
Broj 3. 29. svibnja 2018.Godina XXV.

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

S A D R Ž A J
1. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslu-

gu stručno-obračunskog građevinskog nadzora na 
obnovi fasade na zgradi Općine;

2. Zaključak o tekućoj donaciji Taekwondo klubu 
„Plamen“ Pušća;

3. Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu 
„Pušća“;

4. Zaključak o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“;
5. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za nado-

gradnju sustava tehničke zaštite na zgradi Općine 
Pušća;

6. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslu-
gu projektantskog nadzora gradnje nad radovima 
obnove fasade na zgradi Općine;

7. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu 
troškovnika redovnog održavanja nerazvrstanih 
cesta na području Općine Pušća;

8. Zaključak o tekućoj donaciji udruzi Branitelji  
Hrvatske Pušća;

9. Zaključak o prihvaćanju Troškovnika za izvođenje 
radova na Rekonstrukciji vodovodne mreže, Pušća 
L=120,00 m, Bregovljanska ulica, Donja Pušća;

10. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za troš-
kove organizacije i izvođenja predstave povodom 
Dana Općine Pušća;

11. Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu 
„Pušća“;

12. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu 
snimke izvedenog stanja i izrade geodetskog elabo-
rata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta;

13. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslu-
gu stručno-obračunskog nadzora na održavanju 
nerazvrstanih cesta na području Općine Pušća u 
2018. godini;

14. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu 
izvedbenog projekta kanalizacije sanitarnih otpad-
nih voda u dijelu Bregovljanske ulice;

15. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava;
16. Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu 

„Pušća“;
17. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Pušća;
18. Zaključak o izdvajanju sredstava za nabavku ma-

terijala za izradu košulja za pjevački zbor Udruge 
umirovljenika Pušća;

19. Odluka o usvajanju Izvješća Općinske načelnice 
Općine Pušća o provedbi Plana gospodarenja otpa-
dom za Općinu Pušća za 2017. godinu;

20. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpa-
dom Općine Pušća za razdoblje od 2017. do 2022.  
godine;

21. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih  
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i  
izgubljenim životinjama te divljim životinjama;

22. Odluka  o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste 
javnog dobra u općoj uporabi – Hrebinska ulica u 
naselju Hrebine;

23. Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste 
javnog dobra u općoj uporabi – Ulica Matije Gupca 
u naselju Hrebine;

24. Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste 
javnog dobra u općoj uporabi – Ulica Stjepana 
Radića u naselju Hrebine;

25. Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste 
javnog dobra u općoj uporabi – Zagrebačka ulica u 
naselju Gornja Pušća i Marija Magdalena;

26. Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste 
javnog dobra u općoj uporabi – Ulica Vidikovec u 
naselju Gornja Pušća;

27. Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste 
javnog dobra u općoj uporabi – Milićgradska ulica 
u naselju Gornja Pušća i Hruševec Pušćanski.
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 09. travnja 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU STRUČNO-OBRAČUNSKOG 

GRAĐEVINSKOG NADZORA 
NA OBNOVI FASADE NA ZGRADI OPĆINE 

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda broj: 012-2018 poduzeća KON-
TROL PROJEKT d.o.o. iz Jastrebarskog, Repišće 11 A, 
od 03. travnja 2018. godine za uslugu obavljanja struč-
no-obračunskog građevinskog nadzora na obnovi fasade 
na zgradi Općine u naselju Donja Pušća na k.č.br. 534 
k.o. Pušća  u iznosu od 19.000,00 kuna uvećano za PDV.

Članak 2.

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

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.

Članak 4.

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

KLASA: 022-05/18-01/09
URBROJ: 238/24-02-18-01
Donja Pušća,  09. travnja 2018. godine

                                                   
OPĆINSKA NAČELNICA

Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine 
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 10. travnja 2018. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K
o tekućoj donaciji TAEKWONDO KLUBU 

„PLAMEN“ PUŠĆA

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija TAEKWONDO KLUBU 
„PLAMEN“ PUŠĆA u visini od 6.680,00 kuna, a za pro-
grame:

• troškovi najma sportske dvorane Osnovne škole Pušća;
• trošak članarine Hrvatskom Taekwondo savezu 

temeljem Zamolbe za isplatu redovnih sredstava za 
udrugu TAEKWONDO KLUB „PLAMEN“ PUŠĆA od 
10. veljače 2018. godine.

Članak 2.

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana 
su u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji 
R070.

Članak 3.

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

KLASA: 402-08/18-01/03
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 10. travnja 2018. godine

     
OPĆINSKA NAČELNICA

Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine 
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 10. travnja 2018. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K
o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu „Pu-
šća“ u visini od 10.000,00 kuna, a za proljetni dio sezone 
2017./2018.:

• troškovi dvorane za limače i prstiće, troškovi održava-
nja i režije (knjigovodstvo, struja), obveze prema No-
gometnom savezu (članarine) i troškovi sudaca 
temeljem Zahtjeva za ostvarivanje financijske potpo-

re programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od 19. 
ožujka 2018. godine.
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Članak 2.

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana 
su u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji 
R061.

Članak 3.

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

KLASA: 402-08/18-01/09
URBROJ: 238/24-02-18-03
Donja Pušća, 10. travnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine 
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 10. travnja 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija KUD-u „Pušća“ u visini 
od 15.500,00 kuna, za program/projekt:

• manifestacija folklora Etno Pušća 2018. (12.05.2018. 
godine) 
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske pot-

pore programima i projektima udruge „KUD Pušća,“ br. 
01/2018. od 22. ožujka 2018. godine.

Članak 2.

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana 
su u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji 
R062.

Članak 3.

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

KLASA: 402-08/18-01/10
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 10. travnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 11. travnja 2018. godine, donosi

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

 ZA NADOGRADNJU SUSTAVA TEHNIČKE 
ZAŠTITE NA ZGRADI OPĆINE PUŠĆA 

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda br. 88-2018 od obrta VERGOS 
ZAŠTITA iz Zagreba, Kamenarka 20  od 07. ožujka 2018. 
godine za nadogradnju sustava tehničke zaštite na zgradi 
Općine Pušća u naselju Donja Pušća na k.č.br. 534 k.o. 
Pušća u iznosu od 22.167,43 kn uvećano za PDV-e. 

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.

Članak 3.

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

KLASA: 030-03/18-01/01
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 11. travnja 2018. godine

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 12. travnja 2018. godine, donosi

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

ZA USLUGU PROJEKTANTSKOG NADZORA 
GRADNJE NAD RADOVIMA  

OBNOVE FASADE NA ZGRADI OPĆINE 
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Članak 1.

