
Broj 1. 09. travnja 2015.Godina XXII.

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

1. Zaključak o doznaci fi nancijskih sredstava 
Gradskom društvu Crvenog križa Zaprešić; 

2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 

3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne 
infrastrukture i opsega radova u 2014. 
godini; 

4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu 
Općinske načelnice Općine Pušća; 

5. Odluka o sufi nanciranju premije osiguranja 
za usjeve i nasade poljoprivrednika s 
područja Općine Pušća:

6. Odluka o sufi nanciranju izobrazbe 
o održivoj uporabi pesticida za 
poljoprivrednike; 

7. Odluka o raspoređivanju sredstava za 
rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Pušća; 

8. Odluka o osnovici za obračun plaće 
Općinskog načelnika; 

9. Odluka o prihvaćanju analize stanja sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine 
Pušća; 

10. Odluka o prihvaćanju smjernica za 
organizaciju i daljnji razvoj sustava zaštite 
i spašavanja na području Općine Pušća za 
razdoblje 2015.-2016. ; 

S A D R Ž A J

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
obavljanju dimnjačarskih poslova; 

12. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 
– pročišćeni tekst; 

13. Zaključak o prihvaćanju cijena 
dimnjačarskih usluga; 

14. Odluka o izradi razvojnog dokumenta 
Strategije kulturnog razvitka Općine Pušća 
za razdoblje 2015.-20120.; 

15. Odluka o izradi razvojnog dokumenta 
Strategije održivog razvoja poljoprivrede 
Općine Pušća za razdoblje 2015.-2020.; 

16. Odluka o izradi razvojnog dokumenta 
Strategije razvoja turizma za područje 
Općine Pušća za razdoblje 2015.-2020.; 

17. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava 
za održavanje i nadogradnju web portala 
Općine Pušća; 

18. Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu za 
koordinaciju rada zimske službe; 

19. Odluka o isplati Uskrsnice osobama bez 
primanja, socijalno ugroženim osobama te 
umirovljenicima do 1.500,00 kn mirovine; 

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 02. 
ožujka 2015. godine, donosi

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

GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA 
ZAPREŠIĆ

Članak 1.

Odobrava se isplata sredstava HRVATSKOM 
CRVENOM KRIŽU, GRADSKOM DRUŠTVU 
CRVENOG KRIŽA ZAPREŠIĆ iz Zaprešića,  Trg 
žrtava fašizma 8 za realizaciju socijalnih programa u 
prvom tromjesečju 2015. godine u iznosu od 7.500,00 kn. 

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2015. godinu.

Članak 3.

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

Klasa: 402-08/15-01/01
Ur. broj: 238/24-02-15-02
Donja Pušća, 02. ožujka 2015. godine
       

OPĆINSKI NAČELNIK 
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novi-
ne”, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 
94/13 i 153/13) i članka 18. Statuta Općine Pušća (“Služ-
beni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Pušća na 15. redovnoj sjednici 
održanoj dana 19. ožujka 2015. godine donosi

 O D L U K U
 O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. 

GODINU

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. go-
dinu. 

Izvješće je sastavni dio ove Odluke.

II.

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

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 238/24-01-15-03
Donja Pušća, 19. ožujka 2015. godine
                                                                                              

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

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 109/95, 
21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13  i 153/13) te članka 32. Statuta Općine Pušća (“Služ-
beni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst),  
Općinski načelnik Općine Pušća podnosi Općinskom vije-
ću Općine Pušća

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

 Utvrđuje se da je tijekom 2014. godine izvršen pro-
gram gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture 
kako slijedi:

Planirano Programom 917.000,00 kuna, a izvršeno u 
iznosu od 677.342,11 kuna

1. Javne površine 

Proračunom Općine Pušća planirana su sredstva 
u iznosu od  153.000,00 kuna, a izvršena su u visini od  
132.000,41 kuna, radovi predviđeni programom gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture  odnose se na 
slijedeće:

• Sanacija odvodnje i asfaltiranje staze na groblju u Pu-
šći

• Staza na groblju 132.000,41 kn
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2.  Vodoopskrba

 Proračunom Općine Pušća planirana su sredstva u vi-
sini 50.000,00 kuna, a izvršena su u visini od 36.470,70 
kuna (rekonstrukcija vodovoda Trešnejvačka ulica Donja 
Pušća -klizište).

