Broj 8.

Godina XXIV.

06. listopad 2017.

SADRŽAJ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zaključak o prihvaćanju Predračuna broj 06-072017;
Zaključak o doznaci financijskih sredstava DVD-u
Marija Magdalena;
Odluka o isplati naknade članovima Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pušća, informatičkom
koordinatoru te najmodavcima za provedbu
lokalnih izbora;
Zaključak o doznaci financijskih sredstava DVD-u
Marija Magdalena;
Zaključak o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“;
Zaključak o tekućoj donaciji umjetničkoj udruzi
„Plemićka mladež“;
Zaključak o doznaci financijskih sredstava DVD-u
Marija Magdalena;
Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika
srednjih škola i studenata za školsku/akademsku
2017./2018. godinu;
Zaključak o tekućoj donaciji Nogometnom klubu
„Pušća“;
Zaključak o sufinanciranju prehrane učenika u OŠ
„Pušća“;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu
snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata za
upis nerazvrstanih cesta;
Zaključak o tekućoj donaciji Judo klubu Panda
Pušća;
Zaključak o tekućoj donaciji Taekwondo klubu
„Plamen“ Pušća;
Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava;
Zaključak o sufinanciranju dijela organizacijskih
troškova na 19. Sajmu gospodarstva u Zaprešiću;

16. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Udruzi
Majčina krila – društvu za bolji život za humanitarnu akciju „Zvone u srcu“;
17. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Općine Pušća za školsku/akademsku godinu 2017./2018.;
18. Odluka o financiranju produženog boravka u OŠ
Pušća;
19. Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavomjavne rasvjete
Općine Pušća (PROJEKT NEWLIGHT);
20. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Pušća za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine;
21. Odluka 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;
22. Odluka o uređenju prometa na području Općine
Pušća;
23. Odluka o određivanju operativnih snaga sustava
civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Pušća;
24. Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste
javnog dobra u općoj uporabi (Nova ulica, Dubrava
Pušćanska).
25. Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pušća
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Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13
– pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine
Pušća dana 06. srpnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Predračuna broj 06-07-2017
I.
Prihvaća se Predračun broj 06-07-2017 EUROHERC
Podružnice Zagreb iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 282
za uplatu premije osiguranja sistematskog pregleda za zaposlenike Općine Pušća u iznosu od 6.650,00 kn.
II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 453-01/17-03/01
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 06. srpnja 2017.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 14. srpnja 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O DOZNACI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
DVD-u MARIJA MAGDALENA
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija DVD-u Marija Magdalena u visini od 30.000,00 kuna, za program:
• redovna djelatnost
temeljem Molbe za dotaciju 4/2017 od 13. srpnja 2017.
godine, vezano na članak 45. stavak 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine,“ broj 106/99, 117/01, 36/02,96/03
, 174/04, 38/09 i 80/10)

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 8.

Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu na poziciji R136.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 402-08/17-01/13
URBROJ: 238/24-02-17-07
Donja Pušća, 14. srpnja 2017.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
U skladu s člankom 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), člankom 126.
st. 5. Zakona o lokalnim izborima te sukladno čl. 46. st.
3., čl. 53. toč. 13 i drugim odredbama Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“. broj 144/12 i 121/16) te sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 18. svibnja
2017., Klasa: 022-03/17-04/172, Urbroj: 50301-24/06-172 i Odluci Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pušća od 14. srpnja 2017. godine, Klasa: 013-01/17-01/02,
URBROJ: 238/24-04-17-67, i člankom 79. Statuta Općine
Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća dana 17.
srpnja 2017. godine, donosi
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ODLUKU

o isplati naknade članovima Općinskog izbornog
povjerenstva Općine Pušća,
informatičkom koordinatoru te najmodavcima za
provedbu lokalnih izbora
I.
Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog
sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pušća
kako su određeni rješenjem Županijskog izbornog povjerenstva, Klasa: 013-03/17-01/01, Urbroj: 238/1-01-17-58
od 01. ožujka 2017. godine i Klasa: 013-03/17-01/01, Urbroj: 238/1-01-17-78 od 14. ožujka 2017. godine određuje
se naknada u iznosu od 2.000,00 kn neto po osobi.
II.
Članovima proširenog sastava Općinskog izbornog
povjerenstva Općine Pušća kako su određeni rješenjem Županijskog izbornog povjerenstva, Klasa: 013-03/17-01/05,
Urbroj: 238/1-01-17-31 od 28. travnja 2017. godine određuje se naknada u iznosu od 1.000,00 kn neto po osobi.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 8.

ZAKLJUČAK

III.
Informatičkom koordinatoru kako je određen od strane Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pušća, Klasa:
013-01/17-01/01, Urbroj: 238/24-03-17-19-01 od 24. ožujka 2017. godine određuje se naknada u iznosu od 1.500,00
kn neto.
IV.
Za ustupanje dijela stambenog objekta radi provedbe lokalnih izbora, vlasnicima tog objekta, gosp. Marinku Šinku, OIB: 03419901417 i gosp. Josipu Šinku, OIB:
51391238388 određuje se jednokratna naknada u iznosu od
600,00 kn neto.
Za ustupanje dijela stambenog objekta radi provedbe
lokalnih izbora, vlasnicima tog objekta, gosp. Dragutinu
Filkoviću, OIB: 65593145806 i gđi. Dragi Filković, OIB:
36227390183 određuje se jednokratna naknada u iznosu od
600,00 kn neto.
Za ustupanje dijela stambenog objekta radi provedbe
lokalnih izbora, vlasnici tog objekta, gđi. Slavici Mihalinec, OIB: 41874945651 određuje se jednokratna naknada
u iznosu od 600,00 kn neto.
Za ustupanje dijela stambenog objekta radi provedbe
lokalnih izbora, vlasniku tog objekta, gosp. Zvonku Kožini, OIB: 84943700214 određuje se jednokratna naknada u
iznosu od 600,00 kn neto.

O DOZNACI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
DVD-u MARIJA MAGDALENA
Članak 1.
Odobravaju se sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Marija Magdalena, Duganska 8, Marija Magdalena za podmirenje izvedbe stručnog geodetskog nadzora nad sanacijom klizišta kod DVD-a Marije Magdalene
u iznosu od 11.250,00 kuna temeljem Molbe za dotaciju
5/2017 od 13.srpnja 2017. godine.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu na poziciji R136.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 402-08/17-01/13
URBROJ: 238/24-02-17-09
Donja Pušća, 19. srpnja 2017.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

V.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Poračunu Općine Pušća za 2017. godinu na poziciji R134 i
R048.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 022-05/17-01/05
URBROJ: 238/24-02-17-01
U Pušći, 17. srpnja 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 19. srpnja 2017. godine, donosi
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Stranica 3

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 19. srpnja 2017. godine, donosi

5

ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji KUD-u „Pušća“
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija KUD-u „Pušća“ u visini
od 10.000,00 kuna, a za potrebe programa/projekta:
• troškovi najma nošnji, voditelja i police osiguranja članova KUD-a „Pušća“ za sudjelovanje KUD-a
„Pušća“ na međunarodnom festivalu folklora XI.
INTERNATIONAL MUSIC & FOLK-DANCE FESTIVAL „OHRID-CITY OF LIGHT“ (20.07.2017. –
24.07.2017. godine)
temeljem Dodatnog zahtjeva za ostvarenje financijske
potpore već prijavljenog programa/projekta udruge „KUD
Pušća“ od 19. srpnja 2017. godine.

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Broj 8.

Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu, na poziciji
R054.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/17-01/03
URBROJ: 238/24-02-17-11
Donja Pušća, 19. srpnja 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 28. srpnja 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji UMJETNIČKOJ UDRUZI
„PLEMIĆKA MLADEŽ“
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija UMJETNIČKOJ
UDRUZI „PLEMIĆKA MLADEŽ“ iz Zaprešića, A. Starčevića 16 u visini od 1.500,00 kuna, za pokrivanje troškova
sudjelovanja UMJETNIČKE UDRUGE „PLEMIĆKA
MLADEŽ“ na Danu EU u Pušći, 09. svibnja 2017. godine
temeljem Zamolbe za pokrivanje troškova sudjelovanja na
Danu EU u Pušći od 05. svibnja 2017. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-03/17-01/01
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 28. srpnja 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 –pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 04. kolovoza 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O DOZNACI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
DVD-u MARIJA MAGDALENA
Članak 1.
Odobravaju se sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Marija Magdalena, Duganska 8, Marija Magdalena za podmirenje Okončane situacije račun broj: 21/
IRS/2/2017 od 13. lipnja 2017. godine za izvedene radove
na sanaciji klizišta kod DVD-a Marije Magdalene u iznosu
od 197.122,45 kuna temeljem Molbe za dotaciju 3/2017 od
13. srpnja 2017. godine.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu na poziciji R136.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 402-08/17-01/13
URBROJ: 238/24-02-17-10
Donja Pušća, 04. kolovoza 2017.
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
Novine” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 28. kolovoza 2017. godine, donosi
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ODLUKU

o subvencioniranju prijevoza učenika
srednjih škola i studenata za školsku/akademsku
2017./2018. godinu

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 8.

