/24-02-19-01.
5. U području komunalne infrastrukture i izgradnje
U drugom polugodištu 2020. godine smo nastojali unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Općine:
• VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ
D.O.O. je izvodila radove na izmještanju i rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Stanišakov jarek
u Pušćanskom Hruševcu;
• ugovorni izvođač OBRT MIHALIČEK je izvodio
radove na asfaltiranju i odvodnji (kanalizacija i površinska odvodnja) ulice Stanišakov jarek na potezu
raskrižja sa Zagrebačkom ulicom na jugu do raskrižja s ulicom Bregovita i na sjeveru te odvojak do
kbr 16;
• održavanje nerazvrstanih cesta (ulica Borovina u
Hrebini, ulica Josipa Milića u Pušćanskom Hruševcu, ulica Zagorskih odreda u Gornjoj Pušći);
• strojna košnja uz prometnice;
• zimsko održavanje prometnica.
Dana 06. kolovoza 2020. godine potpisan je Ugovor
br. 37-07-4-20 sa Zagrebačkom županijom o sufinanciranju radova sanacije nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća, KLASA: 400-02/20-01/11, URBROJ: 238/2402-20-01.
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Dana 31. kolovoza 2020. godine potpisan je Ugovor
br. 262-03-1-20 sa Zagrebačkom županijom o dodjeli sredstava za sanaciju NC – Dubrovačke ceste u naselju Dubrava Pušćanska, KLASA: 400-02/20-01/14, URBROJ:
238/24-02-20-02.
Dana 09. studenoga 2020. godine donijela sam Plan
rada zimske službe u Općini Pušća za razdoblje 2020./2021.
godinu, KLASA: 340-01/20-01/04, URBROJ: 238/24-0220-01.
Dana 01. prosinca 2020. godine donijela sam Zaključak o ugovaranju radova na zimskom održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća, KLASA: 02205/19-01/26, URBROJ: 238/24-02-20-05.
Dana 28. prosinca 2020. godine potpisan je Ugovor sa
APPRRR o financiranju projekta REKONSTRUKCIJA SA
OPREMANJEM DJEČJEG IGRALIŠTA U DONJOJ PUŠĆI, KLASA: 400-02/20-01/23, URBROJ: 238/24-02-2002.
Potrebe za izgradnjom i održavanjem objekata komunalne infrastrukture su se rješavale sukcesivno u dogovoru
sa predsjednikom Odbora za komunalnu djelatnost, a prema financijskim mogućnostima i prilivu sredstava za te namjene utvrđene Proračunom.
6. U području prostorno – planske dokumentacije,
razvojnih planova i projekata
Općinsko vijeće je na svojoj 34. redovnoj sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine donijelo Zaključak
o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Općine Pušća za
razdoblje od 2016. do 2020. godine, KLASA: 021-05/2001/10, URBROJ: 238/24-01-20-09.
Dana 16. rujna 2020. godine donijela sam Zaključak o
izdvajanju novčanih sredstava za uslugu pružanja konzultantskih usluga pripreme i izrade prijedloga projekta za natječaj EU fonda Programa ruralnog razvoja, mjere 8.5.2.
Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale
manje infrastrukture, KLASA: 022-05/20-01/16, URBROJ:
238/24-02-20-02. Dana 18. rujna 2020. godine potpisan je
Ugovor br. 15/1/1 sa SINTAGMA CONSULTING D.O.O. o
pružanju usluge pripreme projekta za natječaj Programa
ruralnog razvoja, mjere 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, KLASA: 400-02/20-01/16, URBROJ: 238/24-02-20-01.
Dana 24. rujna 2020. godine donijela sam Zaključak
o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu pružanja konzultantskih usluga pripreme i izrade prijedloga projekta za
natječaj EU Kohezijskog fonda – Sustav biciklističkih staza
Urbane aglomeracije Zagreb, ref. Broj KK 07.4.2.18, KLASA: 022-05/20-01/17, URBROJ: 238/24-02-20-02. Dana
25. rujna 2020. godine potpisan je Ugovor sa SINTAGMA
CONSULTING D.O.O. o poslovnoj suradnji br. 20/2020 za
pružanje konzultantskih usluga pripreme i prijave na EU
natječaj – Kohezijski fond; Poziv; Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb, ref. Broj KK 07.4.2.18,
KLASA: 400-02/20-01/18, URBROJ: 238/24-02-20-01.
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7. U području kanalizacije

10. U području civilne zaštite i vatrogastva

Kontinuirano se evidentiraju nerazvrstane ceste na području Općine Pušća kao javno dobro u općoj uporabi u
neotuđivom vlasništvu Općine Pušća, a za potrebe prijave
na financiranje EU projekata – gradnja glavnih kolektora
sustava odvodnje naselja Pušća i naselja koja gravitiraju k
potoku Pušća u Općini Pušća.
Dana 29. listopada 2020. godine potpisan je Aneks br.
3 Ugovora sa VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ
D.O.O., Gradom Zaprešićem i Općinama Brdovec, Bistra,
Dubravica, Luka i Marija Gorica o kapitalnoj pomoći za
izradu projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, KLASA: 400-02/17-01/40, URBROJ: 238/24-02-20-38.

Dana 06. srpnja 2020. godine donijela sam Analizu
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća
za 2019. godinu, KLASA: 810-03/20-01/02, URBROJ:
238/24-02-20-01 koju sam proslijedila Općinskom vijeću
na razmatranje i usvajanje. Općinsko vijeće je na svojoj
31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Analize stanja sustava
civilne zaštite na području Općine Pušća za 2019. godinu,
KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-09.
Dana 06. srpnja 2020. godine donijela sam Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća
za 2020. godinu, KLASA: 810-03/20-01/03, URBROJ:
238/24-02-20-01. Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj
sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo
Odluku o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Pušća za 2020. godinu, KLASA: 02105/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-10.
Na moj prijedlog uz prethodnu suglasnost MUP-a,
Ravnateljstva CZ, Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području Općine Pušća, KLASA:
021-05/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-11.
Na moj prijedlog Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine
donijelo je Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite
opće namjene Općine Pušća, KLASA: 021-05/20-01/07,
URBROJ: 238/24-01-20-12.
Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Plan aktivnog
uključenja svih subjekata zaštite od požara na području
Općine Pušća u protupožarnoj sezoni u 2020. godini, KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-13.
Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici
održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova,
KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-14.
Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici
održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili
katastrofa na području Općine Pušća, KLASA: 021-05/2001/07, URBROJ: 238/24-01-20-15.
Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Zaključak o
utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2020. godini,
KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-16.
Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Zaključak o
utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara, KLASA:
021-05/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-17.
Dana 23. rujna 2020. godine potpisan je Ugovor sa
Zagrebačkom županijom, Općinama Brdovec, Dubravica,