Prihvaća se Ponuda broj: 03-04/2018 poduzeća NOVA 
INVEST d.o.o. iz Gospića, Pazariška 35, od 12. travnja 
2018. godine za uslugu obavljanja projektantskog nadzo-
ra gradnje nad radovima obnove fasade na zgradi Općine 
u naselju Donja Pušća na k.č.br. 534 k.o. Pušća  u iznosu 
od 6.000,00 kuna uvećano za PDV.

Članak 2.

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

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.

Članak 4.

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

KLASA: 022-05/18-01/11
URBROJ: 238/24-02-18-01
Donja Pušća,  12. travnja 2018. godine

                                                     
OPĆINSKA NAČELNICA

Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 13. travnja 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA 
ZA IZRADU TROŠKOVNIKA REDOVNOG 
ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA  

NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda broj 9/2018 od poduzeća COR-
NUS PROJEKT d.o.o. za projektiranje i usluge iz Za-
greba, Savska cesta 17 od 28. ožujka 2018. godine za izra-
du troškovnika redovnog održavanja nerazvrstanih cesta 
na području Općine Pušća u iznosu od 9.000,00 kn uve-
ćano za PDV-e. 

Članak 2.

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

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.

Članak 4.

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

KLASA: 022-05/18-01/12
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 13. travnja 2018. godine

      
OPĆINSKA NAČELNICA

Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine 
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana   16. travnja 2018. godine, donosi

Z A K L J UČ A K
o tekućoj donaciji udruzi Branitelji Hrvatske Pušća

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija udruzi Branitelji Hrvat-
ske Pušća u visini od 2.500,00 kuna, za program/projekt:

• organizacija projekta:  „Jurjevski krijes“ (22.04.2018.)
temeljem Prijedloga za ostvarenje financijske potpore 

programima i projektima udruge Branitelji Hrvatske Pušća 
od 06. travnja 2018. godine. 

Članak 2.

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana 
su u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji 
R067.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
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KLASA: 402-08/18-01/11
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 16. travnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća 
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 
– pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine 
Pušća dana 16. travnja 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Troškovnika za izvođenje radova na 

Rekonstrukciji vodovodne mreže, Pušća L=120,00 m, 
Bregovljanska ulica, Donja Pušća

I.

Prihvaća se Troškovnik poduzeća Zaprešić d.o.o., Za-
prešić, P. Zelengaj 15 od 12.04.2018. godine, dostavljen 
putem emaila  za izvođenje radova na Rekonstrukciji vo-
dovodne mreže u Donjoj Pušćo, L=120,00 m, Bregovljan-
ska cesta u iznosu od 124.192,61 kuna.

II.

Radovi iz članka 1. ovog Zaključka isplatite će se iz 
sredstava Razvoja koja se nalaze na računu Zaprešić d.o.o. 
Zelengaj 15, Zaprešić OIB 96412232479, (Obračun Klasa: 
363-01/18-05/66, ur.br. 238-119-20/18-02 od  14.03.2018. 
godine.

III.

Nadzor nad izvođenjem radova i ovjera građevinske 
knjige povjerava se poduzeću Kontrol projekt d.o.o. iz Ja-
strebarskog, Repišće 11 A, OIB 68476022248.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/18-01/15
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 16. travnja 2018. god.

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 
Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 18. travnja 2018. godine, donosi

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

ZA TROŠKOVE ORGANIZACIJE  
I IZVOĐENJA PREDSTAVE  

POVODOM DANA OPĆINE PUŠĆA

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda kazališta MAK & HPD Sveti Ši-
mun Markuševec iz Zagreba, Brežovanka 2 A od 18. trav-
nja 2018. godine za troškove organizacije i izvođenja pred-
stave „PRODANI DEDA“ povodom Dana Općine Pušća 
i Dana župe Svetog Jurja koja će se održati u Društvenom 
domu Pušća dana 05. svibnja 2018. godine u 19:30 h u 
iznosu od 2.500,00 kuna.

Članak 2.

Novčana sredstva iz članka 1. ovoga Zaključka uplatiti 
će se na žiro-račun kazališta MAK na broj: IBAN: HR43 
23600001102114372 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.

Članak 4.

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

KLASA: 022-06/18-01/01
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 18. travnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

11
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narod-
ne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostoj-
no tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine 
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 19. travnja 2018. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K
o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu „Pu-
šća“ u visini od 10.000,00 kuna, a za proljetni dio sezone 
2017./2018.:
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• troškovi dvorane za limače i prstiće, troškovi održava-
nja i režije (knjigovodstvo, struja), obveze prema No-
gometnom savezu (članarine) i troškovi sudaca 
temeljem Zahtjeva za ostvarivanje financijske potpo-

re programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od 01. 
travnja 2018. godine.

Članak 2.

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana 
su u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji 
R061.

Članak 3.

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

KLASA: 402-08/18-01/09
URBROJ: 238/24-02-18-04
Donja Pušća, 19. travnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

12
13

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 20. travnja 2018. godine, donosi

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

IZRADU SNIMKE IZVEDENOG STANJA I IZRADE 
GEODETSKOG ELABORATA IZVEDENOG 

STANJA NERAZVRSTANIH CESTA 

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda 7-2018 od poduzeća ZEMLJO-
MJERSTVO d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 
od 08. ožujka 2018. godine za izradu snimke izvedenog 
stanja i geodetskog elaborata za upis nerazvrstanih ce-
sta na području naselja Gornja Pušća – Ulica Vidikovec  
NC-127, na području naselja Gornja Pušća i Mari-
ja Magdalena – Zagrebačka ulica NC-155, NC-156,  
NC-157, na području naselja Gornja Pušća i Hruševac 
Pušćanski – Milićgradska ulica NC-61 u dužini cca 3081 
m sve k.o. Pušća, k.o. Dubravica, k.o. Kraj i k.o. Kuplje-
novo u iznosu od 19.410,00 kn uvećano za PDV-e. 

Članak 2.

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

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.

Članak 4.

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

KLASA: 936-02/18-01/03
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 20. travnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 26. travnja 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA USLUGU STRUČNO-OBRAČUNSKOG 

GRAĐEVINSKOG NADZORA NA 
ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA NA 
PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA U 2018. GODINI 

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda broj: 022-2018 poduzeća KON-
TROL PROJEKT d.o.o. iz Jastrebarskog, Repišće 11 A, 
od 24. travnja 2018. godine za uslugu obavljanja struč-
no-obračunskog građevinskog nadzora na održavanju 
nerazvrstanih cesta (redovno i pojačano) na području 
Općine Pušća u 2018. godini u iznosu od 19.000,00 kuna 
uvećano za PDV.