Stranica 5

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak za subvenciju prijevoza za učenike srednjih škola i studenata s
prebivalištem na području Općine Pušća.
Članak 2.
Općina Pušća subvencionirati će 25 % troškova prijevoza učenicima srednjih škola s područja Općine Pušća za
školsku godinu 2017./2018., koji pohađaju 1., 2., 3. i 4. razred srednje škole i to od mjesta prebivališta do Zaprešića,
a subvencioniranje se odnosi na razdoblje od 01.09.2017.
do 30.06.2018. godine (izuzev učenika upućenih na obveznu učeničku praksu do 31.07.2018. godine).
Navedeno subvencioniranje odnosi se na prijevoznika
“Meštrović prijevoz” d.o.o.
Učenicima koji koriste i uslugu prijevoznika Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET, Općina će također
subvencionirati 25 % troškova cijene mjesečne pokazne
karte od Zaprešića do Zagreba.
Općina Pušća također će subvencionirati 50 % troškova prijevoza redovnim studentima s područja Općine Pušća. Općina će financirati troškove prijevoza za fakultetsku
godinu 2017./2018. i to od mjesta prebivališta do Zaprešića
odnosno Zagreba, a financiranje se odnosi na razdoblje od
01.10.2017. do 31.07.2018. godine.
Navedeno financiranje odnosi se na prijevoznike
“Meštrović prijevoz” d.o.o. i Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica ZET.
Članak 3.
Općina Pušća obvezuje se ustrojiti evidenciju korisnika subvencije u prijevozu.
Članak 4.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Pušća na Poz. R101.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 28. kolovoza 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji Nogometnom klubu „Pušća“
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija Nogometnom klubu „Pušća“ u visini od 10.000,00 kuna, a za jesenski dio sezone
2017./2018.:
• sudski troškovi za omladinski pogon, porezne obveze,
obveze prema Nogometnom savezu (članarine), troškovi održavanja terena, troškovi održavanja i režije
(knjigovodstvo, struja, telefon)
temeljem Zahtjeva za ostvarivanje financijske potpore
programima i projektima udruge NK-a „Pušća“ od 25. kolovoza 2017. godine.
Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu, na poziciji
R053.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 402-08/17-01/05
URBROJ: 238/24-02-17-10
Donja Pušća, 28. kolovoza 2017. godine

Članak 5.
Ova Odluka primjenjivat će se od 01. rujna 2017. godine i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
								
KLASA: 602-03/17-01/01
URBROJ: 238/24-02-17-01
Donja Pušća, 28. kolovoza 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine,“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća,“ broj
01/13 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 01. rujna
2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O SUFINANCIRANJU PREHRANE
UČENIKA U OŠ „PUŠĆA“
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 6

Članak 1.
Općina Pušća će sufinancirati prehranu učenika u OŠ
„Pušća.“
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje prehrane učenika iz članka 1.
ovog Zaključka imaju slijedeće kategorije učenika:
- djeci roditelja koja primaju zajamčenu minimalnu
naknadu uz rješenje,
- djeci koja dolaze iz obitelji sa troje i više djece koja se
redovno školuju uz potvrdu škole
- djeci s poteškoćama u razvoju uz potvrdu/rješenje
- djeci poginulih i nestalih hrvatskih branitelja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Pušća
dana 05. rujna 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
ZA IZRADU SNIMKE IZVEDENOG STANJA
I GEODETSKOG ELABORATA
ZA UPIS NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.
Sufinanciranje prehrane učenika iznosi 5,00 kuna po
danu.
Članak 4.
Dokaz o pripadnosti određenoj kategoriji učenika prikupit će OŠ „Pušća“, te popis učenika dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu, kako bi Općina mogla planirati i
osigurati sredstva u Proračunu te donijeti konačnu Odluku
o broju učenika koji zadovoljavaju uvjete po kategorijama
iz članka 2. ovog Zaključka.
Članak 5.
Financijska sredstva za sufinanciranje prehrane učenika u školskoj kuhinji, osigurava Općina Pušća u svom
Proračunu i doznačuje Osnovnoj školi Pušća prema mjesečnom obračunu dostavljenom od strane osnovne škole
s pripadajućim popisom djece koja su ostvarila pravo na
sufinanciranje prehrane.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ovog Zaključka, prestaje
važiti Zaključak o sufinanciranju prehrane učenika u OŠ
„Pušća,“ Klasa: 602-02/16-01/02,Ur.br. 238/24-02-16-01,
od 01. rujna 2016. godine.
Članak 7.
Ovaj Zaključak primjenjivati će se od 06. rujna 2017.
godine, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 602-02/17-01/01
URBROJ: 238/24-02-17-01
Donja Pušća, 01. rujna 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 8.

Članak 1.
Prihvaća se Ponuda KLASA: 363-01/17-04/182, URBROJ: 238-119-01/17-02 od poduzeća ZAPREŠIĆ
d.o.o. iz Zaprešića, Zelengaj 15 od 07. srpnja 2017. godine
za izradu snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata za upis nerazvrstanih cesta: Jugovečka ulica (1470
m), Ljudevita Gaja (1500 m), Vinogradska (371 m),
Dubrovačka (770 m) i Nova ulica (230 m) u iznosu od
42.758,85 kn uvećano za PDV.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 936-02/17-01/04
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 05. rujna 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine
Pušća,” broj 01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica
Općine Pušća dana 12. rujna 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji Judo klubu Panda Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 8.

Stranica 7

Članak 1.

Članak 3.

Odobrava se tekuća donacija Judo klubu Panda Pušća
u visini od 5.000,00 kuna, a za:
• troškove električne energije i ostale troškove skloništa;
• troškove najma prostora atomskog skloništa za treninge
temeljem Zamolbe za isplatu redovnih sredstava za
udrugu JK Panda Pušća od 26. svibnja 2017. godine.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
								
KLASA: 402-08/17-01/15
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 14. rujna 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Članak 2.
Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu, na poziciji
R063.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
							
KLASA: 402-08/17-01/11
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 12. rujna 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine,” broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,” broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 14. rujna 2017. godine, donosi

13

ZAKLJUČAK

o tekućoj donaciji TAEKWONDO KLUBU
„PLAMEN“ PUŠĆA
Članak 1.
Odobrava se tekuća donacija TAEKWONDO KLUBU
„PLAMEN“ PUŠĆA u visini od 8.000,00 kuna, a za programe:
• troškovi najma sportske dvorane Osnovne škole Pušća;
• trošak članarine Hrvatskom Taekwondo savezu
temeljem Zamolbe za isplatu redovnih sredstava za
udrugu TAEKWONDO KLUB „PLAMEN“ PUŠĆA od
13. rujna 2017. godine.
Članak 2.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 78. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 15. rujna 2017. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA
Članak 1.
Temeljem Zamolbe Udruge Branitelji Hrvatske Pušća
od 27. srpnja 2017. godine odobrava se isplata novčanih
sredstava za plaćanje troškova autobusa prijevoznika „Meštrović prijevoz d.o.o.“ iz Donje Bistre, Stubička 458 na
relaciji Pušća - Ičići za odlazak na jednodnevni edukacijski izlet članova UDRUGE BRANITELJI HRVATSKE PUŠĆA dana 29. srpnja 2017. godine u iznosu od
4.000,00 kuna s uključenim PDV-om, a koja će se uplatiti
na račun poduzeća „Meštrović prijevoz d.o.o.“ temeljem
računa broj 468/PP2/3 od 31. srpnja 2017. godine.
Članak 2.
Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
			
KLASA: 402-08/17-01/12
URBROJ: 238/24-02-17-03
Donja Pušća, 15. rujna 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Odobrena sredstva za navedeno u članku 1. osigurana
su u Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu, na poziciji
R062.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 8

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, broj
01/13 - pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća
dana 15. rujna 2017. godine, donijela je
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ZAKLJUČAK

O SUFINANCIRANJU DIJELA
ORGANIZACIJSKIH TROŠKOVA
NA 19. SAJMU GOSPODARSTVA U ZAPREŠIĆU
Članak 1.
Općina Pušća sufinancirati će dio organizacijskih troškova na 19. Sajmu gospodarstva koji će se održati u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću od 13. do 15. listopada 2017. godine u iznosu od 1.000,00 kuna. Organizator
sajma je Obrtnička komora Zagreb, Udruženje obrtnika
Zaprešić iz Zaprešića, Ul. Maršala Tita br. 2.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Zaključka su osigurana u
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu te će se isplatiti
na žiro račun Udruženja obrtnika Zaprešić.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Pušća.
						
KLASA: 022-01/17-01/31
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 15. rujna 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13
– pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine
Pušća dana 22. rujna 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o donaciji novčanih sredstava
Udruzi Majčina krila – društvu za bolji život
za humanitarnu akciju „Zvone u srcu“
Članak 1.
Općina Pušća obvezuje se Udruzi Majčina krila – društvu za bolji život iz Ključa Brdovečkog, Četrnje 5, donirati
novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna (slovima: jednu tisuću kuna) za humanitarnu akciju „Zvone u srcu“ u
svrhu liječenja Zvonimira Filipovića.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Broj 8.