8. U području vodovoda
Dana 17. kolovoza 2020. godine donijela sam Zaključak o prihvaćanju Troškovnika za izvođenje radova
na rekonstrukciji vodovodne mreže, Pušća L=130,00 m,
Zagrebačka ulica, Hrebine, KLASA: 363-01/20-01/10,
URBROJ: 238/24-02-20-02. Dana 28. kolovoza 2020. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu stručnog nadzora, KLASA: 325-01/20-01/01,
URBROJ: 238/24-02-20-03.
Dana 28. kolovoza 2020. godine potpisan je Ugovor
sa VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O. o
kapitalnoj pomoći za rekonstrukciju vodovodne mreže, Pušća, DN 160 L=646,00 m, DN 50 L=83,00 m – Stanišakov
jarek, KLASA: 325-01/20-01/01, URBROJ: 238/24-02-2001. Dana 28. kolovoza 2020. godine potpisan je Ugovor
sa KONTROL PROJEKT D.O.O. za uslugu obavljanja
stručnog nadzora (obračunskog i investicijskog) nad izvođenjem radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, Pušća,
DN 160 L=646,00 m, DN 50 L=83,00 m – Stanišakov jarek i rekonstrukciji vodovodne mreže, Pušća L=130,00 m,
Zagrebačka ulica, Hrebine, KLASA: 325-01/20-01/01,
URBROJ: 238/24-02-20-04. Dana 21. prosinca 2020. godine potpisan je Ugovor br. 46-07-4-20 sa Zagrebačkom županijom o sufinanciranju radova rekonstrukcije vodovodne
mreže u ulici Stanišakov jarek, KLASA: 302-03/20-01/15,
URBROJ: 238/24-02-20-02.
9. U području poljoprivrede
Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici
održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Odluku
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu, KLASA: 021-05/20-01/07,
URBROJ: 238/24-01-20-08.
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Marija Gorica i poduzećem Meštrović prijevoz d.o.o. o financiranju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom
prometu za vrijeme krize uzrokovane epidemijom bolesti
COVID-19 (KLASA: 400-02/20-01/07, URBROJ: 238/2402-20-09).
Dana 26. studenoga 2020. godine donijela sam Plan
vježbi civilne zaštite u 2021. godini, KLASA: 810-05/2001/03, URBROJ: 238/24-02-20-01.
Na službenoj web stranici Općine su pravovremeno
objavljivane upute, preporuke te Odluke Stožera civilne
zaštite RH-a vezane uz sprječavanje širenja bolesti COVID-19 kao i upozorenja mještanima Općine na opasne
vremenske pojave.
11. U području zaštite životinja
Dana 05. listopada 2020. godine donijela sam Odluku
o financiranju označavanja – mikročipiranja pasa i sufinanciranju sterilizacije ženki pasa na području Općine Pušća u 2020. godini, KLASA: 322-01/20-01/04, URBROJ:
238/24-02-20-01.
Dana 06. listopada 2020. godine potpisan je Ugovor
sa VETERINARSKA STANICA D.O.O. o provedbi mjere
mikročipiranja pasa, KLASA: 322-01/20-01/04, URBROJ:
238/24-02-20-02.
Dana 06. listopada 2020. godine potpisan je Ugovor sa
VETERINARSKA STANICA D.O.O. o pružanju veterinarskih usluga sterilizacije ženki pasa u 2020. godini, KLASA:
322-01/20-01/04, URBROJ: 238/24-02-20-03.
12. U području gospodarenja otpadom
Dana 29. listopada 2020. godine potpisan je Ugovor sa
Gradom Zaprešićem, Općinama Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka i Marija Gorica o neposrednom sudjelovanju
općina u sufinanciranju troškova sanacije i izgradnje odlagališta Novi Dvori u Zaprešiću, KLASA: 402-07/20-01/02,
URBROJ: 238/24-02-20-02.
13. U području nekretnina i pokretnina
u vlasništvu Općine Pušća
Dana 28. srpnja 2020. godine donijela sam Odluku
o prihvaćanju Ponude ponuditelja DJEČJEG VRTIĆA
BAMBI za organiziranje rada DV-a (redovitog programa
predškolskog odgoja i obrazovanja) na području Općine
Pušća i davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Pušća u svrhu organiziranja rada DV-a (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja), KLASA: 372-03/20-01/02, URBROJ: 238/24-02-20-05. Dana
01. rujna 2020. godine potpisan je Ugovor sa DJEČJIM
VRTIĆEM BAMBI o pružanju usluga predškolskog odgoja
i obrazovanja na području Općine Pušća, KLASA: 40002/20-01/12, URBROJ: 238/24-02-20-01. Dana 01. rujna
2020. godine potpisan je Ugovor sa DJEČJIM VRTIĆEM
BAMBI o zakupu poslovnog prostora, KLASA: 400-02/2001/13, URBROJ: 238/24-02-20-01.
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Općinsko vijeće je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Odluku o poništenju Odluke o zamjeni nekretnine, KLASA: 021-05/2001/07, URBROJ: 238/24-01-20-18.
Dana 30. srpnja 2020. godine donijela sam Odluku
o poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Pušća, KLASA: 944-01/20-01/01, URBROJ: 238/24-02-20-04.
Dana 05. listopada 2020. godine donijela sam Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu procjene tržišne vrijednosti nekretnine k.č.br. 618/2 k.o. Pušća,
KLASA: 022-05/20-01/19, URBROJ: 238/24-02-20-02.
Dana 09. listopada 2020. godine potpisan je Ugovor sa
SIN d.o.o. o poslovnoj suradnji, KLASA: 400-02/20-01/20,
URBROJ: 238/24-02-20-01.
14. U području odgoja i obrazovanja,
predškolskog odgoja i osnovnog školstva
Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi financirana je iz općinskog proračuna (mala škola, dječji vrtić, produženi boravak, prehrana učenika – školska kuhinja,
sportski program plivanja, škola plivanja, školske sportske
udruge, škola u prirodi i nabavka školskih udžbenika).
Općina je (su)financirala slijedeće:
• boravak djece s područja Općine Pušća u dječjem
vrtiću “Bambi,” Ispostava Pušća,
• prehranu učenika s područja Općine Pušća u OŠ
„Pušća,“
• sudjelovanje ekipa OŠ „Pušća“ na školskim športskim natjecanjima OŠ u 2019./20. školskoj godini,
• prijevoz učenika srednjih škola s prebivalištem na
području Općine Pušća u iznosu od 25% troškova
prijevoza od mjesta prebivališta do Zaprešića, odnosno Zagreba (prijevoznika Meštrović prijevoz d.o.o.
i Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET),
• prijevoz studenata s prebivalištem na području Općine Pušća u iznosu od 50% troškova prijevoza od
mjesta prebivališta do Zaprešića, odnosno Zagreba
(prijevoznika Meštrović prijevoz d.o.o. i Zagrebački
holding d.o.o., Podružnica ZET),
• stipendije Općine Pušća za školsku/akademsku godinu 2020./2021.,
• program predškole u dječjem vrtiću „Bambi,“ Ispostava Pušća,
• asistenta za rad s mldb. Elenom Vukojević u Dječjem vrtiću „Bambi.“
Dana 16. srpnja 2020. godine donijela sam Odluku o
sufinanciranju nabave pripadajućih dopusnkih nastavnih
sredstava za obvezne nastavne predmete učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Pušća, KLASA: 602-01/20-01/02, URBROJ: 238/24-02-20-01. Dana
16. listopada 2020. godine donijela sam Odluku o isplati
novčanih sredstava za sufinanciranje nabave pripadajućih
dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete učenicima Osnovne škole Pušća, KLASA: 602-01/2001/02, URBROJ: 238/24-02-20-02.
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Općinsko vijeće je na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj dana 18. rujna 2020. godine donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke KLASA: 021-05/20-01/06, URBROJ: 238/24-01-20-06 od dana 16. lipnja 2020. godine,
KLASA: 021-05/20-01/08, URBROJ: 238/24-01-20-05.
Općinsko vijeće je na svojoj 33. izvanrednoj sjednici
održanoj dana 24. rujna 2020. godine donijelo Odluku kojom se ovlašćuje općinsku načelnicu da s OŠ Pušća sklopi Ugovor o financiranju produženog boravka učenika u
OŠ Pušća počeviši od 5. listopada 2020., pa sve dok za to
budu postojale zakonske pretpostavke, a najduže zaključno
dana 18. lipnja 2021. godine, KLASA: 021-05/20-01/09,
URBROJ: 238/24-01-20-03. Dana 28. rujna 2020. godine
potpisan je Ugovor sa OŠ Pušća o financiranju produženog
boravka učenika u Osnovnoj školi Pušća, KLASA: 60202/20-01/05, URBROJ: 238/24-02-20-01.
Dana 09. listopada 2020. godine donijela sam Odluku o financiranju prehrane učenicima od 1. do 8. razreda
Osnovne škole Pušća za ukupno 245 učenika u iznosu od
5,00 kn po danu od 02. studenoga 2020. godine, KLASA:
602-02/20-01/02, URBROJ: 238/24-02-20-04.
Općinsko vijeće je na svojoj 35. redovnoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donijelo Odluku o
financiranju produženog boravka u Osnovnoj školi Pušća
za učenike 1.a i 2.a razreda Osnovne škole Pušća u periodu od 18. siječnja 2021. godine, pa sve dok za to budu
postojale zakonske pretpostavke, a najkasnije do zaključno
18. lipnja 2021. godine, svakog radnog dana u vremenu od
11:30 do 16:30 sati, KLASA: 021-05/20-01/11, URBROJ:
238/24-01-20-10.
15. U području socijalne skrbi i zdravstva
Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima
zadovoljiti potrebe mještana u području socijalne skrbi
iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u
2020. godini, primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene mještane.
Socijalni program
Socijalni program Općine obuhvaća slijedeće: podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći
umirovljenicima, prehranu učenika (školska kuhinja), pomoć za opremanje novorođenčeta, sufinanciranje prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb – Radionice
Zaprešić, sufinanciranje rada socijalnih i humanitarnih
udruga (Crveni križ Zaprešić, Udruga umirovljenika Općine Pušća, Udruga branitelji Hrvatske Pušća, Udruga žena
Pušća) i ostale oblike pomoći.
Sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini,
Općina Pušća je sufinancirala prijevoz osoba s područja Općine Pušća starijih od 65. godina.
Dana 01. rujna 2020. godine donijela sam Zaključak o
jednokratnoj financijskoj pomoći gđi. Nataši Vukojević iz
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Pušćanskog Hruševca, Stanišakov jarek 21 za njegu djeteta mldb. Elene Vukojević s težim smetnjama u razvoju,
KLASA: 022-01/20-01/27, URBROJ: 238/24-02-20-02.
Općinsko vijeće je na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj dana 18. rujna 2020. godine donijelo Zaključak o
prijedlogu razrješenja i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Pušća, KLASA: 021-05/20-01/08, URBROJ:
238/24-01-20-04.
Sukladno Rješenju Zagrebačke županije, Upravnog
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb od 02. listopada 2020.
godine o financiranju troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Pušća koji se
griju na drva za 2020. godinu isplaćena su sredstva korisnicima. Dana 17. prosinca 2020. godine donijela sam Odluku
o povratu sredstava neisplaćenih primljenih sredstava po
osnovu troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za 2020. godinu, KLASA:
401-05/20-01/01, URBROJ: 238/24-02-20-01.
U mjesecu prosincu je isplaćena božićnica u iznosu
od 100,00 kuna umirovljenicima koji ostvaruju mirovinu
do 2.000,00 kuna te osobama slabijeg imovinskog stanja s
prebivalištem na području Općine Pušća.
16. U području informacijskog sustava
va.

Uspješno održavanje postojećeg informacijskog susta-

Dana 22. prosinca 2020. godine donijela sam Odluku
o početku postupka jednsotavne nabave za računalne usluge. Po provedenom postupku jednostavne nabave, dana
29. prosinca 2020. godine donijela sam Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja Libusoft Cicom d.o.o.
iz Zagreba, Remetinečka cesta 7 A, KLASA: 022-05/2001/26, URBROJ: 238/24-02-20-02.
Dana 30. prosinca 2020. godine potpisan je Ugovor
broj: 42534/2020 sa Libusoft Cicom d.o.o. o sistemskom
i tehničkom održavanju informatičkog sustava, KLASA:
400-02/20-01/24, URBRO: 238/24-02-20-01.
17. U području održavanja javnih površina (groblja)
Groblja u Donjoj Pušći i Mariji Magdaleni su redovito
održavana (košnja, uklanjanje raslinja i korova).
18. U području objave općih akata koje sam donijela
U Službenim glasnicima Općine Pušća za 2020. godinu objavljeni su opći akti koje sam donijela, kao i na službenoj web stranici Općine (www.pusca.hr).
III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o mom radu za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2020. godine sadrži prikaz poslova i
zadataka iz nadležnosti općinskog načelnika kao izvršnog
tijela Općine Pušća, lokalne samouprave, a samim time i
zadovoljavanje potreba mještana.
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Uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog odjela Općine, a u okviru financijskih
mogućnosti planiranih Proračunom, nastojala sam u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti
na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Pušća te sam
nastojala odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Pušća kao jedinice lokalne
samouprave, u 2020. godini.
KLASA: 022-06/20-01/05
URBROJ: 238/24-02-21-02
Donja Pušća, 11. veljače 2021. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18 i 31/20) i članka 18. Statuta Općine
Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj
02/20 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća
na 37. redovnoj sjednici održanoj dana 22. veljače 2021.
godine, donosi
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ODLUKU
O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE PUŠĆA ZA 2020. GODINU
I.
Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na
područja Općine Pušća za 2020. godinu.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za 2020. godinu je sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-07
Donja Pušća, 22. veljače 2021. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.
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ANALIZA STANJA