Članak 2.

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

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.
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Članak 4.

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

KLASA: 340-03/18-01/01
URBROJ: 238/24-02-18-03
Donja Pušća, 26. travnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 04. svibnja 2018. godine, donosi

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

KANALIZACIJE SANITARNIH OTPADNIH VODA 
U DIJELU BNREGOVLJANSKE ULICE

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda broj 15/2018 od poduzeća  
CORNUS PROJEKT d.o.o. za projektiranje i usluge 
iz Zagreba, Savska cesta 17 od 30. travnja 2018. godine 
za izradu izvedbenog projekta kanalizacije sanitarnih 
otpadnih voda u dijelu Bregovljanske ulice u iznosu od 
10.000,00 kn uvećano za PDV-e. 

Članak 2.

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

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.

Članak 4.

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

KLASA: 022-05/18-01/15
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 04. svibnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

14

1515

16

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 
Pušća“, broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 04. svibnja 2018. godine, donosi

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

Članak 1.

Izdvajaju se novčana sredstva za liječenje spaše-
ne kuje iz jame u Pušćnskom Hruševcu, Stanišaki 12,  
sterilizaciju dva udomljena psa s područja Općine Pušća  
i sterilizaciju dviju kuja kod obitelji Bregeš iz Donje 
Pušće, Školska 1, a temeljem Ponude br. 3-2018 Vete-
rinarske stanice Zaprešić d.o.o. u iznosu od 1.958,43 kn  
uvećano za PDV-e.

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu.

Članak 3.

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

KLASA: 322-01/18-01/13
URBROJ: 238/24-02-18-02
Donja Pušća, 04. svibnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i 
članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine 
Pušća,” broj 01/18 – pročišćeni tekst), općinska načelnica 
Općine Pušća dana 16. svibnja 2018. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K
o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“

Članak 1.

Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu „Pu-
šća“ u visini od 10.000,00 kuna, a za proljetni dio sezone 
2017./2018.:
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• troškovi dvorane za limače i prstiće, troškovi održava-
nja i režije (knjigovodstvo, struja), obveze prema No-
gometnom savezu (članarine) i troškovi sudaca 
temeljem Zahtjeva za ostvarivanje financijske potpo-

re programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od 01. 
svibnja 2018. godine.

Članak 2.

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana 
su u Proračunu Općine Pušća za 2018. godinu, na poziciji 
R061.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
 
KLASA: 402-08/18-01/09
URBROJ: 238/24-02-18-06
Donja Pušća, 16. svibnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

17
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu ci-
vilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15), 
članka 20. Pravilnika o sastavu stožera, nači-
nu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Na-
rodne novine“, broj 37/16 i 47/16) i članka 78. Statuta Op-
ćine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/18 
– pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća dana 
18. svibnja 2018. godine, donosi

P L A N
pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Pušća

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktivi-
ranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite Općine Pušća 
(u daljnjem tekstu: Stožer) dovode u stanje operativnosti i 
spremnosti za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu ci-
vilne zaštite, tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u 
slučaju izvanrednog događaja i nastupa okolnosti u kojima 
je potrebno poduzimati mjere i aktivnosti u civilnoj zaštiti 
za Općinu Pušća. 

Članak 2.

Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i  
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema 
akcije spašavanja stanovništva, imovine i okoliša na po-
dručju Općine Pušća.

Članak 3.

Redoslijed pozivanja Stožera je slijedeći: 
1. Štefanija Gorupec, zamjenica općinske načelnice, 

načelnica Stožera
2. Imbro Mihok, predsjednik DVD-a Marija Magdalena, 

zamjenik načelnice Stožera
3. Anđelko Ždravac, predsjednik Općinskog vijeća, 

član Stožer
4. Maja Milković, predstavnica DUZS-a, Područnog 

ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb, članica Stožera
5. Natalija Damjanović, predstavnica Policijske upra-

ve Zagrebačke, Policijske postaje Zaprešić, članica  
Stožera

6. Vedran Čagalj, predstavnik Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanice Samobor, član Stožera

7. Denis Ljevaković, predstavnik Gradskog društva  
Crvenog križa Zaprešić, član Stožera

8. Davorin Gajnik, predstavnik Zavoda za hitnu medi-
cinu Zagrebačke županije, Ispostave Zaprešić, član 
Stožera.

Članak 4.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, pu-
tem nadležnog županijskog centra 112. 

Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne tele-
fonije, SMS porukom  ili osobnim pozivanjem. 

Članak 5.

Za aktiviranje Stožera civilne zaštite glavno mobili-
zacijsko mjesto rada Stožera su prostorije Općine Pušća, 
Kumrovečka 109, Donja Pušća. 

Članak 6.

Načelnik Stožera u glavnom mobilizacijskom mjestu 
rada Stožera provodi slijedeće radnje: po dolasku članova 
Stožera upoznaje ih sa nastalom situacijom, sa članovima 
Stožera utvrđuje zadaće te predlaže  općinskom načelniku 
mjere i postupke u pripremi i provođenju aktivnosti civilne 
zaštite. 

Članak 7.

Sastavni  dio ovog Plana pozivanja je Odluka o osniva-
nju i imenovanju načelnice, zamjenika načelnice i članova 
Stožera civilne zaštite Općine Pušća i tablica s osnovnim 
podacima članova Stožera.

Članak 8. 

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan 
pozivanja Stožera zaštite i spašavanja, Službeni glasnik 
Općine Pušća broj 05/11.
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Članak 9.

Ovaj Plan primjenjuje se od dana donošenja te će se 
objaviti u Službenom glasniku Općine Pušća. 

KLASA: 810-06/18-01/01
URBROJ: 238/24-02-18-01
Donja Pušća, 18. svibnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. 
Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, 
broj 01/18, - pročišćeni tekst), Načelnica Općine Pušća 29. 
svibnja 2018. godine, donijela je

ZAKLJUČAK
o izdvajanju sredstava za nabavku materijala  

za izradu košulja za pjevački zbor  
Udruge umirovljenika Pušća

Članak 1.

Odobrava se izdvajanju sredstava za nabavku materija-
la za izradu košulja za pjevački zbor Udruge umirovljenika 
Pušća u iznosu od 1.614,00.

Članak 2.

Odobrena sredstava isplatit će se na žiro ra-
čun Obta za trgovinu i usluge vl. Ljubica Erdelja br. 
HR1623400091140096813 po Ponudi br. 17 od 24.05.2018. 
godine

Članak 3.