Članak 2.
Međusobni odnosi, prava i obveze između Općine Pušća kao donatora i Udruge Majčina krila – društva za bolji
život iz Ključa Brdovečkog kao primatelja donacije, uredit
će se ugovorom o donaciji čiji prijedlog čini sastavni dio
ovog Zaključka.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća da
Udruzi Majčina krila – društvu za bolji život iz Ključa Brdovečkog, Četrnje 5, 10 292 Šenkovec, OIB: 33041558897
za namjenu iz točke 1. ovog Zaključka doznači novčana
sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna na žiro račun Udruge broj IBAN HR84 2360 0001 3001 2002 5 otvoren kod
Zagrebačke banke d.d.
Članak 4.
Sredstva iz točke 3. ovog Zaključka isplatit će se iz
Proračuna Općine Pušća za 2017. godinu, najkasnije do 30.
rujna 2017. godine.
Članak 5.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Pušća.
				
KLASA: 022-01/17-01/32
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 22. rujna 2017. 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 i 137/15), članka
32. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća,”
broj 01/13 – pročišćeni tekst) i točke 2. stavka 4. Programa
javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2017. godini
(„Službeni glasnik Općine Pušća“ broj 07/16), Načelnik
Općine Pušća dana 06. listopada 2017. godine, donosi
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ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Općine
Pušća za školsku/akademsku godinu 2017./2018.
I.
Načelnica Općine Pušća raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Općine Pušća za školsku/akademsku godinu
2017./2018.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 8.

Stranica 9

II.

Članak 2.

Stipendija će se dodijeliti polaznicima srednjih škola i
fakulteta.
Dodijeliti će se najviše 7 stipendija za učenike, od toga:
- učenicima prema kriteriju izvrsnosti 4 stipendije,
- učenicima prema socijalnom kriteriju 3 stipendije.
Dodijeliti će se najviše 7 stipendija za studente, od toga:
- studentima prema kriteriju izvrsnosti 4 stipendije,
- studentima prema socijalnom kriteriju 3 stipendije.
Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke.

Produženi boravak je oblik odgojno-obrazovnog rada
namijenjen učenicima razredne nastave. Produženi boravak
organizira se za učenike prvog i drugog razreda, a sukladno
prostornim i organizacijskim mogućnostima škole i za učenike trećeg razreda . Osnovna škola organizira produženi
boravak za nastavnu godinu za učenike s prebivalištem na
području Općine Pušća.
Dnevno trajanje produženog boravka je od 07,00 do
13,00 sati u jutarnjoj smjeni i od 11,00 do 17,00 sati u poslijepodnevnoj smjeni.

III.
Za školsku/akademsku godinu 2017./2018. utvrđuje se
neto iznos stipendije: 300,00 kn za učenike i 500,00 kn za
studente.
IV.
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Pušća i
na web stranici Općine Pušća www.pusca.hr i biti će otvoren petnaest dana od dana objave.
V.
Odbor za dodjelu stipendija provodi natječaj i utvrđuje
rezultate.

Članak 3.
Općina Pušća financirati će program produženog boravka u Osnovnoj školi Pušća od 04. rujna 2017. do 15.
lipnja 2018. godine.
Program produženog boravka provode radnici školskih
ustanova koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, a koji su propisani odredbama
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).
Radni odnos se zasniva na određeno, puno radno vrijeme temeljem javnog natječaja.
Članak 4.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 022-05/17-01/08
URBROJ: 238/24-02-17-01
Donja Pušća, 06. listopada 2017. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i
152/14), članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik
Općine Pušća broj 01/13 – pročišćeni tekst) i članka 62.
Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Pušća, broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 2.
sjednici, održanoj dana 28. rujna 2017. godine, donijelo je
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ODLUKU
o financiranju produženog boravka u OŠ Pušća
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se načini i uvjeti financiranja
produženog boravka u Osnovnoj školi Pušća koji je utvrđen kao šira javna potreba u osnovnom školstvu, a u organizaciji su osnovnih škola koje imaju prostorne uvjete.

Sredstva za plaću i naknadu plaće s doprinosima na
plaću radniku u produženom boravku osiguravaju se u Proračunu Općine Pušća sukladno Odluci o visini osnovice za
obračun plaće u javnim službama (Narodne novine broj
40/09).
Materijalna prava radnika u produženom boravku koja
su ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u
javnim službama i materijalna prava za radnika koji radi
u programima koji se provode u nenastavne dane (regres,
božićnica) isplaćivati će se sukladno mogućnostima Proračuna Općine Pušća, a temeljem posebne Odluke općinske
načelnice.
Naknada prijevoza na posao i s posla radniku koji radi
u programu koji se provodi u nastavne i nenastavne dane
isplaćivat će se iz Proračuna Općine Pušća.
Članak 5.
Produženi boravak financirati će se i iz roditeljskih
uplata – prehrana (ručak i užina). Visina roditeljskih uplata određuje se za redovni program produženog boravka u
iznosu od 300,00 kuna mjesečno za deset mjeseci, a tim
sredstvima financira se:
- prehrana polaznika programa produženog boravka,
a cijena prehrane (ručak i užina) prosječno za jedan
dan iznosi 12,00 kuna,

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Službeni glasnik Općine Pušća

Stranica 10

- ostali troškovi nastali realizacijom programa produženog boravka, kao što su materijalni troškovi i ostali
nepredviđeni troškovi.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
Klasa: 021-05/17-01/06
Ur.br.: 238/24-01-17-03
Donja Pušća, 28. rujna 2017. godine
		

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća 01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća
na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj dana
28. rujna 2017. godine donijelo je
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ODLUKU

o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije
i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Pušća
(PROJEKT NEWLIGHT)
Članak 1.

Broj 8.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11,
27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) i članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj
01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća
na 2. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 28.
rujna 2017. godine donijelo je
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ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Pušća za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Pušća (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje od
konstituiranja Općinskog vijeća (07. lipnja 2017. godine), pa do 31. prosinca 2017. godine, a koja se osiguravaju
u Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.
Članak 2.
Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine
Pušća imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog
vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 3.

Ovom Odlukom prihvaća se pokretanje projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne
rasvjete na području Općine Pušća (PROJEKT NEWLIGHT).

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki
iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova.

Članak 2.

Članak 4.

Projekt rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete na području Općine Pušća pokreće
načelnik Općine Pušća.
Provedba projekta temeljiti će se na Ugovoru o energetskom učinku.
Općinski načelnik ovlašten je poduzeti i ostale potrebne pravne radnje kao i donijeti potrebne provedbene akte,
a u svrhu realizacije navedenog projekta iz članka 1. ove
Odluke.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog
vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova
Općinskog vijeća na dan konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
Klasa: 021-05/17-01/06
Ur.br.: 238/24-01-17-04
Donja Pušća, 28. rujna 2017. godine
		

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

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.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos
sredstava od 1.000,00 kuna.

Službeni glasnik Općine Pušća

Broj 8.

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.
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ODLUKU

o agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu i mjerama za
uređenje i održavanje poljoprivrednh rudina te
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
I. OPĆE ODREDBE

Članak 8.

Članak 1.

Sredstva utvrđena ovom Odlukom raspoređuju se za
rad političkoj stranci kako slijedi:
HSS – 		
5.000,00 kuna
HDZ – 		
4.000,00 kuna
SDP – 		
2.000,00 kuna
HSSK –
2.000,00 kuna
UKUPNO:
13.000,00 kuna.
Sredstva propisana ovom Odlukom, a koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka, doznačuju
se na žiroračun 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.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke
mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pušća za 2017.
godinu, „Službeni glasnik Općine Pušća broj 01/2017.“
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Pušća“.
KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 238/24-01-17-05
Donja Pušća, 28. rujna 2017. godine				
		

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Na temelju 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 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine,” broj 39/13 i 48/15), članka 4.
stavka 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (“Narodne
novine,” broj 142/13), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine,” broj 92/10) i članka 18.
Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”,
broj 01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća, na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj dana 28. rujna
2017. godine, donijelo je		
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Članak 2.
Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u smislu ove Odluke su
mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i
širenje požara.
Članak 3.
Mjere propisane ovom Odlukom dužne su provesti sve
fizičke i pravne osobe u svojstvu vlasnika, posjednika ili
zakupca poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta) te se pridržavati zabrana i ograničenja propisanih ovom Odlukom.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljiša koji
sami ne poduzmu odgovarajuće agrotehničke mjere na
svom zemljištu, dužni su to omogućiti ovlaštenim osobama.
Članak 4.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci,
voćnjaci, maslenici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare
kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane
troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 5.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su navedeno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim
mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.
Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke podrazumijevaju se mjere
koje se moraju provoditi, a one su slijedeće:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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3.
4.
5.
6.
7.

suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
održavanje povoljne organske tvari u tlu,
održavanje strukture tla,
zaštita od erozije.

1. Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta
Članak 6.
Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog
zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u
okviru prikladne tehnologije, a posebno:
- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog
zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno
katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,
- održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
- održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom
vegetativnom stanju.
2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem
Članak 7.
U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta vlasnici i
ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege
usjeva i nasada.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva potrebno je dati prednost
nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke,
fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost
herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima i
to naročito:
- redovito okopavati i kositi travu i korov, te krčiti
višegodišnje raslinje,
- spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje
u skladu sa odredbama ove Odluke koje se odnose na
zaštitu od požara,
- uništavanje ambrozije čupanjem ili redovitom košnjom,
- u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako
ne bi došlo do ometanja susjednih kultura.
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika
Članak 8.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su provoditi postupak za suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, a kod suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim propisima
koji uređuju održivu uporabu pesticida.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovog članka
vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su
ambalažu od korištenja sredstava za zaštitu bilja odlagati
sukladno propisima i uputama proizvođača koje su priložene uz ta sredstva.
4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka
Članak 9.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su sa zemljišta ukloniti sve biljne ostatke koji bi mogli biti
uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom
agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.
Članak 10.
Agrotehničke mjere, korištenje i uništavanje biljnih
ostataka, odnosno vegetacijsko-gospodarskog otpada obuhvaćaju:
- obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na
poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje
konvencionalna obrada tla,
- primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla,
- obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima,
- obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i
čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu,
koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,
- uspostava šumskog reda nakon sječe, skupljanje suhih biljnih ostataka nakon čišćenja šuma i održavanje protupožarnih prosjeka i putova prema pravilima
šumarske struke, prije vremena povezane opasnosti.
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u
cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.
Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to
dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom.
Onečišćenjem poljoprivrednog zemljiša smatra se vegetacijsko-gospodarski otpad poljoprivrednog porijekla
ako je ostavljen na poljoprivrednoj površini dulje od jedne
godine, ili nije zaoran (kukuruzovina) do 01. travnja tekuće
godine.
Gospodarski otpad (stajski gnoj i gnojnica) moraju se
zaorati u roku od 24 sata nakon nanošenja na poljoprivredno zemljište.
Gnojnica i (ili) stajski gnoj, ako su nanijeti na poljoprivredno zemljište koje je udaljeno do 200 metara od stambenih objekata naselja, moraju se zaorati odmah.
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5. Održavanje razine organske tvari u tlu
Članak 11.
Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.
Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu: strne žitarice - okopavine - industrijsko bilje ili trave ili djeteline
ili njihove smjese.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini
ostati duže od tri godine.
Podusjevi i međuusjevi i ugar se smatraju kao dio plodoreda.
Članak 12.
Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu
potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu primjenom konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo
gnojiti organskim gnojem.
6. Održavanje strukture tla
Članak 13.
Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu
mora biti primjereno stanju i svojstvima zemljišta.
U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno
ili prekriveno snijegom ne smije se koristiti poljoprivredna
mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom
žetve ili berbe usjeva.
7. Zaštita od erozije
Članak 14.
Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne
pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog
područja.
Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na
kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji umanjuje eroziju tla.
Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se
ograničena obrada tla.
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom
obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije
određuju se sljedeće mjere:
- zabrana sječe dugogodišnjih nasada podignutih radi
zaštite tla od erozije vodom, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
- zabrana preoravanja livada i pašnjaka i neobrađenih
površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje
u oranice s jednogodišnjim kulturama,

Stranica 13

- zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja
na poljoprivrednom zemljištu, osim u slučaju prenamjene poljoprivrednog zemljišta,
- zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih
kultura,
- zatravljivanje strmog zemljišta.
Radi ostvarivanja svrhe iz stavka 1. ovog članka vlasnici su dužni održavati pregradne suhozide (gromače) na
mjestima gdje postoji neposredna opasnost od pomicanja
ili urušavanja tla.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 15.
Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
površina propisuju se:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa,
6. obvezno uklanjanje ambrozije.
1. Održavanje živica i međa
Članak 16.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji
zasade živicu dužni su je redovito održavati i orezivati
na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo
zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1 m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost
poljskih putova.
Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi najmanje 0,50 m od ruba poljskog puta odnosno međe i ne
mogu biti šire od 0,50 m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da njihova
visina ne prelazi 1 m.
Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih površina.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata na susjednim parcelama.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
Za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se korištenje bodljikave žice, armaturnog betonskog željeza i
mreža te ostalog neprimjerenog materijala.
Za ograđivanje parcela na međama dozvoljava se korištenje standardnih namjenskih ograda ili primjerenog pletivog materijala.
Ograde i pletivo moraju biti primjereno učvršćene i
stabilne te udaljene od državnih i županijskih prometnica
najmanje 1,5 metara, a od nerazvrstanih cesta najmanje
0,75 metara.
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2. Održavanje poljskih putova
Članak 17.
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.
Poljskim se putem smatra svaki nerazvrstani put kojim
se koristi promet, odnosno prilaz na poljoprivredno zemljište a kojim se služi veći broj korisnika.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su zajednički brinuti o održavanju poljskih putova koje koriste.
Poljske putove u privatnom vlasništvu uređuju i održavaju njihovi vlasnici dok one u javnom vlasništvu uređuje
i održava Općina Pušća.
Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:
- redovito održavati i uređivati poljske putove tako da
ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnog vozila,
- nasipavati oštećene dionice i udarne rupe odgovarajućim materijalom,
- čistiti poljske putove od korova i vršiti sječu pojedinih stabala, grmlja ili grana koje sprječavaju korištenje poljskog puta,
- čistiti i održavati odvodne kanale, propuste i sisteme
odvodnje i otjecanje oborinskih voda,
- održavati živicu i drugo raslinje uz poljske putove,
- sprječavanje oštećenja ili uzurpacije putova.
Članak 18.
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:
- preoravanje poljskih putova,
- sužavanje poljskih putova,
- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
- nanošenje zemlje ili raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,
- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.
Obvezuju se vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta da saniraju poljski put o svom trošku ako su ga oštetili određenim radnjama.
Poljski put je potrebno očistiti od eventualnog nanosa
zemlje, biljnog otpada ili raslinja prilikom obrade zemljišta.
3. Uređivanje i održavanje kanala
Članak 19.
U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne
vode vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale,
tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno omogući prirodni tok voda.
Zabranjuje se zatrpavanje kanala osim u slučajevima
kada se to radi temeljem projektne dokumentacije i valjane
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dozvole nadležnih organa koju je ishodio vlasnik odnosno
ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta radi
održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode i održavanje navedenih sustava drenaže dužni su poduzimati
slijedeće mjere:
- obrađivati poljoprivredno zemljište na način da se ne
remeti funkcija kanala za odvodnju suvišne vode,
- obrađivati poljoprivredno zemljište na način da se
ne ošteti drenažni sustav u funkciji poboljšanja
vodo-zračnih svojstava tla.
4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela
Članak 20.
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na
kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjena je
sadnja visokog raslinja neposredno uz među.
5. Sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa
Članak 21.
Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a
na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg
intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik i ovlaštenik poljoprivrednog
zemljišta dužan je određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito održavati i obnavljati.
6. Obvezno uklanjanje ambrozije
Članak 22.
Vlasnici i ovlaštenici korištenja poljoprivrednog zemljišta su dužni tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, zbog zaštite zdravlja stanovništva, a
prije cvatnje uništiti ambroziju na poljoprivrednim površinama, međama, uz poljske puteve i na neizgrađenom poljoprivrednom zemljištu i to sljedećim mjerama:
- agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom
tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture,
višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine,
- mehaničkim: međurednom kultivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem
prašenja i plodonošenja biljaka,
- kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za
primjenu koja je priložena uz sredstvo.
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IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU,
ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU
Članak 23.
Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi u cilju sprečavanja
pojava i širenja požara.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su radi sprečavanja pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu poduzimati slijedeće mjere:
- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te
poljske i šumske putove,
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl., a najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom,
- nakon sječe i čišćenja šume ostatke sakupljati na ravnomjerno raspoređene hrpe ili redove,
- napraviti potrebne prosjeke kroz šumu te ih redovito
održavati.
Članak 24.
Biljne ostatke zabranjeno je spaljivati na otvorenom
prostoru u periodu od 01. lipnja do 31. listopada tekuće
godine.
Spaljivanje se može obavljati u preostalom dijelu godine za mirna vremena, uz prethodnu najavu i odobrenje
vatrogasaca.
Zabranjuje se spaljivanje za vrijeme vjetrovitog vremena.
Članak 25.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su kod uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanjem
poduzeti slijedeće mjere:
- obavijestiti i dobiti odobrenje od Javne vatrogasne
postrojbe Grada Zaprešića, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marija Magdalena ili Županijskog centra 112, o mjestu i vremenu spaljivanja,
- spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno
najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim
parcelama te najmanje na udaljenosti od 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim parcelama kao i
od vodiča i stupova dalekovoda,
- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i
biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
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- spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile
vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva
i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta
napunjena vodom i sl.), a po potrebi i procjeni biti će
prisutni i vatrogasci DVD-a Marija Magdalena, nakon čega se obvezno pregledava mjesto loženja,
- nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto
loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti
vodom.
Članak 26.
Fizičke osobe koje gospodare šumom i šumskim zemljištem, odnosno fizičke osobe koje su vlasnici šuma i
šumskog zemljišta dužne su planirati i provoditi slijedeće
preventivno uzgojne i druge mjere zaštite od požara i to:
- u vremenu povećane opasnosti, učestalo obavljati
motriteljske ophodnje, te surađivati s ustrojenim motriteljsko-dojavnim službama i vatrogasnim postrojbama (dobrovoljnim i profesionalnim) glede opažanja, dojave, korištenja opreme i proračunskih alata i
gašenja požara,
- postaviti znak upozorenja te utvrditi i označiti motriteljsko mjesto,
- pravodobno njegovati sastojine, proređivati sastojine,
uklanjati sušace te kresati i uklanjati sušace te kresati i uklanjati suhe grane prema pravilima struke
uz nazočnost osobe za obavljanje stručnih poslova u
šumarstvu,
- uspostaviti šumski red nakon sječe, skupljati suhe
biljne ostatke nakon čišćenja šuma i održavati protupožarne prosjeke i putove prema pravilima šumarske
struke, prije vemena povećane opasnosti,
- postojeće protupožarne prosjeke, s elementima šumske ceste i protupožarne putove redovito čistiti, uređivati i održavati prohodnim za vatogasna vozila i
gasitelje,
- prema potrebi, planirati izradu novih protupožarnih
prosjeka, prosjeka s elementima šumske ceste i protupožarnih putova sukladno zakonskim i podzakonskim aktima iz djelokruga šumarstva,
-održavati dostupnim postojeće izvore vode u šumama
te pristupe postojećoj vanjskoj hidrantskoj mreži,
- navedene mjere obaviti uz prethodni dogovor sa
stručnom osobom za obavljanje poslova u šumarstvu
ako za to nisu sami osposobljeni,
- poduzimati i drugo utvrđeno propisima iz djelokruga
šumarstva i zaštite od požara.
						