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE PUŠĆA ZA 2020. GODINU
1. UVOD
Sukladno odredbi članka 17. stavka 1. podstavka 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15, 118/18 i 31/20), predstavničko tijelo, na prijedlog
izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava zadaće: u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Temeljem cjelovite analize sustava civilne zaštite na
području Općine Pušća utvrđuju se i pravci daljnjeg razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća.
Ovom kratkom raščlambom, a kao podlogom za cjelovitu analizu stanja biti će obuhvaćeni sudionici sustava civilne zaštite: stožer civilne zaštite, udruge, izvršna i
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, te
pravne osobe u sustavu civilne zaštite koje funkcioniraju
na području Općine Pušća ili su s njim u pogledu provedbe
zaštite i spašavanja u direktnoj vezi.
2. OPIS STANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava civilne zaštite na području Općine Pušća karakterizira činjenica da je
isti do donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20), bio organiziran i
provođen sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara,
Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih
nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem
navedenih zakona.
Stanje sustava civilne zaštite u Općini Pušća možemo
ocijeniti zadovoljavajućim.
2.1. Sudionici zaštite i spašavanja
Govoreći o sustavu civilne zaštite moramo reći da se
sustavom civilne zaštite na području Općine Pušća pored
tijela izvršne i predstavničke vlasti (općinska načelnica i
općinsko vijeće), bavi i niz fizičkih i pravnih osoba. Neki
su od njih sudionici zaštite i spašavanja zato što se po svojoj
prirodi posla bave distribucijom vode za piće ili pak električne energije (vodoopskrba – Vodoopskrba i odvodnja
Zaprešić d.o.o. i Elektroopskrba – HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZAGREB – Pogon Zaprešić), drugi poradi toga što u okviru svog posla gospodare
šumama, vodama ili prometnicama (komunalne djelatnosti – Zaprešić d.o.o., poslovi zimske službe – Obrt za transport, građevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALIČEK“,
Ispostava županijskih cesta – Nadcestarija Zaprešić, ŽUC
Zagrebačke županije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Magdalena, JVP Grada Zaprešića, Hrvatske vode, itd.).
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Sudionici zaštite i spašavanja jesu naravno i Dom
zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Ordinacija opće medicine dr. Kos Bernardić, Zavod za javno
zdravstvo Zagrebačke županije, Centar za socijalnu skrb
Zaprešić i Veterinarska stanica Zaprešić koji također imaju
iznimnu ulogu u zaštiti i spašavanju.
Organizacija Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić, LD „Fazan,“ NK Pušća, Udruga branitelji hrvatske Pušća kao i neke druge udruge građana također su sudionici
zaštite i spašavanja.
2.2. Operativne snage sustava civilne zaštite
1) STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Općinska načelnica Općine Pušća je na temelju članka
24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15 i 118/18) i članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19), dana 22. siječnja 2020. godine donijela Odluku o osnivanju i imenovanju
načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera civilne
zaštite Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 01/20). Stožer civilne zaštite Općine Pušća je stručno,
operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnica Stožera,
u slučaju spriječenosti načelnice zamjenjuje je njen zamjenik. Kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima
općinska načelnica. Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne
samouprave, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Stožer je i po zakonskoj regulativi operativna snaga sustava civilne zaštite.
Dio članova Stožera je prošao odgovarajuće osposobljavanje za izvršavanje zadaća u području civilne zaštite.
2) OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića i DVD
Marija Magdalena sa svojim operativnim vatrogascima i
pripadajućom tehnikom taktički su nositelji svakodnevnih
operativnih zadaća zaštite i spašavanja i okosnica redovitih
operativnih snaga zaštite i spašavanja. DVD Marija Magdalena djeluje na području Općine Pušća te se njegova aktivnost i djelovanje financira iz općinskog Proračuna.
3) UDRUGE
Općina Pušća surađuje sa udrugama koje se mogu angažirati na zadaćama civilne zaštite po zahtjevu Općinske
načelnice. Udruge su pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koje su osposobljene za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih
snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne
zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18 i
31/20) i planovima Općine Pušća.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Organizacija Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić, LD „Fazan,“ Udruga branitelji hrvatske Pušća, NK
Pušća, Udruga umirovljenika Pušća, Udruga žena Pušća te
druge udruge jesu ili trebaju postati dio ukupnih pričuvnih
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
4) POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo
Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Pušća (KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ:
238/24-01-20-12).
Tijekom 2020. godine je bila opremljena navedena postrojba, te su financijska sredstva za njeno opremanje bila
osigurana u Proračunu Općine Pušća za 2020. godinu.
5) POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Općinska načelnica Općine Pušća je dana 18. studenoga 2013. godine donijela Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
06/13).
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Pušća, mobiliziraju se povjerenici civilne
zaštite.
Tijekom 2020. godine su bili opremljeni povjerenici, te
su financijska sredstva za njihovo opremanje bila osigurana u Proračunu Općine Pušća za 2020. godinu.
6) PRAVNE OSOBE U SUSTAVU
CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Pušća su one pravne osobe koje su svojim
proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim
resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području
Općine Pušća.
Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo
Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Pušća (KLASA: 02105/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-11). Navedenim dokumentom utvrđene su pravne osobe i temeljne operativne
snage CZ od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pušća
koje će se na području Općine Pušća angažirati u slučaju
katastrofe ili velike nesreće u slijedećem sastavu:
1. Klaonica Mihalinec d.o.o. – mehanizacija u slučaju
uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka
katastrofa), traktori, kamioni, alat i oprema koju posjeduju;
2. Bermes d.o.o. – mehanizacija u slučaju uklanjanja
posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji
(potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa),
kamioni;
3. Bzik d.o.o. – mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji
(potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa),
traktori, kamioni, alat i oprema koju posjeduju;
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4. Vodo-lim Mihok d.o.o. – mehanizacija u slučaju
uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka
katastrofa), kombi vozila, alat i oprema koju posjeduju;
5. Trgostrojomont d.o.o. – mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih
radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), kamioni, alat i oprema koju posjeduju;
6. DAJU j.d.o.o. – za potrebe pripreme hrane u slučaju
akcidenta.
Ostali sudionici u uspješnom funkcioniranju sustava
civilne zaštite na području Općine Pušća su:
1. „Al-met“ – bravarski obrt – mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), alat i oprema koju posjeduju;
2. Bloketara – obrt za izradu betonskih proizvoda
– mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica
katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres,
poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), kamioni, alat i oprema koju posjeduju;
3. Bravarski obrt „Đoni“ – mehanizacija u slučaju
uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), alat i oprema koju posjeduju;
4. Obrt strojobravarija „Števa“ – mehanizacija u
slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), alat i oprema koju posjeduju;
5. Obrt za autoprijevoz i trgovinu, „Transport Vugec“ – mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji
(potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa),
kamioni, alat i oprema koju posjeduju;
6. Obrt za proizvodnju betonskih proizvoda, Kumrovečka 141, Gornja Pušća, 10294 Donja Pušća– mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica
katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres,
poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), kamioni, alat i oprema koju posjeduju;
7. Osnovna škola Pušća – zbrinjavanje stanovništva;
8. Lovačko društvo „Fazan“ – pregled i sanacija terena u slučaju epizootija.
2.3. Analiza stanja
Kada se u cijelosti analizira stanje sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za 2019. godinu onda treba
reći nekoliko bitnih činjenica:
1. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Analize stanja
sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za
2019. godinu (KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ:
238/24-01-20-09);
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2. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 30. redovnoj sjednici održanoj dana 28. veljače 2017.
godine donijelo Odluku o prihvaćanju Smjernica
za organizaciju i daljnji razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za razdoblje 2017.
– 2020. godine („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 01/17);
3. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Plana razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za
2020. godinu (KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ:
238/24-01-20-10);
4. Općinska načelnica Općine Pušća je dana 10. prosinca 2018. godine donijela Odluku o donošenju Plana
djelovanja civilne zaštite Općine Pušća („KLASA:
810-01/18-01/11, URBROJ: 238/24-01-18-01 od
10. prosinca 2018. godine);
5. Općinska načelnica Općine Pušća je dana 22. siječnja 2020. godine donijela Plan pozivanja
6. Stožera civilne zaštite Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/20); Općinsko vijeće
Općine Pušća je na svojoj 31. redovnoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. godine donijelo Odluku
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Pušća (KLASA:
021-05/20-01/07, URBROJ: 238/24-01-20-11);
7. Općinska načelnica Općine Pušća je dana 22. siječnja 2020. godine donijela Odluku o osnivanju i
imenovanju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera civilne zaštite Općine Pušća („Službeni
glasnik Općine Pušća“, broj 01/20);
8. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 6. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenoga 2017.
godine donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika
od velikih nesreća Općine Pušća („Službeni glasnik
Općine Pušća“, broj 11/17);
9. Najveći dio sudionika u sustavu civilne zaštite na području Općine Pušća (od izvršnih tijela lokalne vlasti
preko pravnih subjekata) raspolažu prilično respektabilnim snagama i sredstvima za provedbu zadaća
zaštite i spašavanja (vodoopskrba – Vodoopskrba
i odvodnja Zaprešić d.o.o., elektroopskrba – HEP
DISTRIBUCIJA d.o.o., DP ELEKTRA ZAGREB –
Pogon Zaprešić), Hrvatske šume, Šumarija Zagreb
– sudionik u zaštiti od požara, komunalne djelatnosti
– Zaprešić d.o.o., poslovi zimske službe – Obrt za
transport, građevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALIČEK“, Ispostava županijskih cesta – Nadcestarija
Zaprešić, ŽUC Zagrebačke županije, Dobrovoljno
vatrogasno društvo Marija Magdalena, JVP Grada
Zaprešića, Hrvatske vode, itd.)
10. Općina Pušća je donijela i provodila slijedeće akte iz
predmetne oblasti:
- Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama za uređenje i održavanja
poljoprivrednih ruda te mjerama zaštite od požara
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu, - Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje
Općine Pušća, - Plan zaštite i spašavanja Općine Pušća, - Plan civilne zaštite Općine Pušća, - Plan pozivanja Stožera civilne zaštite, - Odluku o osnivanju
i imenovanju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera civilne zaštite Općine Pušća, - Odluku
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Pušća, - Odluku
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Pušća, - Odluku o imenovanju povjerenika
civilne zaštite Općine Pušća, - Procjenu rizika od velikih nesreća Općine Pušća, - Plan djelovanja civilne
zaštite .
11. Stalne operativne snage sustava civilne zaštite
uglavnom su obučene, osposobljene i opremljene za
djelovanje u slučaju većih nesreća ili pak katastrofa.
Po potrebi u sustav civilne zaštite stanovništva i materijalnih dobra uključuje se:
- DVD Marija Magdalena (55 članova od čega su 33
osposobljena vatrogasca), - JVP Grada Zaprešića
(27 profesionalnih vatrogasaca), - vatrogasna zajednica Grada Zaprešića sa 6 pripadajućih DVD-a (114
osposobljenih vatrogasaca).
12. Kada govorimo o sustavu za uzbunjivanje, posebno moramo naglasiti da na području Općine Pušća
imamo instaliranu sirenu za uzbunjivanje na zgradi
Društvenog doma u Donjoj Pušći koja je povezana
sa centrom 112, kao i sirenu za uzbunjivanje na zgradi doma DVD-a Marija Magdalena koja se nalazi u
naselju Marija Magdalena.
13. Ostalo:
U Općini Pušća se sustavno provodi mjera deratizacije na području Općine te se izdvajaju sredstva
za veterinarsko-higijeničarske usluge na području
Općine.
14. Novonastalo stanje svjetske epidemije bolesti
COVID-19:
Temeljem Odluke Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, KLASA: 011-02/20-01/143,
URBROJ; 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020.
godine, Stožer civilne zaštite Općine Pušća je provodio mjere i aktivnosti radi sprječavanja širenja KORONAVIRUSA (COVID-19) na području Općine
Pušća. Poduzeto je niz mjera od nekih:
- obustava rada Dječjeg vrtića Bambi; obustava izvođenja nastave u OŠ Pušća od 16. ožujka 2020. godine sukladno Odluci Vlade RH od 13. ožujka 2020.
godine; ograničen rad JUO Općine sa strankama od
16. ožujka 2020. godine, kontakt sa strankama je u
uredovno vrijeme putem pošte, telefona ili e-maila službenika, a sve sukladno Zaključku Načelnika
Stožera CZ Zagrebačke županije o dodatnim mjerama zaštite od korona virusa od 14. ožujka 2020.
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godine; zabrana svih skupova i javnih okupljanja
sukladno Zaključku Načelnika Stožera CZ Zagrebačke županije od 12. ožujka 2020. godine; zabrana
privremenog i/ili povremenog korištenja dvorane
Društvenog doma Pušća te pripadajućih prostorija;
osiguranje maski i dezinfekcijskih sredstava za Općinu, mještane starije životne dobi i potrebe članova
Stožera CZ Općine; pozivanje mještana na odgovorno i savjesno ponašanje, te na pridržavanje preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite RH; uključivanje svih operativnih snaga sustava civilne zaštite
i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na području Općine Pušća; provjera postupanja subjekata u skladu sa odredbama Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020.
godine; spremnost operativnih snaga u uključivanje u pomoć samcima odnosno osobama starijih od
65 godina na području Općine Pušća; uključivanje
DVD-a Marija Magdalena radi ispomoći policijskim
službenicima radi patroliranja naseljenim mjestima
na području Općine Pušća radi upozoravanja vezano
na kretanje na javnim površinama; nadzor subjekata
i osoba što fizičkih što pravnih radi nepridržavanja
ili kršenja Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti
i održavanja sportskih i kulturnih događanja; objava
obavijesti mještanima i roditeljima da nije dopušteno okupljanje na dječjim igralištima i drugim javnim
površinama te nalog prodavaonicama prehrambenih
artikala na području Općine Pušća za provođenje
protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog
distanciranja u prodavaonicama.
Dežurstvo Stožera civilne zaštite Općine Pušća od
0-24 sata putem brojeva 098/907-6979 gđa. Štefanija Gorupec, načelnica Stožera, 091/331-0911 g.
Imbro Mihok, zamjenik načelnice Stožera. Osigran
je e-mail opcina.pusca@gmail.com za mještane Općine Pušća, a radi pitanja u vezi funkcioniranja rada
i života u novonastalim okolnostima.
Redovito objavljivanje svih vijesti, mjera i preporuka na službenim web stranicama Općine Pušća i
to na www.pusca.hr i na facebook stranici Općine
Pušća.
Stožer civilne zaštite Općine Pušća dobio je na korištenje tetra stanicu na 24 sata te je izdao ukupno
491 propusnicu. Stožer civilne zaštite Općine Pušća
podnosio je MUP-u, Ravnateljstvu civilne zaštite
dva tablična izvještaja na dnevnoj bazi te vikendom.
Domar Općine Pušća g. Robert Hruševar imenovan
je osobom za nadzor subjekata odnosno nepridržavanja ili kršenja Odluke o mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.
Radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 vatrogasci DVD-a Marija Magdalena vršili su dezinfekciju javnih površina.
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3. ZAKLJUČAK
Temeljem ove skraćene Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Pušća za 2020. godinu možemo
zaključiti:
- da je Općina Pušća u 2020. godini uredno i u zakonom propisanom opsegu osigurala sredstva u
svom Proračunu za potrebe vatrogastva (određena
sredstva izdvajaju se za DVD Marija Magdalena),
zdravstva i socijalne skrbi, Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić, održavanje nerazvrstanih cesta i
zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, udruge koje
djeluju na području Općine Pušća i Civilne zaštite
čime je utvrđeno da je Općina Pušća utvrdila iznose
i načine financiranja dijela sustava civilne zaštite na
svom području;
- da u Općini Pušća postoji Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
za područje Općine Pušća;
- da u Općini Pušća postoji Plan zaštite i spašavanja
Općine Pušća;
- da u Općini Pušća postoji Plan civilne zaštite Općine
Pušća;
- da u Općini Pušća postoji Procjene rizika od velikih
nesreća Općine Pušća;
- da u Općini Pušća postoji Plan djelovanja civilne zaštite Općine Pušća;
- Općina Pušća raspolaže s operativnim snagama koje
se u slučaju potrebe mogu angažirati na poslovima
civilne zaštite;
- da su se u 2020. godini na području Općine Pušća
bile poduzete mjere i aktivnosti u sprječavanju širenja bolesti COVID-19;
- da su u 2020. godini na području Općine Pušća bile
poduzete mjere u otklanjanju posljedica snježnih padalina na nerazvrstanim i lokalnim cestama na području Općine Pušća;
- stanje sustava civilne zaštite u Općini Pušća je na
razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava civilne zaštite kada se radi o situacijama koje se
mogu riješiti samostalno npr. obrana od požara, manji akcidenti, manje tehničke intervencije u cestovnom prometu i sl.
KLASA: 810-03/21-01/01
URBROJ: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 16. veljače 2021. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Stranica 35