Odobrena sredstva iz članku 1. isplatit će se iz  Prora-
čunu Općine Pušća za 2018. godinu.

Članak 4.

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

Klasa: 402-08/18-01/
Ur.br. 238/24-02-18-02
Pušća, 29.  svibnja  2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Na temelju članaka 20. i 36. stavka 9. Zakona 
o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine,“ broj 94/13 i 73/17), članka 18. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 

Pušća,“ broj 01/18 – pročišćeni tekst) i članka 62. Poslov-
nika Općinskog vijeća Općine Pušća („Službeni glasnik 
Općine Pušća,“ broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Pušća 
na 10. redovnoj sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. 
godine, donosi 

O D L U K U
o usvajanju Izvješća Općinske načelnice Općine Pušća 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom  
za Općinu Pušća za 2017. godinu 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće Općinske načelnice Općine Pušća o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom za Općinu Pušća za 
2017. godinu. 

Članak 2. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 
Općinu Pušća za 2017. godinu, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

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

                         
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/24-01-18-03
Donja Pušća, 28. svibnja 2018. godine

                                    
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

   Anđelko Ždravac

Na temelju članaka 20. i 36. stavka 9. Zakona o održi-
vom gospodarenju otpadom (“Narodne novine,” br. 94/13 
i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni gla-
snik Općine Pušća”, broj 01/18 – pročišćeni tekst), Općin-
ska načelnica podnosi

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA 
GOSPODARENJA OTPADOM 

ZA OPĆINU PUŠĆA ZA 2017. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 
Općinu Pušća za 2017. godinu, sadrži:

1. Mjere gospodarenja otpadom i sakupljanja 
komunalnog otpada

Na području Općine Pušća provodi se organizirani na-
čin prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpa-
da. Prikupljeni komunalni otpad Općine Pušća, odvozi se 
na odlagalište “Novi dvori” pored Grada Zaprešića.
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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 doma-
ćinstvima 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 jednom godišnje, sukladno navedenom na područ-
ju Općine Pušća je dana 29. travnja 2017. godine započeo odvoz krupnog otpada u cilju poboljšanja kvalitete pružanja 
usluge odvoza krupnog otpada.

Za navedeno je Općina Pušća osigurala prostor i postavljanje otvorenih kontejnera (10m3), kako bi se smanjila količi-
na krupnog otpada na ulicama, te ubrzao odvoz istog na deponiju. Uslugu odvoza glomaznog otpada na području Općine 
Pušća također vrši komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o.

Na području Općine Pušća je bio prilagođeni odvoz kućnog otpada u vrijeme predstojećih blagdana.

 BROJ KORISNIKA USLUGE (broj kućanstava + gospodarstvo) - stanje sa 31.12.2017.

OPĆINA PUŠĆA Broj korisnika
 SVEUKUPNO Kućanstva Gospodarstvo
- DONJA PUŠĆA 252 233 19
- GORNJA PUŠĆA 198 197 1
- BREGOVLJANA 58 58  
- HREBINE 122 122  
- ŽLEBEC PUŠĆANSKI 36 36  
- MARIJA MAGDALENA 68 66 2 
- DUBRAVA PUŠĆANSKA 105 103 2
- HRUŠEVEC PUŠĆANSKI 85 85  
ukupno: 924 900 24

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 odlaga-

lište. 

 BROJ SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA
Na području Općine Pušća ima sa 31.12.2017. godine ukupno 933 spremnika za miješani komunalni otpad.
Isto toliko spremnika ima za plastiku, a papir se skuplja u vrećama.
Na 7 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.

NASELJE-OPĆINA BROJ SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

 UKUPNO: KUĆANSTVA GOSPODARSTVO

  120 L 240 L 120 L 240 L 1100 L
OPĆINA PUŠĆA   933   886   17  13  6 11
- DONJA PUŠĆA   253  228  5   11 5  4
- GORNJA PUŠĆA   203   193 6   4
- BREGOVLJANA   58   58     
- HREBINE   122   119   3    
- ŽLEBEC PUŠĆANSKI     36   35   1    
- M.MAGDALENA      71   67   1   1   2 
- DUBRAVA PUŠĆANSKA     105   102    1  1   1
- HRUŠEVEC PUŠĆANSKI       85   84   1    
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KOLIČINA U TONAMA ZA 2017. GODINU

VRSTA OTPADA
MIJEŠANI 

KOM.OTPAD
PAPIR PLASTIKA

GLOMAZNI 
OTPAD

TEKSTIL STAKLO

VELIKI KUĆ.
UREĐ.KOJI 
NE SADRŽE 

OPASNE TVARI

- naziv sakupljača
ZAPREŠIĆ 

d.o.o.

- predano 
tvrtki  

DS Smith 
Unija papir  

Croatia d.o.o. 
(skupljač)

- predano tvrtki  
EKO – FLOR 
PLUS d.o.o., 

Oroslavlje

- predano tvrtki 
CE-ZA-R d.o.o., 

Zagreb

- predano 
tvrtki Z.I.T.O. 

d.o.o., Sv.Križ 
Začretje

- predano 
tvrtki 

Vetropack 
Straža d.d., 

Hum na Sutli

- predano tvrtki 
CE-ZA-R d.o.o., 

Zagreb

naziv oporabitelja/
zbrinjavatelja

ZAPREŠIĆ 
d.o.o.- 

odlagalište 
Novi Dvori

Belišće d.d., 
Belišće

- predano tvrtki 
EKO – FLOR 
PLUS d.o.o., 

Oroslavlje

CE-ZA-R d.o.o., 
Zagreb

Z.I.T.O. 
d.o.o., Sv.Križ 

Začretje

Vetropack 
Straža d.d., 

Hum na Sutli

CE-ZA-R Centar 
za reciklažu, 

Zagreb

OPĆINA
ključni 

br.otpada      
200301

200 101 200 139 200 307 200111 150107 200136

1 2 3 4 5 6 7

OPĆINA PUŠĆA 345,30 20,38 26,54 28,30 6,55 8,96 4,96

OD GORE NAVEDENE UKUPNE 
KOLIČINE SA ZELENIH OTOKA 

PRIKUPLJENO (t)
0,00 3,36 10,80 0,00 6,55 8,96 0,00

 BROJ VOZILA ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. raspolaže sa ukupno 7 specijalnih vozila za prikupljanje miješanog komunal-

nog 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 smješte-

no 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 nami-

jenjeni za odlaganje auto guma i papira.
Na ulazu u odlagalište nalazi se čuvarska služba koja kontrolira vrstu i količinu dopremljenog otpada. 