Članak 27.
Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog
otpada na poljoprivrednom i šumskom zemljištu od 01.
lipnja do 15. rujna tekuće godine.
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V. NADZOR
Članak 28.
Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode nadležna poljoprivredna, šumarska i inspekcija
zaštite od požara, osim nadzora nad provedbom odredbe
članka 27. koji provode gospodarski inspektori sukladno
zakonu i podzakonskim propisima te komunalni redari.
Članak 29.
Poljoprivredni, gospodarski inspektori i komunalni redar u nadzoru nad provedbom ove odluke ovlašteni su:
- izricati usmene i pisane opomene,
- donositi rješenje o provođenju ili zabrani određene
mjere ili radnje (poduzimanje radnji radi sprečavanja
štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne
proizvodnje, poduzimanje radnji radi provedbe mjera na poljoprivrednom zemljištu, radnji u svrhu uklanjanja nastale štete i dr.),
- u slučaju nepoduzimanja radnji iz stavka 1. podstavka
2. ovoga članka, narediti izvršenje istih putem trećih
osoba na trošak vlasnika ili ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta,
- izdati obvezni prekršajni nalog,
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su komunalnom redaru u provedbi njegove ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta.
Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor,
može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.
Komunalni redar ima službenu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 30.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00
kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba – vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ako:
- ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta sukladno članku 6.
Odluke,
- ne sprječava zakorovljenost i obraslost višegodišnjim
raslinjem sukladno članku 7. Odluke,
- ne poduzima mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetočina sukladno članku 8. Odluke,
- ne uništava biljne ostatke sukladno članku 9., članku
10. i članku 11. Odluke,
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- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno članku
14. Odluke
- ne uređuje i održava živicu i međe sukladno članku
16. Odluke,
- ne održava poljske putove sukladno članku 17.
Odluke,
- provodi radnje iz članka 18. Odluke,
- ne uređuje i održava kanale sukladno članku 19.
Odluke,
- ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno
članku 20. Odluke,
- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih
pojasa sukladno članku 21. Odluke,
- ne provodi mjere obveznog uklanjanja ambrozija sukladno članku 22. Odluke,
- ne provodi mjere zaštite od požara sukladno članku
23. Odluke,
- postupa suprotno članku 24. Odluke,
- ne poduzima mjere iz članka 25. Odluke,
- postupa suprotno mjerama iz članka 26. Odluke,
- provodi radnje iz članka 27. Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 1.200,00 kn
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje
iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 1.000,00 do 1.500,00 kn kaznit
će se fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja
drugu samostalnu djelatnost, a vlasnik je ili korisnik poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 500,00 do 800,00 kn kaznit će
se fizička osoba – vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage
Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zamljištu, šumama i šumskom zemljištu („Službeni glasnik
Općine Pušća,“ broj 04/14).
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 238/24-01-17-06
Donja Pušća, 28. rujna 2017. godine
		

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac
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Na temelju odredbe članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne
novine broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13
i 92/14) i članka 28. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik Općine Pušća broj 01/13 – pročišćeni
tekst), uz prethodnu Suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova, Policijske uprave Zagrebačke, broj 511-19-06/67-933/2-17 od 26. rujna 2017. godine, Općinsko vijeće
Općine Pušća je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 28.
rujna 2017. godine donijelo slijedeću:
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ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Pušća
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i pravila uređenja
prometa na javno prometnim površinama na području Općine Pušća ( u daljnjem tekstu: Općina) te mjere za njihovo
provođenje.
Članak 2.
Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke,
smatraju se: ceste, trgovi, javna parkirališta, nogostupi i
druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka
(sudionika u prometu) na području Općine Pušća.
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• zone smirenog prometa;
• postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake
na opasnim mjestima;
• pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske
djece, posebne tehničke mjere za sigurnost
pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih
i drugih ustanova, igrališta i sl.;
• uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila;
• površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road),
sportske, enduro i promidžbene vožnje;
• uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama;
Članak 6.
Uređenje prometa na javno prometnim površinama na
području Općine na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća ( u daljem tekstu: Upravni odjel), sukladno odredbama Zakona i ove Odluke, utvrđuje Općinski načelnik Općine Pušća (u daljem tekstu: Općinski načelnik)
iz prethodnu suglasnost Policijske uprave Zagrebačke (u
daljem tekstu: Policijska uprava).
Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se promet uređuje na dijelu javne ceste, potrebna je i suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove prometa.
II. UREĐENJE PROMETA
1. Ceste s prednošću prolaza

Članak 3.

Članak 7.

Promet na javno prometnim površinama dopušten je
svim pod jednakim uvjetima u granicama propisanim Zakonom i ovom Odlukom.
Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti
javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost i protočnost
prometa ili kretanja pješaka.

Ceste s prednošću prolaza na području Općine Pušća su:
Županijske ceste
1. ŽC 2186
2. ŽC 3032
3. ŽC 3030
4. ŽC 3276
5. ŽC 3006
Lokalne ceste
1. LC 31023
2. LC 31022
3. LC 31021
Javne ceste imaju prednost prolaska u odnosu na nerazvrstane ceste i kao takve trebaju biti označene prometnim
znakovima sukladno Pravilniku o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama..

Članak 4.
Svi subjekti, koji određuju i provode poslove vezane
uz promet, dužni su stalno osiguravati uvjete za sigurno i
nesmetano odvijanje prometa na području Općine Pušća.
Članak 5.
Ovom odlukom uređuje se promet na području Općine
tako da se određuju:
• ceste s prednošću prolaska;
• dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet;
• sustav tehničkog uređenja prometa;
• ograničenja brzine kretanja vozila;
• promet pješaka, biciklista, vozača mopeda i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje stoke;
• parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja;

Članak 8.
Nerazvrstane ceste na području Općine iste su važnosti,
osim ako prometnim zakonom nije drugačije regulirano.
Kada je izvanrednim događajem (poplava, požar,
odron i sl.) neposredno ugrožena sigurnost prometa Upravni odjel može donijeti odobrenje o privremenoj regulaciji
prometa.
O izdanom odobrenju iz stavka 1. ovog članka upravni
odjel dužan je obavijestiti nadležnu Policijsku upravu.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 9.

Članak 13.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim
površinama odnosno cestama zbog gradnje, rekonstrukcije
i popravka kolnika, građevinskih objekata i instalacija, na
temelju zahtjeva i priloženog elaborata odobrava Upravni
odjel uz dostavljenu obavijest nadležnoj Policijskoj upravi.
Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, kada se
privremena regulacija uređuje na državnoj ili županijskoj
cesti, potrebna je suglasnost nadležne uprave za ceste.
Pod uvjetima iz stavka1. i 2. ovog članka upravni odjel
može privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu
izvesti bez obustave prometa, ili ako se promet na javno
prometnoj površini odnosno cesti zbog izvanrednih okolnosti ne može sigurno obavljati.