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka
18. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik
Općine Pušća”, broj 02/20 – pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Pušća na 37. redovnoj sjednici održanoj
dana 22. veljače 2021. godine, donosi
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ODLUKU

O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE PUŠĆA ZA 2021. GODINU
I.
Prihvaća se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za 2021. godinu.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Pušća za 2021. godinu je sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-08
Donja Pušća, 22. veljače 2021. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18
i 31/20) i članka 32. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/20 – pročišćeni tekst), Općinska načelnica Općine Pušća predlaže:

PLAN

razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Pušća za 2021. godinu
UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15, 118/18 i 31/20) određeno je da sustav civilne
zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske,
organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima
se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje
svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika
od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske
od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje.
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Pušća, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite
donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Pušća za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava
Proračuna Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Proračun),
koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
CIVILNA ZAŠTITA
Stožer civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite trebaju
osigurati kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i spašavanje.
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne samouprave, a
aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, te je stručna potpora općinskom
načelniku kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim
snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.
Općinska načelnica Općina Pušća je dana 22. siječnja
2020. godine donijela Odluku o osnivanju i imenovanju
načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera civilne
zaštite Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 01/20).
Kontakt podatke načelnice i članova Stožera civilne
zaštite potrebno je kontinuirano ažurirati.
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Postrojbe civilne zaštite
Tijekom 2021. godine, a u svrhu povećanja spremnosti
i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti smotriranje postrojbi civilne zaštite.
U suradnji sa MUP-om, Ravnateljstvom civilne zaštite,
PUCZ Zagreb potrebno je kontinuirano vršiti popunjavanje
postrojbi civilne zaštite sa vojnim obveznicima starim do
55. godina života (promjene prebivališta, umrli, invalidi,
bolesni i sl.), kao i njihovu smotru i edukaciju.
Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim
sredstvima predviđenim Proračunom.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Povjerenici civilne zaštite
Potrebno ih je upoznati s novim Zakonom o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i
31/20), a prije svega sa:
- djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite,
- obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite,
- obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju
njihovih zadaća.
VATROGASTVO
Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića i Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Magdalena (u daljnjem
tekstu: DVD Marija Magdalena) kao okosnice ukupnog
sustava civilne zaštite na području Općine Pušća u 2021.
godini trebaju biti najznačajniji operativni kapaciteti sustava civilne zaštite - u spremnosti 24 sata dnevno.
Potrebno je da DVD Marija Magdalena izvrši opremanje, osposobljavanje i usavršavanje članova prema planovima zaštite od požara.
Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem DVD-a Marija Magdalena sukladno njihovim vlastitim programima i
razvojnim projektima, te kontinuirano pratiti njihovo osposobljavanje.
U području rada sa članstvom DVD-a Marija Magdalena posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
Sredstva za financiranje DVD-a Marija Magdalena
planiraju se temeljem članka 43.-45. Zakona o vatrogastvu.
SKLONIŠTA
Na području Općine Pušća ima izgrađen objekat za
sklanjanje i zaštitu ugroženog stanovništva. Sklonište je
izgrađeno kod Osnovne škole Pušća na adresi Zagorska 2,
Donja Pušća.
UDRUGE OD ZNAČAJA
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Udruge građana su važan i nezaobilazan čimbenik
ukupnog sustava civilne zaštite (Gradsko društvo Crvenog
križa Zaprešić, LD „Fazan“, Udruga branitelji hrvatske Pušća, NK Puša, Udruga žena Pušća, itd.) mogu u određenim
situacijama odigrati vrlo značajnu ulogu u sustavu civilne
zaštite.
PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG
INTERESA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
DOBITI ZADAĆE
S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Pušća je potrebno održati sastanak
na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu
civilne zaštite.

Službeni glasnik Općine Pušća
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SUSTAV UZBUNJIVANJA
U organizaciji civilne zaštite u Općini Pušća, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav
veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi,
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti stanovnika kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga
potrebno kontinuirano vršiti:
- upoznavanje stanovnika sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava te putem web stranice Općine Pušća,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima,
- Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112,
Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika civilne zaštite.
FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.
Financiranje sustava civilne zaštite sukladno Proračunu za 2021., 2022. i 2023. je slijedeće:
Plan za 2021.

Plan za 2022.

Plan za 2023.

DVD MARIJA MAGDALENA

215.000,00 kn

215.000,00 kn

215.000,00 kn

CIVILNA ZAŠTITA

65.000,00 kn

0,00 kn

32.500,00 kn

CRVENI KRIŽ

30.000,00 kn

30.000,00 kn

30.000,00 kn

Pored navedenih sredstava u Proračunu Općine Pušća su planirana i sredstva za pravne osobe koje se zaštitom bave
u okviru svoje redovne djelatnosti: za aktivnosti kao što su sanacija divljih odlagališta, redovno održavanje nerazvrstanih
cesta, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina i slično.
SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Općine Pušća je iznimno dobra, te je potrebno u 2021.
godini istu unaprijediti. Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva.
U okviru Općine Pušća, ali i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u
sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.
Nastaviti suradnju s MUP-om, Ravnateljstvom civilne zaštite, Područnim uredom civilne zaštite Zagreb s ciljem jačanja
i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Pušća.
KLASA: 810-03/21-01/02
URBROJ: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 16. veljače 2021. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Stranica 38

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka
18. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik
Općine Pušća”, broj 02/20 – pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Pušća na 37. redovnoj sjednici održanoj
dana 22. veljače 2021. godine, donosi
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ODLUKU