4. Divlja odlagališta na području Općine Pušća
Na području Općine Pušća u 2017. godini evidentirana su divlja odlagališta otpada na lokacijama: 
- u ulici Stanišakov jarek u naselju Pušćanski Hruševec,  
- na križanju ulica Stjepana Radića i ulice Mladina u naselju Hrebine,
- ispod kapele Sv. Katarine sa granicom Općine Marija Gorica, te su sanirana. 

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, Hrebine i Pušćanski Hru-
ševec), 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.

 UKUPNE KOLIČINE OTPADA (SAKUPLJENE IZ KUĆANSTAVA, GOSPODARSTVA I SA 
ZELENIH OTOKA) NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA
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 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 Hrebine križanje Ulice S.Radića i Voćarske P+S+PET+TEX+B
3 Marija Magdalena kod vatrogasnog doma P+S+PET+TEX+B
4 Dubrava Pušćanska Dubrovačka ulica P+S+PET+TEX+B

5 Bregovljana
križanje Bregovljanske i  
Jurjevske ulice 

P+S+PET+TEX+MET 

6 Donja Pušća
Kumrovečka cesta,  
nasuprot k.br. 86 

P+S+PET+TEX+MET 

7 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. godinu
Općina Pušća sukladno zakonskoj obvezi pristupila je izradi dokumenta Plan gospodarenja otpadom Općine Pu-

šća 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 6. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenoga 2017. godine donijelo Odluku o donošenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017. – 2022. godine, objavljenu u Službenom glasniku Općine Pušća broj 11/2017.  

Općina Pušća je raznim obavijestima koje su mještani primali na kućne adrese, te objavama na službenoj web stra-
nici Općine (www.pusca.hr) i na oglasnim pločama 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 oneči-
šćenjima i organiziranim selektiranjem i odvozom sekundarnih sirovina i bio otpada. 

KLASA: 351-02/18-01/02
URBROJ: 238/24-02-18-01
Donja Pušća, 29. ožujka 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

20
Na temelju članka 21. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, 
broj 94/13 i 73/17) i članka 18. Statuta Općine 
Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj 

01/18 – pročišćeni tekst) uz Prethodnu suglasnost Uprav-
nog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
Odsjeka za zaštitu okoliša Zagrebačke županije KLASA: 
351-02/18-07/06, URBROJ: 238/1-18-02/3-18-6 od 15. 
svibnja 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Pušća na 10. 
redovnoj sjednici održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, 
donosi

ODLUKU 
O DONOŠENJU PLANA  

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PUŠĆA 
ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća 
za razdoblje od 2017. do 2022. godine. 

Članak 2.

Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 
od 2017. do 2022. godine nalazi se u privitku ove Odluke i 
njezin je sastavni dio. 

Članak 3.

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

KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/24-01-18-04
Donja Pušća,   28. svibnja 2018. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
   Anđelko Ždravac
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21
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. 
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o za-
štiti životinja (Narodne novine broj 102/17) 
i članka 18. Statuta Općine Pušća,(Službeni 

glasnik broj 01/18 –  pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
Općine Pušća na 10. redovnoj  sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca 

i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama te divljim životinjama

DIO PRVI 
 

OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način dr-
žanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju 
osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na po-
dručju Općine Pušća (u daljem tekstu: Općina).

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od 

vlasnika i on je traži
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog 

društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te ži-
votinje

3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svje-
sno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog 
više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te 
životinja koje se vlasnik svjesno odrekao

4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgova-
rajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu 
ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje 
pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku

5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u 
daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fi-
zička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik 
stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobro-
bit životinje

6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sred-
stvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke 
pri polasku i dolasku na krajnje odredište

7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari 
i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe 
za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje 
drugih poslova

8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) 
je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napu-
štene i izgubljene životinje gdje im se osigurava po-
trebna skrb i pomoć

9. slobodno živuće mačke su mačke koje su rođene u 
divljini, nemaju vlasnika niti posjednika

10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za 
rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih 
tijela

DIO DRUGI 

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

(1) Posjednik je dužan
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s nji-

hovim potrebama, a minimalno predviđenim Zako-
nom o zaštiti životinja i Odlukom Općine Pušća.

2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj ve-
ličini (Prilog 1.) i zaštitu od vremenskih neprilika i 
drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje

3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nas-
tambu u skladu s Prilogom 1.

4. označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv bjesno-
će sukladno Zakonu o veterinarstvu

5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površi-
nama bez nadzora

6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava 
na psa te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim 
ili vrtnim vratima

7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati 
zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlije-
đenih životinja

8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu 
ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj 
vodi

9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave 
kućni ljubimci.

(2) Posjednik ne smije
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo 

zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način 

koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.
(3) Zabranjeno je
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na 

životinje
2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno 

sredstvo koje je u pokretu
3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prosto-

rima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog 
kretanja izvan tog prostora

4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacija-
ma kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. 
U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je 
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omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo 
vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da 
psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo veza-
nja ne može omotati i samim time skratiti na manje 
od 5 metara.

5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na 
adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjed-
nika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima 
koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im 
je dužan osigurati svakodnevni nadzor

6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opa-
sne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i po-
tencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji 
je sastavni dio ove odluke.

(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili 
školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kre-
tanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri 
odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod 
pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona 
o zaštiti životinja može predlagati propisivanje uvjeta za 
držanje različitih životinjskih vrsta.

(6) Općina kontrolira obvezu označavanja pasa mikro-
čipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikro-
čipom.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca  
u stambenim zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.

(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorija-
ma zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca 
zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te ob-
vezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni 
ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno 
propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan 
je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi 
način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara 
okolnih nekretnina.

(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućni-
ce, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde 
i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 5.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim zgrada-
ma dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o kojima 
skrbe predstavniku stanara.

(2) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi dužan je 
jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog redarstva sa-
kupiti i javiti broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu 
jedinicu komunalnom redarstvu.

(3) Predstavnik stanara dužan je navedene podatke pri-
kupiti i obraditi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih poda-
taka.

Članak 6.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u obiteljskim kućama 
dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbe 
mjesnom odboru.

(2) Posjednik je dužan u roku od 10 dana od udomlje-
nja ili kupnje psa ili mačke isto prijaviti.

(3) Ukoliko sustanari ili sugrađani smatraju da nije iz-
vršena obaveza iz stavka 1. dužni su svoju sumnju prijaviti.

(4) Mjesni odbori dužni su jednom godišnje ili na za-
htjev komunalnog redarstva sakupiti i javiti broj i spol pasa 
i mačaka za svaku obiteljsku kuću komunalnom redarstvu.