Prometni znakovi postavljaju se održavaju sukladno
Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi
na cestama tako da ih sudionici u prometu mogu pravovremeno i lako uočiti u bilo koje doba dana te pravovremeno
postupiti sukladno njihovom značenju.
Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim
uvjetima prometa ili sigurnosti na cesti ili ako su oštećeni
ili uništeni.

Članka 10.
Pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje cesta
dužna je voditi brigu i poduzimati primjerene mjere radi
omogućavanja sigurnog prometa i nesmetanog odvijanja
prometa.
Dio ceste na kojem se izvode radovi, na kojem se nalaze zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili je zatvorena zbog ugrožene sigurnosti u prometu, mora se vidljivo
obilježiti postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova
i branika.
2. Dvosmjerni i jednosmjerni promet
i ulice kao pješačke zone
Članak 11.
Na području Općine na svim javnim i nerazvrstanim
cestama promet se odvija dvosmjerno.
Ukoliko za to postoje prometni i sigurnosni razlozi Općinski načelnik može, uz prethodnu suglasnost Policijske
uprave, odrediti da se promet na pojedinim javnim i nerazvrstanim cestama odvija u jednom smjeru.
Ako pojedine dionice dvosmjernih cesta ne zadovoljavaju potrebne uvjete za sigurno mimoilaženje, na tim su se
dionicama vozači obvezni pridržavati odredbi zakona koje
reguliraju mimoilaženje a promet se, po potrebi, regulira
prometnom signalizacijom.
Na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama na kojim se promet obavlja prethodno određenim smjerom i na prethodno određeni način, obvezno je sustavom
tehničkog uređenja prometa odnosno postavljanjem propisanih prometnih znakova izvršiti regulaciju prometa.
3. Sustav tehničkog uređenja prometa
Članak 12.
Sustav tehničkog uređenja prometa (prometni znakovi, horizontalna signalizacija, zaštitne ograde i dr.), ceste s
prednošću prolaza, ograničenje brzine kretanja vozila i zone
smirenog prometa i postavljanje izbočina i traka za smirivanje prometa detaljnije uređuje Općinski načelnik Općine
Pušća uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

Članak 14.
Za namjerno ili iz nehaja oštećene ili uništene prometne znakove i ostale dijelove cestovne opreme, Općina ima
pravo tražiti naknadu štete od počinitelja.
4. Ograničenje brzine kretanja vozila
Članak 15.
Na cestama na području Općine Pušća vozači se ne
smiju kretati brzinom većom od Zakonom propisane:
Odluku o ograničenju brzine postavljanjem umjetnih
izbočina i prometnih znakova na nerazvrstanim cestama na
području Općine donosi Općinski načelnik uz prethodnu
suglasnost Policijske uprave.
5. Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda,
zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke
Članak 16.
Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, radnih
strojeva, zaprežnih vozila te gonjenje i vođenje stoke odvija se sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa
na cestama.
Članak 17.
Pješački prijelazi moraju biti obilježeni vodoravnom i
okomitom prometnom signalizacijom sukladno važećem
Pravilniku o prometnim znakovima.
Pješaci se ne smiju kretati i zadržavati na kolniku, nego
se moraju kretati nogostupom ili drugom površinom određenom za kretanje pješaka, odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za kretanje pješaka.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, na cesti na kojoj ne
postoji nogostup ili druga površina određena ili prikladna
za kretanje pješaka ili se te površine ne mogu iz bilo kojih
razloga koristiti, pješaci se mogu kretati kolnikom, ali na
način kojim ne ugrožavaju promet vozila i tako da budu što
bliže rubu kolnika.
Pješak koji se kreće kolnikom dužan je kretati se iz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a iznimno uz desni rub
kolnika samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj ili sl.), a prijelaz preko ceste dužan je obavljati isključivo na preglednom dijelu ceste na siguran način.
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Članak 18.
U slučaju da na kolniku ima vode, blata ili otpadaka
vozači motornih vozila dužni su smanjiti brzinu i spriječiti
prskanje vode, blata ili otpadaka koje bi moglo zaprljati ili
ozlijediti pješake.
Pravne ili fizičke osobe nadležne za čišćenje i održavanje cesta dužne su u najkraćem mogućem roku otkloniti
nečistoće s cesta te ih osloboditi za normalni promet.
Radi nesmetanog kretanja invalida, biciklista i dječjih
kolica, na obilježenim pješačkim prijelazima treba biti postavljeni polegnuti rubnik.
Mjera iz stavka 3. ovog članka mora se poštivati kod
svake novogradnje i rekonstrukcije prometnica na području Općine.
Članak 19.
Biciklisti i vozači mopeda se kolnikom kreću na Zakonom propisani način uz sam desni rub kolnika u smjeru
kretanja, a biciklisti su se dužni kretati biciklističkom stazom ili trakom ukoliko ista postoji.
Ako su dva ili više vozača bicikla ili mopeda kreću u
skupini obvezni su se kretati jedan iza drugoga.
Vozač bicikla ili mopeda mora vozilom upravljati na
način koji se ne umanjuje stabilnost vozila i ne omataju
drugi sudionici prometa.
Članak 20.
Gonjenje i vođenje stoke kolnikom za potrebe različitih
manifestacija, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela
odobrava Općinski načelnik posebnom odlukom za svaki
pojedini slučaj uz suglasnost nadležne policijske uprave.
Članak 21.
Svi sudionici u prometu moraju s najvećom pažnjom
postupati prema osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama te djeci, kao i osobama u njihovoj pratnji.
6. Parkirališne površine i način parkiranja, zabrane
parkiranja i ograničenog parkiranja
Članak 22 .
Parkirališna površina je dio javno prometne površine
namijenjen za parkiranje vozila (u daljem tekstu: javno
parkiralište).
Iznimno, dio javnih parkirališta može se privremeno
koristit za druge namjene (zabavne i sportske manifestacije
i sl.) , temeljem Odobrenja Upravnog odjela.
Članak 23 .
Odluku o parkirališnim mjestima, parkirališnim mjestima za invalide i parkirališnim mjestima posebne namje-
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ne, regulaciji prometa na njima i načinu upravljanja istima
(s naplatom ili bez) donosi Općinsko vijeće sukladno članku ove Odluke uz suglasnost nadležne Policijske uprave.
Javna parkirališta moraju biti označena sukladno propisima o sigurnosti prometa.
Javna parkirališta moraju se održavati čistima.
Na javnim parkiralištima mora se održavati red a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.
Članak 24.
Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni
stroj smije biti parkiran samo na posebnim parkiralištima
koji su za tu namjenu određeni općim aktima Općine te
označeni propisanim prometnim znakovima.
Mjesta namijenjena za parkiranje vozila iz stavka 1.
ovog članka utvrđuje Općinsko vijeće.
Vlasnik odnosno korisnik vozila koji parkira vozilo na
mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje vozila iz stavka1. ovog članka, kaznit će se sukladno odredbama zakona
kojim se uređuje promet na cestama.
Članak 25.
Na svakom parkiralištu potrebno je osigurati barem
jedno mjesto za parkiranje za osobe s invaliditetom.
Članka 26.
Zabranjuje se parkiranje svih vozila na nogostupima u
Općini osim na način određen u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
Članak 27.
U vrijeme snježnih padalina, prije čišćenja snijega,
vlasnici vozila dužni su premjestiti parkirano odnosno zaustavljeno vozilo, odnosno poduzeti mjere da se snijeg može
počistiti s javno-prometnih površina.
7. Zone smirenog prometa
Članak 28.
Na području općine nisu određene zone smirenog prometa.
Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za smirivanje prometa na kolniku ispred škola, igrališta i parkova,
sukladno odredbi zakona o sigurnosti prometa na cestama,
utvrđuje Općinski načelnik, uz prethodnu Suglasnost Policijske uprave.
Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za smirivanje prometa na lokalnim, županijskim, odnosno državnim
cestama utvrđuje nadležna uprava za ceste koja upravlja
tim cestama na prijedlog Općinskog načelnika.
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8. Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za
pješake na opasnim mjestima
Članak 29.
Na cestama i javnim površinama mogu se postaviti
zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu
zaštite pješaka u prometu.
Odobrenje za postavljanje zaštite iz stavka 1. članka,
na temelju projekta, izdaje Jedinstveni upravni odjel, uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave.
Za postavljanje fizičkih prepreka na nogostupima uz
javne ceste potrebna je i suglasnost nadležne uprave za ceste.
9. Pješačke zone, sigurni pravci kretanja školske
djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka
i biciklista u blizini obrazovnih, zdrastvenih
i drugih organizacija i igrališta i sl.
Članak 30.
Na području Općine ne uređuju se pješačke zone.
Članak 31.
Sigurnim pravcima za kretanje školske djece utvrđuju
se nogostupi, dok se prijelaz preko ceste vrši na obilježenim pješačkim prijelazima.
U naseljima u kojima nogostupi nisu izgrađeni školska
djeca se trebaju kretati površinama uz cestu ili ako to nije
moguće što bliže uz lijevi rub kolnika u pravcu kretanja.
Učestala mjesta prelaska djece u blizini škole označena
su pješačkim prijelazima s dopunom „ŠKOLA“ i oznakom
„X“.
Članak 32.
Pješaci i biciklisti dužni su se kretati pješačkom odnosno biciklističkom stazom, a u mjestima gdje nisu izgrađene dužni su se pridržavati Zakona o sigurnosti prometa na
cestama.
Članak 33.
Nogostupi moraju biti široki najmanje 1,60 metara
(iznimno i manje kod već izgrađenih nogostupa), denivelirani ili na drugi način odvojeni od kolnika.
Na nogostupima se zabranjuje postavljanje bilo kakvih
prepreka koje onemogućavaju prolaz pješaka.
U svrhu zaštite pješaka u prometu na javno prometnim
površinama mogu se postavljati i stupići te posude s ukrasnim biljem.
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Postavljanje stupića i posuda s ukrasnim biljem odobrava jedinstveni upravni odjel, a postavlja i održava fizička ili pravna osoba nadležna za održavanje nerazvrstanih
cesta na području Općine.
10. Uklanjanje dotrajalih, oštećenih
i napuštenih vozila
Članak 34.
Dotrajalo, oštećeno i napušteno vozilo koje se zatekne
na javno prometnoj ili javno pješačkoj površini, uklonit će
se sukladno Odluci o komunalnom redu.
11. Površina na kojoj će se obavljati: test vožnja,
terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika
(off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje
Članak 35.
Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska
vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske,
enduro i promidžbene vožnje i druge slične aktivnosti
mogu se obavljati na javno prometnim i drugim javnim površinama, koje uz prethodu suglasnost Policijske Uprave,
odredi Općinski načelnik.
Ako se radi o održavanju priredbe ili obavljanju aktivnosti iz stavka 1. ovog članka zabranjuj promet na javnoj
cesti, odobrenje izdaje Općinski načelnik, uz prethodu suglasnost Policijske uprave i nadležne županijske uprave za
ceste.
12. Uvjeti prometovanja vozila opskrbe u zonama
smirenog prometa i pješačkim zonama
Članak 36.
Parkiranje vozila opskrbe dozvoljeno je na prostoru
rezerviranom za vozilo opskrbe, označenom propisanim
prometnim znakom i oznakom na kolniku.
III. JAVNA RASVJETA I ZELENILO
		