O PRIHVAĆANJU SMJERNICA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2024. GODINE
I.
Prihvaćaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za razdoblje
2021. – 2024. godine.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za razdoblje 2021. – 2024.
godine su sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Pušća”.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-09
Donja Pušća, 22. veljače 2021. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I
RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA
ZA RAZDOBLJE 2021. – 2024. GODINE
1. UVOD
Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18 i 31/20), a na osnovu Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Pušća za 2020. godinu, općinska načelnica Općine Pušća predlaže Općinskom vijeću
Općine Pušća Smjernice za organizaciju i daljnji razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za razdoblje
2021. – 2024. godine (u daljnjem tekstu: Smjernice).
Ovaj prijedlog Smjernica je prije svega rezultat već
spomenute analize stanja sustava zaštite i spašavanja, a ima
za cilj izgraditi i organizirati takav sustav civilne zaštite
koji će sa jedne strane predstavljati usklađivanje normi i
procedura civilne zaštite na području Općine Pušća sa treOpćina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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nutno aktualnom zakonskom regulativom i propisima koji
tretiraju zaštitu i spašavanje u RH, te osigurat učinkovit
sustav zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Pušća u složenim uvjetima elementarnih i drugih većih nesreća ili pak katastrofa.
Ovim smjernicama namjeravaju se utvrditi pravci akcija u planiranju, organiziranju i koordiniranju svih sudionika u sustavu civilne zaštite na području Općine Pušća
te utvrditi smjer daljnjeg opremanja i razvoja operativnih
snaga sustava civilne zaštite, a kako bi sustav istovremeno učinili sposobnim za djelovanje i optimalnim u pogledu
troškova.
2. SMJER DJELOVANJA
Potrebno je da se u razdoblju 2021. – 2024. godine postave temelji oko definiranja uloge, zadaća i aktivnosti svih
sudionika u sustavu civilne zaštite te unaprjeđenje spremnosti i mogućnosti djelovanja operativnih snaga sustava
civilne zaštite kako stalno spremnih, tako i pričuvnih.
Potreba je da se u razdoblju 2021. – 2024. godine pristupi izradi revizije Procjene rizika od velikih nesreće temeljem članka 8., stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama
za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za
područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/16).
Isto tako potreba je da se u razdoblju 2021. – 2024. godine pristupi izradi revizije Plana djelovanja civilne zaštite
temeljem članka 64., stavka 1. Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17).
Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće, odnosno svi dokumenti su
doneseni i usklađenim sa zakonskom regulativom.
Redovito će se pratiti zakonski i podzakonski propisi te
će se postupati u skladu s njima.
3. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
3.1. Stožer civilne zaštite
Sukladno članku 24. Zakona o sustavu civilne zaštite,
članove stožera je potrebno imenovati na temelju prijedloga vodeći računa o zastupljenosti predstavnika službi
koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću,
Uprave MUP-a te zdravstvenih ustanova.
3.2. Vatrogastvo
Na temelju izrađene i prihvaćene Procjene rizika od
velikih nesreća Općine Pušća, tijekom 2021. – 2024. godine ponovo utvrditi operativne snage sustava civilne zaštite
uvažavajući činjenice:
• JVP Grada Zaprešića i DVD Marija Magdalena kao
redovite i stalno spremne operativne snage civilne
zaštite imati i dalje kao nositelje dnevno – operativnih aktivnosti u civilnoj zaštiti i to ne samo u vatrogastvu nego i u drugim događajima koji mogu prerasti u veću nesreću ili katastrofu;
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• daljnji razvoj hidrantske mreže u onim dijelovima
Općine gdje je to potrebno (nema ih dovoljno, obnoviti/zamijeniti);
• propagirati provođenje odluke o Agrotehničkim mjerama (spaljivanje korova);
• potrebno je u praktičnom smislu analizirati opterećenost Općinskog proračuna u kontekstu razvoja
vatrogastva, te omogućiti osposobljavanje članstva,
uvježbavanje snaga i materijalni razvoj kako bi bili
što bolje opremljeni i spremni za djelovanje kod većih nesreća ili katastrofa.
3.3. Civilna zaštita
• u razdoblju 2021. – 2024. godine potrebno je poraditi
na optimalnom angažiranju ljudstva i trošenju resursa;
• provesti smotru osposobljavanja i uvježbavanja obveznika civilne zaštite (pripadnika postrojbe civilne
zaštite Općine Pušća opće namjene i povjerenika civilne zaštite Općine Pušća);
• analizirati opremljenost sustava civilne zaštite i opremanje sustava osobnom i skupnom opremom (sukladno potrebama i mogućnostima);
• sagledavanje realnih mogućnosti provođenja mjera
civilne zaštite sukladno Planu zaštite i spašavanja
Općine Pušća, Plana civilne zaštite Općine Pušća i
Plana djelovanja civilne zaštite Općine Pušća;
• kvalitetom i pomlađivanjem ljudstva, organizacijskom strukturom snaga, sustavom vođenja i zapovijedanja, osposobljenošću i opremljenošću brojčanost
ljudstva podrediti kvaliteti;
• u 2021. godini pristupiti izradi revizije Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Općine Pušća;
• krajem 2021. godine pristupiti izradi Analize stanja
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pušća za 2021. godinu;
• krajem 2024. godine pristupiti izradi Smjernica za
organizaciju i daljnji razvoj sustava civilne zaštite na
području Općine Pušća za razdoblje 2025. – 2028.
godine;
• definirati zadaću, dati podršku te koordinirati s udrugama građana, tvrtkama i ustanovama;
• obilježavanje 11. veljače Dana 112;
• obilježavanje 1. ožujka Dana civilne zaštite;
• osigurati sredstva u Proračunu Općine Pušća za civilnu zaštitu, vatrogastvo (određena sredstva izdvajaju se za DVD Marija Magdalena), zdravstvo i
socijalnu skrb, Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić, održavanje nerazvrstanih cesta i zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i udruge koje djeluju na
području Općine Pušća.
3.4. Pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Pušća
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pušća su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim,
uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Pušća.
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Pravne osobe i temeljne operativne snage CZ od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pušća koje će se na
području Općine Pušća angažirati u slučaju katastrofe ili
velike nesreće su:
1. Klaonica Mihalinec d.o.o. – mehanizacija u slučaju
uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka
katastrofa), traktori, kamioni, alat i oprema koju posjeduju;
2. Bermes d.o.o. – mehanizacija u slučaju uklanjanja
posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji
(potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa),
kamioni;
3. Bzik d.o.o. – mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji
(potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa),
traktori, kamioni, alat i oprema koju posjeduju;
4. Vodo-lim Mihok d.o.o. – mehanizacija u slučaju
uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), kombi vozila, alat i oprema koju posjeduju;
5. Trgostrojomont d.o.o. – mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih
radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), kamioni, alat i oprema koju posjeduju;
6. DAJU j.d.o.o. – za potrebe pripreme hrane u slučaju
akcidenta.
Ostali sudionici u uspješnom funkcioniranju sustava
civilne zaštite na području Općine Pušća su:
1. „Al-met“ – bravarski obrt – mehanizacija u slučaju
uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka
katastrofa), alat i oprema koju posjeduju;
2. Bloketara – obrt za izradu betonskih proizvoda – mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe
ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), kamioni, alat i oprema
koju posjeduju;
3. Bravarski obrt „Đoni“ – mehanizacija u slučaju
uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka
katastrofa), alat i oprema koju posjeduju;
4. Obrt strojobravarija „Števa“ – mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), alat i oprema koju posjeduju;
5. Obrt za autoprijevoz i trgovinu, „Transport Vugec“
– mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), kamioni, alat i
oprema koju posjeduju;
6. Obrt za proizvodnju betonskih proizvoda, Kumrovečka 141, Gornja Pušća, 10294 Donja Pušća– mehanizacija u slučaju uklanjanja posljedica katastrofe
ili vršenja preventivnih radnji (potres, poplava, tehničko-tehnološka katastrofa), kamioni, alat i oprema
koju posjeduju;
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7. Osnovna škola Pušća – zbrinjavanje stanovništva;
8. Lovačko društvo „Fazan“ – pregled i sanacija terena
u slučaju epizootija.
Razmjena podataka i informacija sa Stožerom civilne zaštite Općine Pušća o svim relevantnim čimbenicima
mora postati stalna praksa u razdoblju 2021. – 2024. godine, a kako bi se spriječila mogućnost nastajanja akcidenata,
te povećala mogućnost brze reakcije i pravilnog djelovanja.
Općina Pušća, odnosno njezin Jedinstveni upravni
odjel u sklopu svoje redovite djelatnosti mora biti na razini
stalne ažurnosti podataka i informacija iz svoje nadležnosti, a važnih za funkcioniranje sustava civilne zaštite.
Putem Stožera civilne zaštite potrebno je imati operativne snage pravnih subjekata na stalnoj vezi pri čemu je
neophodno njihovim spajanjem u smislenu i djelatnu cjelinu osigurati sukladno i koordinirano djelovanje u slučaju
potrebe.
Potrebno je analizirati stanje protupožarne zaštite na
području Općine Pušća i ažuriranje Procjene ugroženosti
od požara i tehnološke eksplozije za područje Općine Pušća i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Općine Pušća.
3.5. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
Izvršavanje zadaća i aktivnosti u suradnji s MUP-om,
Ravnateljstvom policije, Područnim uredom civilne zaštite
Zagreb na popuni, osposobljavanju i opremanju operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Planiranje financijskih sredstava te iskazivanje potreba
u dijelu daljnjeg materijalnog razvoja, organizacije djelovanja i uvježbavanja snaga.
Obuka stanovništva za provođenje osobne i uzajamne
zaštite, osobito za slučajeve potresa i nesreća u cestovnom
prometu vezanih uz prijevoz opasnih tvari.
3.6. Udruge građana od značaja za civilnu zaštitu
Udruge građana su važan i nezaobilazan čimbenik
ukupnog sustava civilne zaštite (Gradsko društvo Crvenog
križa Zaprešić, LD „Fazan“, Udruga branitelji hrvatske Pušća, NK Puša, Udruga žena Pušća, itd.) mogu u određenim
situacijama odigrati vrlo značajnu ulogu u sustavu civilne
zaštite.
Potrebno je održati zajednički dogovor između Stožera civilne zaštite Općine Pušća i predstavnika spomenutih
udruga na kojem je potrebno jasno i precizno analizirati
stanje i mogućnosti te dogovoriti suradnju i međusobne
obaveze u provedbi zadaća civilne zaštite.
Ustrojiti bazu podataka o spomenutim udrugama
(članstvo, oprema, kontakt osobe, telefoni i sl.) te podatke
o istome ugraditi u planove djelovanja.
Udruge građana važne za sustav civilne zaštite, posebno one koje se financiraju iz općinskog Proračuna obavezati na suradnju u provedbi svih zadaća sustava civilne
zaštite.
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4. EDUKACIJA
Edukacija predstavlja važan i nezaobilazan čimbenik u
razvoju sustava civilne zaštite.
Potrebno je organizirati razne oblike vježbi i natjecanja
za mlade članove DVD Marija Magdalena.
5. SKLANJANJE I ZAŠTITA
Na području Općine Pušća ima izgrađen objekat za
sklanjanje i zaštitu ugroženog stanovništva. Sklonište je
izgrađeno kod Osnovne škole Pušća na adresi Zagorska 2,
Donja Pušća.
6. ZAKLJUČAK
Ove Smjernice u svojoj suštini predstavljaju minimum
aktivnosti koje bi u razdoblju 2021. – 2024. godine trebalo
provesti kako bi se unaprijedio cjelokupni sustav civilne
zaštite i dovelo na razinu uporabljivosti.
Realizacijom ovih Smjernica, već će se u razdoblju
2021. – 2024. godine stvoriti povoljni uvjeti za unaprjeđenje i daljnji razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Pušća, a čime će se unaprijediti i ukupna mogućnost zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u slučaju elementarnih ili drugih nesreća, odnosno
katastrofa.
Općinska načelnica Općine Pušća uputila je ove Smjernice Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a iste će
po usvajanju predstavljati smjer razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za razdoblje 2021. – 2024.
godine.
KLASA: 810-03/21-01/03
URBROJ: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 16. veljače 2021. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članaka 20. i 36. stavka 9. Zakona
o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine,“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 02/20 – pročišćeni tekst)
i članka 62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 02/09), Općinsko
vijeće Općine Pušća na 37. sjednici, održanoj dana 22. veljače 2021. godine, donosi
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ODLUKU

o usvajanju Izvješća Općinske načelnice Općine Pušća
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
za Općinu Pušća za 2020. godinu
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Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinske načelnice Općine Pušća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom za Općinu Pušća za
2020. godinu.