(5) Mjesni odbor dužan je navedene podatke prikupiti i 
obraditi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

(6) Gradske četvrti dužne su nadzirati prikupljanje na-
vedenih podataka.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 7.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni 
mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Članak 8.

Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, 
na javnim površinama sukladno Prilogu 3.

Članak 9.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i 
prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odno-
sno korisnika prostora, osim ako ovom odlukom nije dru-
gačije određeno.

Članak 10.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na po-
vodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjet-
njacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim 
dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji 
opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i 
zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika 
prostora.

Članak 11.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih živo-
tinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja 
zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću 
javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 12.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kuć-
nog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i 
očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.
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Članak 13.

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga 
gradskog prijevoza uz uvjete utvrđene posebnom grad-
skom odlukom.

Članak 14.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove odluke 
ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama 
s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima

Članak 15.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propi-
sane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 16.

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom pro-
storu iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se 
nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Članak 17.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora 
biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.

Članak 18.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je 
isključivo s brnjicom i na povodcu.

Članak 19.

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni 
redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu 
kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere pro-
pisane Pravilnikom o opasnim psima.

(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaci-
ju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavješta-
va nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 20.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je 
uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač po-
sjeduje rješenje nadležnog tijela.

Članak 21.

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožava-
nje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano raz-
množavanje.

Članak 22.

Na području Općine Pušća može se propisati trajna  
sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja  
pasa i mačak osim u slučajevima kada:

- je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje  
o registraciji uzgoja nadležnog tijela

 
Slobodnoživuće mačke

Članak 23.

(1) Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje 
hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).

(2) Hranilišta se postavljaju nakon provedenog javnog 
poziva udrugama za zaštitu životinja za podnošenje zahtje-
va za postavljanje hranilišta koji raspisuje Načelnik općine 
Pušća (u daljnjem tekstu: načelnik

(3) Postavljanje hranilišta odobrava  Načelnik na pri-
jedlog Općinskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu ži-
votinja.

(4) U slučaju da upravno tijelo daje negativno mišlje-
nje za traženu lokaciju hranilišta, obvezni su predložiti naj-
bližu moguću alternativnu lokaciju za hranilište.

(5) Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta propi-
sat će se pravilnikom što ga donosi Načelnik.

(6) U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje 
se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana pro-
vode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i 
privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima 
utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

(7) Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno 
postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne 
površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne 
skrbi o mačkama, komunalno redarstvo će ukloniti hrani-
lište na trošak te udruge, a temeljem obavijesti upravnog 
tijela nadležnog za zaštitu životinja.

DIO TREĆI

NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I 
NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 24.

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana 
od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak 
skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubit-
ka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske 
prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubi-
maca.

(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka 
vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje životi-
nje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.
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(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadokna-
diti sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od 
trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 25.

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u 
roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište 
za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku 
vratio posjedniku.

(2) Kontakt informacije skloništa s kojim Općina ima 
potpisan ugovor objavljen je na službenim Internetskim 
stranicama Općine

(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora 
pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku 
ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.

(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nala-
sku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja 
odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne 
može doći po životinju.

(5) Sve troškove skloništa za primljenu životinju finan-
cira jedinica lokalne samouprave.

(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je 
nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini živo-
tinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

DIO ČETVRTI 

NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste

Članak 26.

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama 
koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po 
zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“ kao i 
drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veteri-
narstvu i lovstvu.

DIO PETI 

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 27.

 Općina će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti 
životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice 
mladih, o brizi i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 28.

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bo-
lesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to 
nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje 
pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, 
pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životi-
njama mora organizirati i financirati  Općina Pušća.

(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne živo-
tinje, troškove snosi posjednik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 29.

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donaci-
ja, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, 
tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili 
druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokal-
ne samouprave.

Članak 30.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim po-
vršinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima 
koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca 
sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljava-
ti trgovine kućnim ljubimcima.

DIO ŠESTI 

NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 31.

(1) Nadzor nad ovom odlukom provodi komunalni re-
dar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatra-
žiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom pro-
vođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje 
pružanje otpora.

(2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti 
kada uoči postupanje protivno Odluci te prema prijavi fi-
zičkih ili pravnih osoba.

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komu-
nalni redar ima pravo i obvezu:

1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi 
identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni lju-
bimci

3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba
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4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući 

način
6. očitati mikročip
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prija-

vu nadležnim tijelima
8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u 

skladu s odlukom grada pod prijetnjom pokretanja 
prekršajnog postupka ili naplate kazne

9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom
10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe
11. narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja pre-

kršaja
12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

(4) O postupanju koje je protivno odredbama ove Od-
luke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar du-
žan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.

(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara 
predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, kada 
je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o 
čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano 
rješenje.

(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veteri-
narskoj inspekciji kada:

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac na-
lazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da 
životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlije-
đena ili da bi nastavak njezina života u istim uvje-
tima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili 
velikim strahom

2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku pred-
viđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovi-
to cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumen-
taciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog 
ljubimca)

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu 
uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, oz-
ljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg 
gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna interven-
cija veterinarske inspekcije

4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mje-
seci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije 
dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbri-
njavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 
20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljava-
nja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je 
odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zado-
voljeni svi uvjeti propisani važećim propisima

5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom 
o opasnim psima, a drži opasnog psa.

6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku po-
moć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu 
bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca.

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim 
uvjetima od strane nadležnog ministarstva.

8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak 
kućnog ljubimca

9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio 
kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad

10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u za-
bavne ili druge svrhe.

(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili 
državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na 
mučenje ili ubijanje životinja.

(8) U svim slučajevima u kojima komunalni redar ti-
jekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti 
životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije 
nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom 
stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja 
obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 32.

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti 
žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na 
rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog re-
dara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave 
nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospo-
darstva.

DIO SEDMI

NOVČANE KAZNE

Članak 33.

(1) Sredstva naplaćena u skladu sa odlukom grada za 
predviđene prekršaje prihod su jedinica lokalne samoupra-
ve i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgu-
bljenih životinja.

(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu 
Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati sva-
ko ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni 
redar može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.

(3) Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, 
prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 100,00 do 500,00 
kuna kada:

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s  
njihovim potrebama, a minimalno predviđe-
nim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom grada 
(čl.3.st.1.toč.1.)

2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njihovoj 
veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od vremenskih 
neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja 
(čl.3.st.1.toč.2.)