Članak 37.
Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti postavljene tako
da izazivaju bliještanje. Žarulje i rasvjetna tijela javne rasvjeta moraju se održavati tako da je osigurana kvalitetna
osvijetljenost.
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Članak 38.
Pravne i fizičke osobe zadužene za održavanje javnih
površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, dužne su osigurati da krošnje stabala i drugo raslinje ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne
signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne
ulaz u slobodne profile kolnika.
IV. NADZOR
Članak 39.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 40.
Za povredu odredaba ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom o sigurnosti prometa na
cestama (Narodne novine boj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13 i 92/14.).
X. Prijelazne i završne odredbe
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Na temelju odredbi članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15), a u skladu sa Procjenom ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša za područje Općine Pušća od listopada 2015. godine, članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 – pročišćeni tekst), te suglasnosti
Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda
za zaštitu i spašavanje Zagreb, KLASA: 810-01/17-01/03,
URBROJ: 543-21-01-17-29 od 24. svibnja 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Pušća na svojoj 2. redovnoj
sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 28. rujna 2017.
godine donosi
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ODLUKU
o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite
i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Pušća
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se operativne snage sustava
civilne zaštite i pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Pušća s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 41.

Članak 2.

Ova Odluka, kao i sva prometna rješenja iz ove Odluke, donose se uz prethodnu suglasnost nadležne policijske
uprave.

Operativne snage koje imaju obvezu sudjelovanja u
otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća na području Općine Pušća su:
1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Pušća
2. Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Magdalena
4. Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić
5. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Samobor
6. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Pušća
7. Povjerenici civilne zaštite Općine Pušća
8. Udruge
9. Koordinatori na lokaciji
10. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Članak 42.
Na sva pitanja o uređenju prometa koja su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a koja nisu određena
ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj 67/08.) i
podzakonskih propisa.
Članak 43.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim glasniku Općine Pušća.
Klasa: 021-05/17-01/06
Ur. broj: 238/24-01-17-07
Pušća, 28.09.2017
		

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anđelko Ždravac

Članak 3.
Operativne snage sudionici su aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provedbu mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti
okolnostima kada je proglašena katastrofa. Operativnim
snagama rukovodi i koordinira Općinski načelnik Općine
Pušća uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine
Pušća.
Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća
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Članak 4.

Članak 5.

Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od interesa za
sustav civilne zaštite na području Općine Pušća su:
1. Ordinacija opće medicine Marijana Kos Bernardić,
Zagorska 2, Donja Pušća, 10294 Donja Pušća
2. Klaonica Mihalinec d.o.o., Dubrovačka cesta 19,
Dubrava Pušćanska, 10294 Donja Pušća
3. Bermes d.o.o., Zagorska 14, Donja Pušća, 10294
Donja Pušća
4. Vugec d.o.o., Kumrovečka 10, Donja Pušća, 10294
Donja Pušća
5. Zlatno doba – dom za starije i nemoćne, Kumrovečka 117, Gornja Pušća, 10294 Donja Pušća
6. Bzik d.o.o., Selski put 22, Bregovljana, 10294 Donja
Pušća
7. Šeničnjak projekt d.o.o., Ljudevita Gaja 8, Dubrava
Pušćanska, 10294 Donja Pušća
8. Vodo-lim Mihok d.o.o., Magdalenska 30, Marija
Magdalena, 10294 Donja Pušća
9. Bravarija Iveković d.o.o., Kumrovečka 6 c, Donja
Pušća, 10294 Donja Pušća
10. Trgostrojomont d.o.o., Ravnice 13, Gornja Pušća,
10294 Donja Pušća
11. Prijatelj zdravlja d.o.o., Kumrovečka 99 a, Donja
Pušća, 10294 Donja Pušća
12. Ljekarne prijatelj zdravlja, Kumrovečka 99 a, Donja
Pušća, 10294 Donja Pušća
13. „Al-met“ – bravarski obrt, Voćarska 38, Hrebine,
10294 Donja Pušća
14. Bloketara – obrt za izradu betonskih proizvoda, Kumrovečka 69, Donja Pušća, 10294 Donja Pušća
15. Bravarski obrt „Đoni“, Kumrovečka 4, Donja Pušća,
10294 Donja Pušća
16. Obrt strojobravarija „Števa“, Žirovnica 4, Dubrava
Pušćanska, 10294 Donja Pušća
17. Obrt za autoprijevoz i trgovinu, „Transport Vugec“,
Voćarska 4, Donja Pušća, 10294 Donja Pušća
18. Obrt za autoprijevoz, proizvodnju i trgovinu „Transporti Zorkić“, Bregovljanska 15 a, Bregovljana,
10294 Donja Pušća
19. Obrt za proizvodnju betonskih proizvoda, Kumrovečka 141, Gornja Pušća, 10294 Donja Pušća
20. „Šeničnjak gradnja“ – građevinski obrt, Ljudevita
Gaja 8, Dubrava Pušćanska, 10294 Donja Pušća
21. Vugec – obrt za cvjećarstvo, pogrebne usluge, proizvodnju i trgovinu, Trešnjevačka 1, Donja Pušća,
10294 Donja Pušća.

Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području
Općine Pušća su:
1. Lovačko društvo „Fazan“
2. Nogometni klub „Pušća“
3. Udruga branitelji Hrvatske Pušća
4. Udruga umirovljenika Općine Pušća
5. Udruga žena Pušća
6. Udruga „Pušćanski bregi“.
Članak 6.
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.
Članak 7.
Pravne i fizičke osobe iz članaka 4. i 5. ove Odluke su
dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Pušća.
Članak 8.
Pravnim i fizičkim osobama iz članaka 4. i 5. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite, koji će sadržavati točno
određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju
prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 9.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pušća u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih
mjera i aktivnosti.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Pušća
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 02/16.).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u
„Službenom glasniku Općine Pušća.“
KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 238/24-01-17-08
Donja Pušća, 28. rujna 2017. godine
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj samoupravi (NN br. 33/01,60/01,
129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,
19/13) i članka 18. Statuta Općine Pušća
(Službeni glasnik općine Pušća 01/13- pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pušća na 2. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 28. rujna 2017. godine donijelo je

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o
zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13,
153/13 i 78/15) i članka 31. stavka 4. Uredbe
o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa
na okoliš (Narodne novine, broj 3/17.) te članka 32. Statuta
Općine Pušća (Službeni glasnik, broj 01/13 – pročišćeni
tekst), Načelnica Općine Pušća dana 12. srpnja 2017. godine donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste
javnog dobra u općoj uporabi