Na području Općine Pušća je bio prilagođeni odvoz
kućnog otpada u vrijeme predstojećih blagdana.
 BROJ KORISNIKA USLUGE (broj kućanstava +
gospodarstvo) - stanje sa 31.12.2020.

Članak 2.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
Općinu Pušća za 2020. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
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OPĆINA
PUŠĆA

Broj korisniika

SVEUKUPNO Kućanstva Gospodarstvo
- DONJA PUŠĆA

252

233

19

- GORNJA PUŠĆA

204

203

1

- BREGOVLJANA

58

58

0

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.

- HREBINE

123

123

0

37

37

0

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-10
Donja Pušća, 22. veljače 2021. godine

- ŽLEBEC
PUŠĆANSKI
- MARIJA
MAGDALENA

74

72

2

- DUBRAVA
PUŠĆANSKA

110

108

2

- HRUŠEVEC
PUŠĆANSKI

84

84

0

942

918

24

Članak 3.

			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Na temelju članaka 20. i 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine,” br. 94/13,
73/17, 14/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Pušća
(“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 02/20 – pročišćeni
tekst), Općinska načelnica podnosi
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM
ZA OPĆINU PUŠĆA ZA 2020. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
Općinu Pušća za 2020. godinu, sadrži:
1. Mjere gospodarenja otpadom
i sakupljanja komunalnog otpada
Na području Općine Pušća provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Prikupljeni komunalni otpad Općine Pušća, odvozi se
na odlagalište “Novi dvori” pored Grada Zaprešića.
Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada
koji nastaje u domaćinstvima na području Općine Pušća
vrši komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. Korisnici usluge
odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na različite načine:
po domaćinstvima su podijeljene posude 120 litara ili 240
litara kao i kod manjih pravnih osoba. Odvoz komunalnog
otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput tjedno, a veliki kontejneri sa groblja po pozivu.
Na području Općine Pušća odvoz glomaznog otpada
prikuplja se na način da svaka kuća ima pravo zatražiti jednom godišnje besplatno kontejner radi odvoza glomaznog
otpada. Navednu uslugu na području Općine Pušća također
vrši komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o..

ukupno:

2. Mjere sakupljanja i odvoza otpada za kućanstva
Sakupljanje otpada u Općini Pušća za kućanstva je organizirano putem čipiranih plastičnih PVC posuda volumena 120 litara ili 240 litara za individualna domaćinstva
koja izraze potrebu za trajno povećanim volumenom, a
PVC posude su označene logotipom komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o.
Slijedom navedenog, komunalno poduzeće Zaprešić
d.o.o. obračunava zbrinjavanja komunalnog otpada prema
broju podizanja (pražnjenja) posuda za otpad.
Pokrivenost posudama za sva naselja iznosi 100 % domaćinstava.
Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. raspolaže vlastitim voznim parkom za prikupljanje i odvoz otpada na
odlagalište.
 BROJ SPREMNIKA ZA ODVOJENO
PRIKUPLJANJE OTPADA
Na području Općine Pušća ima sa 31.12.2020. godine
ukupno 945 spremnika za miješani komunalni otpad.
Isto toliko spremnika ima za plastiku, a papir se skuplja u vrećama.
Na 6 zelenih otoka ima ukupno 25 spremnika (plastika, papir, biootpad, staklo) plus 4 spremnika za tekstil, 3
spremnika za metal, 4 spremnika od 120 litara za čepove
od boca, 4 spremnika za baterije i 4 spremnika za lijekove.
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BROJ SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD
UKUPNO:

KUĆANSTVA

GOSPODARSTVO

120 L

240 L

1100 L

120 L

240 L

1100 L

OPĆINA PUŠĆA

945

894

25

3

13

6

4

- DONJA PUŠĆA

254

227

7

0

11

5

4

- GORNJA PUŠĆA

205

194

9

1

1

0

0

- BREGOVLJANA

58

58

0

0

0

0

0

- HREBINE

123

118

5

0

0

0

0

- ŽLEBEC PUŠĆANSKI

37

35

2

0

0

0

0

- M.MAGDALENA

74

72

1

1

0

0

0

- DUBRAVA PUŠĆANSKA

110

107

0

1

1

1

0

- HRUŠEVEC PUŠĆANSKI

84

83

1

0

0

0

0

 UKUPNE KOLIČINE OTPADA SAKUPLJENE IZ KUĆANSTAVA, GOSPODARSTVA I SA ZELENIH
OTOKA) NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA
KOLIČINA U TONAMA ZA 2019. GODINU
VRSTA
OTPADA

Naziv
sakupljača

MIJEŠANI
KOM.
OTPAD

ZAPREŠIĆ
d.o.o.

ZAPREŠIĆ
Naziv
d.o.o.
oporabitelja/
- odlagalište
zbrinjavatelja
Novi Dvori

PAPIR

PLASTIKA

GLOMAZNI
OTPAD

- predano
-predano tvrtki
-predano tvrtki
tvrtki DS Smith
EKO – FLOR
CE-ZA-R d.o.o.,
Unija papir
PLUS d.o.o.,
Zagreb
Croatia d.o.o.
Oroslavlje
(skupljač)
Belišće d.d.,
Belišće

-predano tvrtki
EKO – FLOR CE-ZA-R d.o.o.,
Zagreb
PLUS d.o.o.,
Oroslavlje

TEKSTIL

-predano tvrtki
Z.I.T.O. d.o.o.,
Sv.Križ Začretje

STAKLO

VELIKI KUĆ.
UREĐ. KOJI
NE SADRŽE
OPASNE TVARI

-predano
-predano tvrtki
tvrtki
CE-ZA-R Centar
Vetropack
za reciklažu,
Straža d.d.,
Zagreb
Hum na Sutli

- Z.I.T.O. d.o.o., - Vetropack CE-ZA-R Centar
za reciklažu,
Straža d.d.,
Sv.Križ
Zagreb
Hum na Sutli
Začretje

Ključni broj
otpada/
OPĆINA

20 03 01

20 01 01

20 01 39

20 03 07

20 01 11

15 01 07

20 01 36

1

2

3

4

5

6

7

8

OPĆINA
PUŠĆA

519,48

39,76

39,48

15,35

3,16

4,96

0,00

 BROJ VOZILA ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. raspolaže sa ukupno 8 specijalnih vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada (za cijelo područje pružanja usluge-sve JLS).
 BROJ VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA PO VRSTAMA OTPADA
Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. raspolaže sa ukupno 3 vozila (za cijelo područje pružanja usluge- sve JLS).
3. Mjere zbrinjavanja komunalnog otpada na odlagalištu otpada
Odlagalište “Novi Dvori” kraj Zaprešića služi za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada, a smješteno je u sjevernom dijelu Zaprešića na površini od 295.818 m2 i kapaciteta 2.500.000 m3.
Odloženi otpad dnevno se prekriva inertnim materijalom koji se potom sabija. Odvojeni su dijelovi deponije namijenjeni za odlaganje auto guma i papira.
Na ulazu u odlagalište nalazi se čuvarska služba koja kontrolira vrstu i količinu dopremljenog otpada.
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4. Divlja odlagališta na području Općine Pušća
EVIDENCIJA PRIJAVA ODLAGALIŠTA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA 2020.
REDNI
URUDŽBENI
DATUM
KRATKA OZNAKA
KLASA
BROJ
BROJ
PRIMITKA
SADRŽAJA
1.
351-02/20-01/01 238/24-05-20-01 17.01.2020. PRIJAVA nepropisno
odbačenog otpada
u šumi

LOKACIJA

NAPOMENA

- U Zagrebačkoj
ulici između
kućnih brojeva
35 i 37 u naselju
Hrebine

351-02/20-01/01 238/24-05-20-02 21.01.2020. Komunalni izvidnik Općine
Pušća je dobio informaciju
od strane komunalnog
poduzeća Zaprešić d.o.o.
da je vlasnik prijavio odvoz
otpada na navedenoj
lokaciji, te je dana
21.01.2020. komunalni
izvidnik Općine Pušća
izvidom na terenu utvrdio
da je isto uklonjeno.

5. Mjere prikupljanja korisnih otpadnih tvari
Na području Općine Pušća postavljeni su zeleni otoci za odvojeno prikupljanje korisnih otpadnih tvari i to u sedam
naselja (Donja Pušća, Gornja Pušća, Bregovljana, Dubrava Pušćanska, Marija Magdalena i Pušćanski Hruševec), a sadrže nekoliko komponenti za odlaganje različitih vrsta otpada npr. papir, plastika, staklo, metal, biootpad, čepove za boce,
baterije, lijekove te tekstil. Odvoz navedenog se organizira prema potrebi.
 LOKACIJE I BROJ ZELENIH OTOKA
R.B.