3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću na-
stambu u skladu s Prilogom 1. (čl.3.st.1.toč.3.)
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4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim po-
vršinama bez nadzora (čl.3.st.1.toč.5.)

5. nije na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozo-
rava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na ula-
znim dvorišnim ili vrtnim vratima (čl.3.st.1.toč.6.)

6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu 
ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj 
vodi (čl.3.st.1.toč.8.)

7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u ko-
jem boravi kućni ljubimac (čl.3st.1.toč.9.)

8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno pri-
jevozno sredstvo koje je u pokretu (čl.3.st.3.toč.2.)

9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u prosto-
rima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog 
kretanja izvan tog prostora(čl.3.st.3.toč.3.)

10. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama 
kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U 
tom slučaju pas se može vezati na način da mu je 
omogućeno kretanje u promjeru minimalno 5 meta-
ra, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog 
materijala da psu ne nanose bol, patnju ili ozljeđiva-
nje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži propi-
sanih pravila o vezanju psa. (čl.3.st.3.toč.4.)

11. trajno drži kućnih ljubimaca na adresi različitoj od 
prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju 
kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt 
ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu ne 
osigura svakodnevni nadzor(čl.3.st.3.toč.5.)

12. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opa-
sne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i po-
tencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji 
je sastavni dio ove Odluke. (čl.3.st.3.toč.6.)

13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školova-
njem ili drugim mjerama osigurao da pas u odnosu 
na držanje i kretanje nije opasan za okolinu (čl.3.s.4.)

14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne 
ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovo-
reni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih ne-
kretnina(čl.4.st.1.)

15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, 
ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde 
i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti. 
(čl.4.st.2.)

16. ne prijavi predstavniku stanara u stambenoj zgadi u 
kojoj obitava posjed pasa (čl.5.st.1.)

17. kao predstavnik stanara ne javi broj i spol pasa i ma-
čaka za svaku stambenu jedinicu komunalnom re-
darstvu (čl.5.st.2.)

18. ne prijavi broj i spol mačaka o kojima skrbi mjesnom 
odboru (čl.6.st.1.)

19. ne prijavi udomljenje ili kupnju psa ili mačke u roku 
od 10 dana (čl.6.st.2.)

20. psa izvodi na javne površine gdje je to ovom od-
lukom nije dopušteno te ukoliko pas nije označen 
mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika 
(čl.5.)

21. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na 
povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neo-
građenim sportskim terenima, neograđenim dvori-
štima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje po-
stoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske 
sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i 
dozvole korisnika prostora.( čl.8.)

22. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće jav-
nim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora 
(čl.9.)

23. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne 
nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu površinu 
koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl.10.)

24. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz 
kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se 
nalazi takav pas nisu zaključana (čl.14.)

25. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije 
vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«. 
(čl.15.)

26. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na 
povodca. (čl.16.)

27. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubi-
maca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožava-
nje. (čl.19.)

28. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno 
mačke po naredbi komunalnog redara (čl.20.)

29. način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta nisu u 
skladu s pravilnikom što ga donosi gradonačelnik. 
(čl.21.st.5.)

30. koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju 
te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, trž-
nicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez 
suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samo-
uprave po ispunjenju uvjeta propisnih aktom Grada. 
(čl.27.)

31. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, saj-
movima, tržnicama i svim drugim prostorima koji 
ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca 
sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju udo-
voljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i 
prodaje na izložbama. (čl. 28.)

DIO OSMI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste

Članak 34.

(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih 
i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.), a koji 
pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja 
na snagu ove odluke evidentirani u tijelu nadležnom za za-
štitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog 
uginuća.
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(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i 
potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji ne pripadaju 
zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana 
stupanja na snagu ove odluke prijavi, radi evidentiranja 
gradskom upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja, 
posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Članak 35.

Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu po-
stupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni 
glasnik Općine Pušća broj 01/11).

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Pušća.     

KLASA: 021-05/18-01/03  
URBROJ: 238/24-01-18-05
Pušća, 28. svibnja 2018. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
   Anđelko Ždravac

22
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj samoupravi (Narodne novine 
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumače-
nje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 
18. Statuta Općine Pušća, (Službeni glasnik Općine Pušća 
broj 01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 
dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog 

dobra u općoj uporabi

I.

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra 
u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pušća, za nerazvrstanu 
cestu:

1. Hrebinska ulica u naselju Hrebine, k.č.br.799/9, 
799/11, 800, 801/1, 801/2, 1164/4, 3923, 3924 sve  
k.o. Pušća

II.

Primjenom članka 131. i 133. Zakona o cestama (Na-
rodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog sta-
nja nerazvrstane ceste izrađenog od Zemljomjerstvo d.o.o. 
iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14, ovlašteni inženjer  

geodezije Sanja Kaurić Brković, dipl.ing.geod. Geo 
962,kod nadležnog ureda za katastar evidentirat će se 
stvarno stanje nerazvrstane ceste iz točke I ove Odluke te 
kod nadležnog zemljišno-knjižnog odjela u stvarnoj po-
vršini upisati kao nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj 
uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Pušća.

Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje 
svojstva nerazvrstanih cesta ovlašćuje se Općinski načel-
nik Općine Pušća.

III.

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska 
uprava, PUK Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Zaprešić 
i Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zapreši-
ću, Zemljišno-knjižni odjel.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u Službenom glasniku Općine Pušća.

KLASA: 021-05/18-01/03  
URBROJ: 238/24-01-18-06
Pušća, 28.  svibnja 2018.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
   Anđelko Ždravac

23
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj samoupravi (Narodne novine 
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumače-
nje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 
18. Statuta Općine Pušća, (Službeni glasnik Općine Pušća 
broj 01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 
dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU  
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog 

dobra u općoj uporabi

I.

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra 
u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pušća, za nerazvrstanu 
cestu:

1. Ulica Matije Gupca u naselju Hrebine, k.č.br.793/2, 
793/3, 799/6, 1152/6, 1164/4, 1176/1, 3920/2, 3924 
sve  k.o. Pušća

II.

Primjenom članka 131. i 133. Zakona o cestama (Na-
rodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 
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25

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj samoupravi (Narodne novine 
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumače-
nje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 
18. Statuta Općine Pušća, (Službeni glasnik Općine Pušća 
broj 01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 
dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog 

dobra u općoj uporabi

I.

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra 
u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pušća, za nerazvrstanu 
cestu:

1. Ulica Stjepana Radića u naselju Hrebine, 
k.č.br.1095/1, 1095/2, 2429/8, 3931 sve  k.o. Pušća

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj samoupravi (Narodne novine 
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumače-
nje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 
18. Statuta Općine Pušća, (Službeni glasnik Općine Pušća 
broj 01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 
dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU  
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog 

dobra u općoj uporabi

I.