2.   Javna rasvjeta

 Proširenje mreže javne rasvjete u naselju Donja Pu-
šća,  ulica Magadlenska i Voćarska. Sredstava su planira-
na u iznosu od 35.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 
24.887,91 kuna.

3.   Zajednička ulaganja na Županijske ceste

 Planom Proračuna planirana su sredstva u visin i od 
300.000,00 kuna, a utrošena  su u iznosu od 180.000,00 
kuna, tj. djelomično zbog neizvršavanja obveze ŽUC po 
Sporazumu  o sufinanciranju radova na sanaciji LC 31023 
(u naselju Pušćanska Dubrava) i sanacija klizišta na LC 
31022 (Jurjevska I i II  i ŽC 2186 Kumrovčeka ulica)

4. Izgradnja kanalizacije  

 Proračunom Općine Pušća planirana su sredstva 
u iznosu od 304.000,00 kuna, a izvršena su u visini od 
303.983,09 kuna, sredstva su utrošena za radove Ugovo-
rene temeljem Ugovora o financiranju izrade projektne 
dokumentacije za objekte komunalnih vodnih građevina 
(glavni izvedbeni projekat I faze glavnih sabirnih kolek-
tora odvodnje na području OP)  i temeljem Ugovora o fi-
nanciranju izrade projektne dokumentacije za objekte ko-
munalnih vodnih građevina ( glavni i izvedbeni projekat 
spojnog tlačnog cjevovoda s crpnom stanicom Pušća) od 
30.12.2013. godine.
 
KLASA: 022-05/15-01/ 13       
URBROJ: 238/24-02-15- 01    
Donja Pušća, 26. veljača 2015. godine

 OPĆINSKA NAČELNICA                        
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o ko-
munalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 
broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 
94/13 i 153/13) i članka 18. Statuta Općine Pušća (“Služ-
beni glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Pušća na 15. redovnoj sjednici 
održanoj dana 19. ožujka 2015. godine , donosi

 O D L U K U
 O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE I OPSEGA RADOVA U 2013. 
GODINI

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture i opsega radova u 2014. godini. 

Izvješće je sastavni dio ove Odluke.

II.

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

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 238/24-01-15-04
Donja Pušća, 19. ožujka 2015. godine
                                                                                               

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

Na osnovi članka 28. stavak 4. i članka 30. stavka 5. Za-
kona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 
36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13  i 153/13) i članka 32. Statuta Općine 
Pušća (Službeni glasnik Općine Pušća br. 01/13 – proči-
šćeni tekst), Načelnica Općine Pušća, Općinskom vijeću 
Općine Pušća podnosi

 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

I OPSEGA RADOVA U 2014. GODINI

 Utvrđuje se da je tijekom 2014. godine izvršen pro-
gram održavanja komunalne infrastrukture  kako slijedi:

Ukupno ostvareni prihodi: 
  -  Komunalna naknada     263.367,58 kuna
  -  Grobna naknada      135.970,95 kuna
  -  Tekuće pomoći županije     375.000,00 kuna
  -  Porezni prihodi općine     1.385.966,58 kuna

Programom su planirana sredstava u visini od 
2.302.199,28 kuna, a utrošena su u visni od 2.160.305,11 
kuna

1.  Održavanje nerazvrstanih cesta

 Proračunom Općine Pušća planirana su sredstva u 
iznosu od 1.000.000,00  kuna, a utrošena su  u iznosu od 
984.133,12 kuna na slijedeće:
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1.1  Odvodnju atmosferskih voda 

• čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda
• čišćenje putnih graba na području Općine Pušća, pre-

ma stupnju prioriteta i stanju na terenu,
• izmjena dotrajalih vodopropusnih cijevi prema stup-

nju prioriteta i stanju na terenu.