NASELJA U KOJIMA SE
NALAZE ZELENI ECO OTOCI

OPIS LOKACIJE ZELENOG OTOKA

S-staklo, PET-plastičnu ambalažu,
P-papir, B-biootpad i TEX-tekstil

1

Hruševec Pušćanski

križanje I. odvojak Zagrebačke ulice
i Bregovite ulice

P+S+PET+TEX+B

2

Marija Magdalena

kod vatrogasnog doma

P+S+PET+TEX+B

3

Dubrava Pušćanska

Dubrovačka ulica

P+S+PET+TEX+B

4

Bregovljana

križanje Bregovljanske i Jurjevske ulice

P+S+PET+TEX+MET

5

Donja Pušća

Kumrovečka cesta, nasuprot k.br. 86

P+S+PET+TEX+MET

6

Gornja Pušća

Kumrovečka cesta, kod k.br. 146

P+S+PET+TEX+MET

6. Provedene aktivnosti i ciljevi sukladno Planu gospodarenja otpadom za Općinu Pušća za 2017. – 2022. godine
Općina Pušća sukladno zakonskoj obvezi pristupila je izradi dokumenta Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća
za razdoblje 2017. – 2022. godine. Dana 13. studenoga 2017. godine donijela sam Odluku kojom se utvrđuje da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otapdom Općine Pušća za razdoblje 2017. –
2022. godine, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća
broj 10/2017. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 10. redovnoj sjednici održanoj dana 28. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017. – 2022. godine, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj 03/2018.
Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 07. veljače 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Pušća, KLASA: 021-05/18-01/01, URBROJ: 238/24-01-18-05.
Dana 12. srpnja 2018. godine donijela sam Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, KLASA: 351-04/18-01/03, URBROJ: 238/24-02-18-02.
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Dana 16. srpnja 2018. godine sklopljen je Ugovor br.
19-11-8-18 sa Zagrebačkom županijom o potpori za sufinanciranje stručne tehničke pomoći za prijavu projekta
„INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“, KLASA:
022-05/18-01/18, URBROJ: 238/24-02-18-01.
Dana 16. srpnja 2018. godine sklopljen je Ugovor sa
Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog
fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za provedbu
projekta „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“,
KLASA: 400-02/18-01/15, URBROJ: 238/24-02-18-01.
Dana 30. srpnja 2018. godine sklopljen je Ugovor br.
2018/001452 sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada, KLASA: 400-02/18-01/25, URBROJ: 238/24-0218-02.
Dana 04. rujna 2018. godine sklopljen je Ugovor o
poslovnoj suradnji br. 38/18 sa obrtom Sintagma za uslugu upravljanja projektom „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ!
RECIKLIRAJ!“, KLASA: 400-02/18-01/37, URBROJ:
238/24-02-18-02.
Dana 04. rujna 2018. godine sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji br. 39/18 sa obrtom Sintagma za uslugu
izrade i održavanja web stranice projekta „INFORMIRAJ!
REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“, KLASA: 400-02/18-01/38,
URBROJ: 238/24-02-18-01.
Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 13. redovnoj
sjednici održanoj dana 11. listopada 2018. godine donijelo
Odluku o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pušća,
KLASA: 021-05/18-01/06, URBROJ: 238/24-01-18-10.
Dana 05. prosinca 2018. godine donijela sam Odluku
o početku postupka jednostavne nabave za usluge promotivnih materijala i sadržaja za projekt „INFORMIRAJ!
REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“, KLASA: 022-05/18-01/37,
URBROJ: 238/24-02-18-01.
Dana 05. prosinca 2018. godine donijela sam Odluku o
početku postupka jednostavne nabave za usluge edukacijskih tribina i radionica za djecu na temu održivo gospodarenje otpadom za projekt „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ!
RECIKLIRAJ!“, KLASA: 022-05/18-01/38, URBROJ:
238/24-02-18-01. Po provedenom postupku jednostavne
nabave, dana 21. prosinca 2018. godine donijela sam Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja Peritum
usluge j.d.o.o. iz Oroslavja, Oro trg 2, KLASA: 022-05/1801/38, URBROJ: 238/24-02-18-02. Dana 24. prosinca
2018. godine sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji sa
Peritum usluge j.d.o.o. za usluge edukacijskih tribina i radionica za djecu u sklopu provedbe projekta „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“, KLASA: 400-02/1801/49, URBROJ: 238/24-02-18-01.
Dana 07. rujna 2019. godine zaprimljena je Odluka
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o izmjeni ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt
„INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“, KLASA:
400-02/18-01/15, URBROJ: 238/24-02-19-08.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 2.

Dana 18. listopada 2019. godine donijela sam Zaključak o davanju suglasnosti na Dodatak 1. Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada, KLASA: 363-01/19-01/16, URBROJ: 238/24-0219-02.
Dana 23. prosinca 2019. godine Grad Zaprešić, Općina
Bistra, Općina Brdovec, Općina Dubravica, Općina Pušća,
Općina Luka i Općina Marija Gorica sklopili su Ugovora
sa poduzećem ZAPREŠIĆ D.O.O. o zajedničkom korištenju i upravljanju reciklažnim dvorištem, KLASA: 35101/19-01/08, URBROJ: 238/24-02-19-01.
Dana 29. listopada 2020. godine potpisan je Ugovor sa
Gradom Zaprešićem, Općinama Brdovec, Bistra, Dubravica, Luka i Marija Gorica o neposrednom sudjelovanju
općina u sufinanciranju troškova sanacije i izgradnje odlagališta Novi dvori u Zaprešiću, KLASA: 402-07/20-01/02,
URBROJ: 238/24-02-20-02.
U sklopu projekta „INFORMIRAJ! REDUCIRAJ!
RECIKLIRAJ!“, Općina Pušća je raznim obavijestima letcima koje su mještani primali na kućne adrese, te objavama na službenoj web stranici projekta http://www.
informiraj-reduciraj-recikliraj.com.hr i na službenoj web
stranici Općine www.pusca.hr i na oglasnim pločama te na
billboardima na području Općine Pušća educirala javnost
po pitanju provedenih unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ova mjera se provodi kontinuirano.
Cilj sustava gospodarenja otpadom je smanjiti u što
većoj mjeri količinu proizvedenog otpada s minimalnim
onečišćenjima i organiziranim selektiranjem i odvozom sekundarnih sirovina i bio otpada.
KLASA: 351-02/21-01/01
URBROJ: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 17. veljače 2021. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 10. i članka 12. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine,“ broj 20/18, 115/18 i 98/19), članka 18.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 02/20 – pročišćeni tekst) i članka 62.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća („Službeni
glasnik Općine Pušća,“ broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Pušća na 37. sjednici, održanoj dana 22. veljače 2021.
godine, donosi
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ODLUKU

o usvajanju Izvješća Općinske načelnice Općine Pušća
o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina
na području Općine Pušća u 2020. godini

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 2.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinske načelnice Općine Pušća o
primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Pušća
u 2020. godini.
Članak 2.
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području
Općine Pušća u 2020. godini, sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-11
Donja Pušća, 22. veljače 2021. godine
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Na temelju članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 79.
Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“,
broj 02/20 – pročišćeni tekst), načelnica Općine Pušća podnosi
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina
na području Općine Pušća u 2020. godini
I. UVOD
Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište
godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina do 31.
ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu.
Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 31. sjednici
održanoj dana 29. srpnja 2020. godine, donijelo je Odluku
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu („Službeni glasnik Općine
Pušća“, broj 07/20).
Odlukom iz prethodnog stavka propisane su:
1. Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu
• minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka,
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• sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
• suzbijanje organizama štetnih za bilje,
• gospodarenje biljnim ostacima,
• održavanje organske tvari i humusa u tlu,
• održavanje povoljne strukture tla,
• zaštita od erozije.
• održavanje plodnosti tla.
2. Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina
• održavanje živica i međa,
• održavanje poljskih putova,
• uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje,
• sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
• sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa,
• obvezno uklanjanje ambrozije.
Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
na području Općine Pušća javno je objavljena kako bi se
upoznalo vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta
sa zakonski propisanim mjerama.
II. PRIMJENA AGROTEHNIČKIH MJERA
Sukladno odredbama navedene Odluke, većina vlasnika i posjednika poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Pušća, svoja zemljišta redovito uređuje i privodi
namjeni, na način da vode računa o održavanju poljoprivrednog zemljišta, preveniraju zakorovljenost i obrastanje
raslinjem, provode postupke za suzbijanje biljnih bolesti i
štetočina sukladno mjerama propisanim posebnim propisima za zaštitu bilja.
Korištenje mehanizacije obavlja se primjereno stanju
poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima. U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno
snijegom nije korištena mehanizacija na poljoprivrednom
zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe usjeva.
Budući da na području Općine Pušća nije zabilježena
pojava erozije poljoprivrednog zemljišta, zaštitu od erozije
nije bilo potrebno provoditi.
III. PRIMJENA MJERA ZA UREĐIVANJE
I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDINA
Na uređivanje odnosno održavanje poljskih putova i
kanala uključila se Općina Pušća, zajedno sa vlasnicima i
posjednicima poljoprivrednog zemljišta.
Vezano uz sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela
na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, vlasnici su
se uglavnom pridržavali istoga te nisu sadili visoko raslinje
neposredno uz među, što im je uz dugogodišnje bavljenje
poljoprivrednom proizvodnjom poznato od ranije.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća
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IV. ZAKLJUČAK

Broj 2.

Članak 3.

Nastojimo aktivnim mjerama potaknuti vlasnike i
posjednike poljoprivrednih zemljišta na njihovo redovito
obrađivanje te sprečavanje njihove zakorovljenosti.
Općina Pušća redovito svake godine objavljuje u medijima te na oglasnoj ploči informaciju o obvezi redovitog
održavanja poljoprivrednog zemljišta, što se tiče oranica,
ali i svih drugih obradivih površina, uključujući okućnice
i živice te o štetnim posljedicama u slučaju oglušivanja na
propisane zakonske obveze.

Spaljivanje suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u smislu ove Odluke je uništavanje istih pripaljivanjem vatre i kontrola izgaranja dok se vatra u potpunosti ne
ugasi, a bez opasnosti za nastanak i širenje požara i ugrožavanje života, ljudi i imovine vatrom i dimom.

KLASA: 320-02/21-01/02
Ur.br.: 238/24-02-21-01
Donja Pušća, 12. veljače 2021.

Poljoprivredni i drugi srodni otpad može se spaljivati u
vremenu od 01. studenog do 31. svibnja u vremenu od 7,00
do 18,00 sati pod slijedećim uvjetima:
1. da se prije početka spaljivanja površina na kojoj se
obavlja spaljivanje izolira od ostalih površina na načina da se izoru najmanje tri brazde kako bi se onemogućilo širenje požara ili navedeno izvršiti na neki
drugi način,
2. da su vremenske prilike pogodne za spaljivanje, bez
vjetra, a za vrijeme spaljivanja izvršitelj ovih radova
dužan je osigurati stalno prisustvo punoljetnih osoba
sposobnih za gašenje požara,
3. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 100 m od stogova slame i sijena, te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih
objekata i prometnica- državnih cesta, županijskih i
lokalnih cesta, te od ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta (osim zemljanih putova),
4. spaljivanje se ne smije obavljati u trasama elektroenergetskih vodova,
5. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u
fazi zriobe,
6. potrebno je poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije, a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara,
7. slučajevi spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada na površinama većim od 1 ha obavezno se prijavljuju nadležnoj vatrogasnoj postrojbi koja će osigurati dežurstvo odgovarajućeg broja vatrogasaca s
opremom za gašenje požara.
U slučajevima požarnih opasnosti općinski načelnik
može donijeti odluku o zabrani spaljivanja poljoprivrednog
i drugog otpada i u razdoblju od 01. studenog do 31. svibnja, te o istoj zabrani pravovremeno obavijestiti javnost.