ODLUKU
da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja
na okoliš IV. Izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Pušća
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I.
Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste,javnog dobra u
općoj uporabi u vlasništvu Općine Pušća, za nerazvrstanu
cestu:
Nova ulica u naselju Dubrava Pušćanska, k.č.br. 1425/
14,1425/15,1425/17,1425/18, k.o. Pušća
II.
Primjenom članka 131. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14), a na
temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste izrađenog od Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Zaprešić, Zelengaj 15, ovlašteni inženjer geodezije Luka Stanković dipl. ing. geod. Geo 809,
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
neotuđivom vlasništvu Općine Pušća.
Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje
svojstva nerazvrstanih cesta ovlašćuje se Općinski načelnik 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 Zaprešiću, Zemljišno-knjižni odjel.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
Službenom glasniku Općine Pušća.
Klasa: 021-05/17-01/06
Ur.br. 238/24-01-17-09
Pušća, 28. rujan 2017.god.
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I.
Ovom Odlukom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš IV.Izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Plan), obzirom da je utvrđeno da IV.Izmjene i dopune
prostornog plana uređenja Općine Pušća neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.
II.
Osnovni razlozi i ciljevi za pokretanje postupka izrade
IV.Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pušća, utvrđeni su člankom 4. Odluke o izradi IV. Izmjena i
dopuna prostornog plana uređenja Općine Pušća:
• U razdoblju od donošenja posljednjih izmjena i dopuna plana izmijenjen je znatan broj propisa koji utječu
na planiranje prostora Općine s kojima je potrebno
uskladiti ovaj Plan. Uz to Općina je zaprimila i zahtjeve, inicijative i projekte koje je potrebno stručno
razmotriti i uputiti u javnu raspravu.
Planom će se odrediti osobito:
• usklađivanje granica naselja i granice Općine, prema
podacima Državne geodetske uprave, odnosno provedenim Odlukama Općine Pušća
• promjena granica građevinskih područja temeljem zaprimljenih zahtjeva po provedenoj analizi prostornih
mogućnosti i optimalnog korištenja prostora;
• izrada pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana, na koji se primjenjuju odredbe
Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja
(NN 115/15);
• izrada grafičkog dijela Plana u službenom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske
(HTRS96/TM), odnosno u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15);
• usklađenje postojeće i planirane infrastrukture sa novim propisima, te prema podacima i zahtjevima nadležnih tijela, a u skladu s Prostornim planom Zagrebačke županije.
• razmatranje zaprimljenih zahtjeva građana
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III.
Kroz izradu Plana potrebno je uključivanje i razmatranje ostalih zahtjeva te izmjene i dopune koje se pokažu
opravdanima u tijeku izrade Plana i javne rasprave ili proizađu iz gore nabrojanih razloga.
IV.
S ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjeca na
okoliš IV.Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pušća, Jedinstveni Upravni odjel Općine Pušća zatražio je mišljenja od sljedećih tijela i osoba određenih posebnim propisom:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; Uprava za
zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta
80, 10000 Zagreb
3. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša; Ulica Grada Vukovara
72/V; 10000 Zagreb
4. Zagrebačka županija; Upravni odjel za gospodarstvo;
Ulica Grada Vukovara 72/V; 10000 Zagreb
5. Zagrebačka županija; Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu; Ulica Grada Vukovara 72/V;
10000 Zagreb
6. Zagrebačka županija; Upravni odjel za poljoprivredu,
ruralni razvitak i šumarstvo; Ulica Grada Vukovara
72/V;10000 Zagreb
7. Zagrebačka županija; Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb; Ulica Grada Vukovara 72/V; 10000 Zagreb
8. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu; Ulica Grada Vukovara
72/V; 10000 Zagreb
9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije; Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
10. Hrvatske šume; Uprava šuma Zagreb; Nazorova 7;
10000 Zagreb
11. Hrvatske vode; VGI za slivno područje Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 220; 10000 Zagreb
12. Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti,
Zelengaj 15, Zaprešić
13. Plinacro, Savska 88a, 10000 Zagreb
U roku od 30 dana zaprimljena su mišljenja sljedećih
tijela:
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (Klasa:
612-07/17-58/187, Urbroj: 517-07-2-2-17-2, od 16.01.
2017.), zaprimljeno 19.06.2017. (Klasa: 350-02/1701/03, Urbroj: 238/24-02-17-09), kojim je nadležno
Ministarstvo dalo slijedeće mišljenje:
Da za planirane IV. Izmjene i dopune prostornog plana
uređenja Općine Pušća ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje
zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena
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područja) i da su planirane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pušća prihvatljive za
ekološku mrežu.
2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb
(Klasa: 350-02/05-01/0000002, Ur.broj: 374-25-1-179,. od 16.01. 2017.) zaprimljeno dana 23.06.2017.,
(Klasa: 350-02/17-01/03, Urbroj: 238/24-02-17-08),
kojim je nadležno tijelo nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju dalo mišljenje da nije potrebno provoditi
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za IV.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Pušća, uz pridržavanje mjera zaštite voda, te uz pridržavanje planskih rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda propisanih Odluklom o odvodnji otpadnih
voda (Službeni glasnik Zagrebačke županije 25/16).,
a usvajanje i kasnija primjena predmetnih Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pušća neće
imati značajan utjecaj na površinske i podzemne vode,
stoga daju Mišljenje da nije potrebno provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš.
3. Zagrebačka županija; Upravni odjel za gospodarstvo; Ulica grada Vukovara 72, Zagreb (Klasa:
350-01/17-01/11, Urbroj: 238/1-10-17-02 od
05.06.2017.), zaprimljeno 06.06.2017. (Klasa: 35002/17-01/03. Urbroj: 238/24-02-17-05), kojim nadležno tijelo daje mišljenje da za predmetne IV. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Pušća nije
potrebno provesti postupak stateške procjene utjecaja
na okoliš.
4. HRVATSKAAGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU,
Radnička cesta 80/7, Zagreb; (Klasa: 612-07/17-32/53,
Urbroj: 427-07-4-17-2, od 14.06.2017.), zaprimljeno
20.06.2017. (Klasa: 350-02/17-01/03, Urbroj: 238/2402-17-07), kojim nadležno tijelo daje Mišljenje da uz
navedene mjere zaštite zaštićenih područja i krajobraznih vrijednosti u odredbama za provođenje navedenog Plana potrebno je ugraditi studiju „Obilježja područja sa stanovišta zaštite prirode s prijedlogom mjera
zaštite za potrebe IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pušća.
5. Zagrebačka županija; Upravni odjel za zdravstvo
i socijalnu skrb; Ulica grada Vukovara72/V, Zagreb
(Klasa: 350-01/17-01/12, Urbroj: 238/1-13-02/4-1702, od 06. 06. 2017.), zaprimljeno 09.06.2017. (Klasa: 350-02/17-01/03. Urbroj: 238/24-02-17-06), kojim
nadležno tijelo daje mišljenje da za predmetne IV.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Pušća nije potrebno provesti postupak stateške procjene utjecaja na okoliš.
Ostala tijela iz gore navedenog popisa, a od kojih je
također zatraženo mišljenje o potrebi provođenja strateške
procjene, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva nisu
dostavila svoje mišljenje, te se smatra da nemaju posebnih zahtjeva glede obveze provođenja strateške procjene
utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Pušća.
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V.

VI.

Odluku kojom se utvrđuje da za IV.Izmjene i dopune
prostornog plana uređenja Općine Pušća, nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš i da je predmetni Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, Načelnica Općine Pušća je donijela temeljem pribavljenih mišljenja tijela i
osoba iz točke IV. ove Odluke i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja iz Priloga II. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš.
Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i
105/15) unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalazi se
područje ekološke mreže.
Unutar obuhvata predmetnog Prostornog plana ne nalaze se zaštićena područja prirode temeljem Zakona o zaštiti prirode.
Budući da se obuhvat predmetnog Plana ne nalazi
unutar područja ekološke mreže, a niti u blizini obuhvata
predmetnog plana, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je ocijenilo da se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okliša i prirode prilikom realizacije planiranih ciljeva
izrade Plana, može isključiti značajan utjecaj predmetnog
Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke
mreže, stoga je dano Mišljenje da su IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pušća prihvatljive za
ekološku mrežu.
S obzirom na ciljeve i programska polazišta Plana,
Hrvatske agencije za okoliš i prirodu dala je uz Mišljenje studiju „Obilježja područja sa stanovišta zaštite prirode
s prijedlogom mjera zaštite za potrebe IV.Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Pušća“ u kojoj su definirane i mjere zaštite čija provedba bi osigurala dugoročno očuvanje bioraznolikosti i krajobraznih vruijednosti
područja Općine Pušća, zaštićenih područja, ciljnih vrsta
i stanišnih tipova područja ekološke mreže RH (ekološke
mreže Europske unije Natura 2000), te ostalih ekološki
značajnih područja.

O ovoj Odluci će Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine,
broj 03/17).
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u Službenom glasniku Općine Pušća.
KLASA: 350-02/17-01/03
URBROJ: 238/24-02-17-11
Pušća, 12. srpnja 2017. godine
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