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra 
u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pušća, za nerazvrstanu 
cestu:

92/14), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog sta-
nja nerazvrstane ceste izrađenog od Zemljomjerstvo d.o.o. 
iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14, ovlašteni inženjer ge-
odezije Sanja Kaurić Brković, dipl.ing.geod. Geo 962,kod 
nadležnog ureda za katastar evidentirat će se stvarno stanje 
nerazvrstane ceste iz točke I. ove Odluke te kod nadležnog 
zemljišno-knjižnog odjela u stvarnoj površini upisati kao 
nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi u neotuđi-
vom vlasništvu Općine Pušća.

Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje 
svojstva nerazvrstanih cesta ovlašćuje se Općinski načel-
nik Općine Pušća.

III.

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska 
uprava, PUK Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Zaprešić 
i Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zapreši-
ću, Zemljišno-knjižni odjel.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u Službenom glasniku Općine Pušća.

KLASA: 021-05/18-01/03  
URBROJ: 238/24-01-18-07
Pušća, 28.  svibnja 2018.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
   Anđelko Ždravac

II.

Primjenom članka 131. i 133. Zakona o cestama (Na-
rodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog sta-
nja nerazvrstane ceste izrađenog od Zemljomjerstvo d.o.o. 
iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14, ovlašteni inženjer ge-
odezije Sanja Kaurić Brković, dipl.ing.geod. Geo 962,kod 
nadležnog ureda za katastar evidentirat će se stvarno stanje 
nerazvrstane ceste iz točke I. ove Odluke te kod nadležnog 
zemljišno-knjižnog odjela u stvarnoj površini upisati kao 
nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi u neotuđi-
vom vlasništvu Općine Pušća.

Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje 
svojstva nerazvrstanih cesta ovlašćuje se Općinski načel-
nik Općine Pušća.

III.

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska 
uprava, PUK Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Zaprešić 
i Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zapreši-
ću, Zemljišno-knjižni odjel.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u Službenom glasniku Općine Pušća.

KLASA: 021-05/18-01/03  
URBROJ: 238/24-01-18-08
Pušća, 28.  svibnja 2018.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
   Anđelko Ždravac
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1. Zagrebačka ulica u naselju Gornja Pušća i Marija  
Magdalena, 

Oznaka ceste: NC-155, NC-156, NC-157 sve  k.o. Pu-
šća, k.o. Dubravica, k.o. Kraj

II.

Primjenom članka 131. i 133. Zakona o cestama (Na-
rodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog sta-
nja nerazvrstane ceste izrađenog od Zemljomjerstvo d.o.o. 
iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14, ovlašteni inženjer ge-
odezije Sanja Kaurić Brković, dipl.ing.geod. Geo 962,kod 
nadležnog ureda za katastar evidentirat će se stvarno stanje 
nerazvrstane ceste iz točke I. ove Odluke te kod nadležnog 
zemljišno-knjižnog odjela u stvarnoj površini upisati kao 
nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi u neotuđi-
vom vlasništvu Općine Pušća.

Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje 
svojstva nerazvrstanih cesta ovlašćuje se Općinski načel-
nik Općine Pušća.

III.

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska 
uprava, PUK Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Zaprešić 
i Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zapreši-
ću, Zemljišno-knjižni odjel.

IV.

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

KLASA: 021-05/18-01/03  
URBROJ: 238/24-01-18-09
Pušća, 28. svibnja 2018. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
   Anđelko Ždravac

26
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj samoupravi (Narodne novine 
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumače-
nje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 
18. Statuta Općine Pušća, (Službeni glasnik Općine Pušća 
broj 01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 
dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU  
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog 

dobra u općoj uporabi

I.

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra 
u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pušća, za nerazvrstanu 
cestu:

1. Ulica Vidikovec u naselju Gornja Pušća,
Oznaka ceste: NC-127 sve  k.o. Pušća

II.

Primjenom članka 131. i 133. Zakona o cestama (Na-
rodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog sta-
nja nerazvrstane ceste izrađenog od Zemljomjerstvo d.o.o. 
iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14, ovlašteni inženjer ge-
odezije Sanja Kaurić Brković, dipl.ing.geod. Geo 962,kod 
nadležnog ureda za katastar evidentirat će se stvarno stanje 
nerazvrstane ceste iz točke I. ove Odluke te kod nadležnog 
zemljišno-knjižnog odjela u stvarnoj površini upisati kao 
nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi u neotuđi-
vom vlasništvu Općine Pušća.

Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje 
svojstva nerazvrstanih cesta ovlašćuje se Općinski načel-
nik Općine Pušća.

III.

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska 
uprava, PUK Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Zaprešić 
i Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zapreši-
ću, Zemljišno-knjižni odjel.

IV.

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

KLASA: 021-05/18-01/03  
URBROJ: 238/24-01-18-10
Pušća, 28.  svibnja 2018.godine

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

   Anđelko Ždravac
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj 
i područnoj samoupravi (Narodne novine 
broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumače-
nje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 
18. Statuta Općine Pušća, (Službeni glasnik Općine Pušća 
broj 01/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 
dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU  
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog 

dobra u općoj uporabi
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I.

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra 
u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pušća, za nerazvrstanu 
cestu:

1. Milićgradska ulica u naselju Gornja Pušća i Hru-
ševec Pušćanski, 

Oznaka ceste: NC-061 sve  k.o. Pušća, k.o. Dubravica, 
k.o. Kupljenovo

II.

Primjenom članka 131. i 133. Zakona o cestama (Na-
rodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog sta-
nja nerazvrstane ceste izrađenog od Zemljomjerstvo d.o.o. 
iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14, ovlašteni inženjer ge-
odezije Sanja Kaurić Brković, dipl.ing.geod. Geo 962,kod 
nadležnog ureda za katastar evidentirat će se stvarno stanje 
nerazvrstane ceste iz točke I. ove Odluke te kod nadležnog 
zemljišno-knjižnog odjela u stvarnoj površini upisati kao 
nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi u neotuđi-
vom vlasništvu Općine Pušća.

Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje 
svojstva nerazvrstanih cesta ovlašćuje se Općinski načel-
nik Općine Pušća.

III.

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska 
uprava, PUK Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Zaprešić 
i Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zapreši-
ću, Zemljišno-knjižni odjel.

IV.

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

KLASA: 021-05/18-01/03  
URBROJ: 238/24-01-18-11
Pušća, 28.  svibnja 2018.godine

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

   Anđelko Ždravac
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