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 14.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine,“ broj 92/10), članka 30. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne novine,“ broj
33/2014) i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj 02/20 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća, na svojoj 37. sjednici održanoj
dana 22. veljače 2021. godine donosi
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ODLUKU
o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog
i drugog gorivog otpada biljnog porijekla
na otvorenom prostoru
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i postupci zaštite
od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, okućnicama i naseljima, kod spaljivanja korova, trave i drugog
otpadnog materijala biljnog porijekla u slučajevima kada
bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima,
šumama, nadzemnim elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i
zgradama od zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese.
Članak 2.
Prava, obveze i odgovornosti utvrđene ovom Odlukom
odnose se na vlasnike, posjednike, zakupce, ovlaštenike, odnosno neposredne korisnike poljoprivrednog zemljišta, na
fizičke i pravne osobe koje nisu vlasnici poljoprivrednih površina , a vrše spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala na otvorenom prostoru i poljoprivrednim površinama.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

II. Mjere zaštite od požara
Članak 4.

Članak 5.
Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog otpada i korova na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom
prostoru i to :
1. za vrijeme jakog vjetra i noću od 19.00 do 05,00 sati,
2. za vrijeme sezone žetve i berbe poljoprivrednih
kultura

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 2.
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Članak 6.

Članak 11.

Spaljivanje poljoprivrednog i drugog otpada uz šumski
pojas i površine pod poljoprivrednim kulturama na udaljenosti najmanje 200 metara od šumskih površina i površina
pod poljoprivrednim kulturama, mora se prijaviti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi.

Vlasnici odnosno korisnici vrtova, voćnjaka, vinograda i drugih manjih površina na kojima ne postoji mogućnost prenošenja požara na susjedne parcele i objekte,
mogu spaljivati korov i druge poljoprivredne otpatke bez
odobrenja iz članka 7. ove Odluke samo u vrijeme kada je
to dozvoljeno od 01. studenog do 31. svibnja, u vremenu
od 07.00 do 18.00 sati.
Ovo spaljivanje može se obaviti ako su prethodno ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. ove Odluke.

Članak 7.
Prijave iz članka 6. ove Odluke moraju sadržavati:
1. naziv odnosno ime i prezime osobe podnosioca prijave
2. sjedište odnosno mjesto prebivališta i adresu, te broj
mobitela
3. naziv površine, lokaciju i kratki opis mjesta gdje se
namjerava obaviti spaljivanje
4. opis poljoprivrednog i drugog otpada koji se namjerava spaljivati
5. datum i vrijeme kada se namjerava obaviti spaljivanje,
6. požarno- preventivne mjere koje se namjerava poduzeti prije, u toku i po završetku spaljivanja otpada
Prijave iz stavka 1. ovog članka podnosilac je dužan
podnijeti 5 dana prije nego što namjerava obaviti spaljivanje.
Članak 8.
Spaljivanje većih količina poljoprivrednog i drugog
gorivog otpada biljnog porijekla na poljoprivrednim površinama i ostalim otvorenim površinama iz članka 6. ove
Odluke može se vršiti samo uz prethodno odobrenje koje
izdaje nadležna vatrogasna postrojba.
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na temelju podnesene prijave iz članka 7. ove Odluke.
Članak 9.
Pravne i fizičke osobe nakon pribavljenog odobrenja
za obavljanje spaljivanja gorivog otpada dužni su o vremenu i mjestu obavljanja ovih radova obavijestiti nadležnu
vatrogasnu postrojbu i to najkasnije 48 sati prije početka
spaljivanja.
Obavijest iz stavka 1 ovog članka dostavlja se u pisanom obliku ili iznimno telefonom.
Članak 10.
Nadležna vatrogasna postrojba neće izdati odobrenje
za obavljanje predmetnih radova ako prethodno nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. ove Odluke, te će rješenjem zabraniti spaljivanje.

Članak 12.
Osobe koje su obavile spaljivanje poljoprivrednog i
drugog otpada na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i nastale produkte gorenja u potpunosti
ugasiti kako se vatra ne bi proširila na susjedne parcele.
U slučaju nepoštivanja odredbi ove Odluke, osoba koja
je izazvala požar dužna je snositi troškove nastale intervencijom nadležne vatrogasne postrojbe i drugih nadležnih
službi.
III. Nadzor
Članak 13.
Nadzor nad provedbom mjera utvrđenih ovom Odlukom obavljati će MUP, Policijska postaja Zaprešić, Inspekcijska služba za zaštitu od požara, Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, Šumarska i lovna inspekcija
Ministarstva regionalnog razvoja koji su ovlašteni za pokretanje prekršajnog postupka.
U nadzoru sudjeluju i ovlašteni djelatnici pravnih osoba koje upravljaju i gospodare šumama, ovlaštene osobe
nadležne vatrogasne postrojbe, komunalni i poljoprivredni
redar Općine Pušća, a u smislu dojave o nastalom požaru-šteti i povredi odredaba ove Odluke, te prikupljanju podataka o identitetu osoba koje su povredu izvršile.
IV. Kaznene odredbe
Članak 14.
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako obavlja spaljivanje suprotno odredbama članka
4. ove Odluke,
2. ako vrši spaljivanje suprotno odredbama članka 5.
ove Odluke,
3. ako vrši spaljivanje bez prethodno dobivenog odobrenja iz članka 8. ove Odluke
4. ako ne obavijesti nadležnu vatrogasnu postrojbu
(članak 9. ove Odluke)
5. ako napusti mjesto spaljivanja prije nego što poduzme odgovarajuće mjere u smislu članka 12. ove Odluke.
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Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna
osoba u pravnoj osobi.
Članak 15.
Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će
se za prekršaj fizička osoba :
1. ako spaljuje poljoprivredni ili drugi otpad u vrtovima , voćnjacima i drugim otvorenim površinama u
naseljenim mjestima suprotno odredbama članka
11. ove Odluke,
2. ako vrši spaljivanje suprotno odredbama ove Odluke,
3. ako vrši spaljivanje bez prethodno pribavljenog odobrenja iz čl. 8. ove Odluke,
4. ako ne obavijesti nadležnu vatrogasnu postrojbu (
članak 9. ove Odluke),
5. ako napusti mjesto spaljivanja prije nego što se uvjeri da su nastali produkti gorenja u potpunosti ugašeni
( članak 12. ove odluke).
V. Prijelazne i završne odredbe
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-12
Donja Pušća, 22. veljače 2021.
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 4.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2021. godini («Narodne novine»,
broj 4/2021) i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni
glasnik Općine Pušća“ broj 02/20 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pušća, na svojoj 37. sjednici održanoj
dana 22. veljače 2021. godine donosi
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P LA N
aktivnog uključenja svih subjekata
zaštite od požara na području Općine Pušća
u protupožarnoj sezoni u 2021. godini
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara
na području Općine Pušća koji su uključeni u protupožarnu
sezonu 2021. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka
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Broj 2.

temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine
Pušća, Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara
i Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu
izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih
putova.
Članak 2.
Subjekti zaštite od požara na području Općine Pušća
uključeni u protupožarnu sezonu 2020. godine su:
• Općinsko vijeće Općine Pušća
• Općinski načelnik Općine Pušća
• Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća
• DVD Marija Magdalena
• Stožer civilne zaštite Općine Pušća
• vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina,
• tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku građevinsku
mehanizaciju iz Plana korištenja teške građevinske
mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova na području
Općine Pušća
• tvrtke iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja
i širenja požara,
• Hrvatske šume – Šumarija Zagreb
• Policijska postaja Zaprešić
• Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Samobor
Članak 3.
Subjekti zaštite od požara iz članka 2. ovoga Plana
uključeni su u protupožarnu sezonu 2021. godine izvršenjem zadataka iz Planova navedenih u članku 1. ovog Plana.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-13
Donja Pušća, 22. veljače 2021.
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a vezano
uz Program aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“, broj
4/2021) i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/20 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pušća, na svojoj 37. sjednici održanoj
dana 22. veljače 2021. godine, donosi
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PLAN
KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE
MEHANIZACIJE ZA ŽURNU IZRADU
PROTUPOŽARNIH PROSJEKA I PROBIJANJA
PROTUPOŽARNIH PUTOVA
Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Pušća, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta na području Općine Pušća, donosi se Plan korištenja
teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova, a u cilju
sprečavanja širenja i zaustavljanja požara.
Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju
kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a Marija Magdalena, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koji se angažiraju od strane Republike Hrvatske ili
Zagrebačke županije.
Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na
zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Marija Magdalena ili njegovog zamjenika, dužna je aktivirati tešku
građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu protupožarnih
prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.
Vatrogasni zapovjednik DVD-a Marija Magdalena,
odnosno njegov zamjenik, određuje vrijeme, vrstu i obim
korištenja teške građevinske mehanizacije.
Članak 3.
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili prebivalištem na području Općine Pušća.
Subjekti s područja Općine Pušća koji raspolažu s materijalno tehničkim sredstvima su:
• Klaonica Mihalinec d.o.o., Dubrovačka cesta 19,
Dubrava Pušćanska, 10294 Donja Pušća
• Bermes d.o.o., Zagorska 14, Donja Pušća, 10294
Donja Pušća,
• Vodo-lim Mihok d.o.o., Magdalenska 30, Marija
Magdalena, 10294 Donja Pušća,
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• Bzik d.o.o., Selski put 22, Bregovljana, 10294 Donja
Pušća,
• Obrt za autoprijevoz i trgovinu, „Transport Vugec“,
Voćarska 4, Donja Pušća,
• 10294 Donja Pušća,
• Trgostrojomont d.o.o., Ravnice 13, Gornja Pušća,
10294 Donja Pušća.
Članak 4.
Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak.
Članak 5.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta
tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjednik
DVD-a Marija Magdalena, odnosno njegov zamjenik ili
druga od njih ovlaštena osoba.
Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-14
Donja Pušća, 22. veljače 2021.
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 5.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“,
broj 4/2021) i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni
glasnik Općine Pušća“, broj 02/20 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pušća, na svojoj 37. sjednici održanoj
dana 22. veljače 2021. godine donosi
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Z A K LJ U Č A K
o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave
zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara
I.
Ovim Zaključkom utvrđuje se popis lokaliteta i prostora za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara prilikom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora kako slijedi:
- zgrada Općine Pušća
- prostorije DVD-a Marija Magdalena
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-15
Donja Pušća, 22. veljače 2021.
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.

Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 2.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“,
broj 4/2021) i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni
glasnik Općine Pušća“, broj 02/20 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pušća, na svojoj 37. sjednici održanoj
dana 22. veljače 2021. godine donosi
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Z A K LJ U Č A K
o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za
podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2021.
godini
I.
Ovim Zaključkom utvrđuje se da su osigurana sredstva
u Proračunu Općine Pušća za podmirenje troškova redovnih aktivnosti tijekom požarne sezone putem financiranja
rada DVD-a Marija Magdalena u iznosu od 215.000,00
kuna.
II.
Ovim Zaključkom utvrđuje se Financijski plan za provođenje zadaća tijekom požarne sezone za područje Općine Pušća kako slijedi:
- unutar Financijskog plana DVD-a Marija Magdalena
za 2021. godinu osigurana su sredstva za dislokaciju i
opremanje vatrogasaca.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 238/24-01-21-16
Donja Pušća, 22. veljače 2021.
			

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac, mag.ing.agr.
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