U ukupnom iznosu od 11.553,14 kuna

1.2  Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina

• pojačano čišćenje javnih površina uključujući i mje-
sno groblje osim javnih cesti tijekom godine, prema 
potrebi

• čišćenje zelenih površina, košnja trave u parkovima, 
dječjim igralištima, mjesnom groblju i dr.,

• obnova i uređenje zelenila i obrezivanje stabala, pre-
ma potrebi

U ukupnom iznosu od 99.024,19 kuna.

1.3  Održavanje nerazvrstanih cesta
• nasipavanje cesta i bankina  na području Općine ka-

menim agregatom, sanacija loših djelova asfaltnog 
kolnika (preasfaltiranje) investicijsko održavanje i sl. 
U iznosu od 873.555,79 kuna.

      Izvješće o izvršenim radovima na općinskim cestama 
sastavljena su u posebnom obliku i sastavni su dio ovog 
izvješća.

1.4 Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i javnih 
površina

• čišćenje snijega na nekategoriziranim cestama Općine 
Pušća planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 
kuna, a utrošena su u iznosu od 107.690,75  kuna. 

1.5  Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama

• sanacija klizišta naslih na nerazvrstanim cesta plani-
rana su u iznosu od 579.289,28 kuna, a utrošena su u 
iznosu od 379.976,63 kuna za sanaciju:
  -  Trešnjevačka ulica u naselju Donja Pušća
  -  Klizišta I, u iznosu od 339.714,13
  -  Odvojak Dvorske ulice (Barilovići) u naselju Gor-

nja Pušća
U iznosu od 40.262,50 kuna.
Manje utrošena sredstava od planiranih su iz razloga 

nemogućnosti sanacije klizišta II u Trešnjevačkoj ulici, na-
selje Donja Pušća.

2. Javna rasvjeta

Proračunom općine Pušća planirana su sredstva u visi-
ni od 572.910,00 kuna

Održavanje javne rasvjete realizirano je u skladu s Na-
ruđbenicom  o održavanju u planiranim okvirima, a potreb-
na sredstva nisu trošena iz dijela komunalne naknade jer 
nisu dostatna. U potpunosti su izvršeni radovi koji se odno-
se na redovitu izmjenu dotrajalih elemenata javne rasvjete 
(rasvjetna tijela, žarulje, stupovi) u iznosu od  78.924,28 
kuna.

Potrošnja javne rasvjete podmirena je u cijelosti u 
iznosu od 491.259,13 kuna, a dijelom iz sredstava komu-
nalne naknade  a ostalo iz ostalih izvora novčanih sredstava 
Proračuna Općine Pušća.

3. Groblja Pušća i Marija Magdalena

Obuhvaća sve troškove nastale pri poslovanju groblja, 
a sredstva su osigurana iz sredstava grobne naknade a uko-
liko to nije dovoljno iz sredstrava Proračuna. Proračunom 
Općine planirana su sredstva u visini od  211.000,00 kuna , 
a utrošena su u iznosu od  118.321,20  kuna .

Izvješće za Groblje Pušća i Marija Magdalena sastav-
ljena su u posebnom obliku i sastavni su dio ovog izvješća.

Klasa: 022-05/15-01/13 
Ur.broj: 238-24-02-15-02 
Pušća, 26.veljača 2015. godine

                                       OPĆINSKA NAČELNICA
 Anđela Cirkveni

4
Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narod-
ne novine,“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pro-

čišćeni tekst), članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni 
glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 - pročišćeni tekst) i član-
ka 62. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pušća („Služ-
beni glasnik Općine Pušća“, broj 02/09), Općinsko vijeće 
Općine Pušća na 15. redovnoj sjednici, održanoj dana 19. 
ožujka 2015. godine, donosi 

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske načelnice 

Općine Pušća

Članak 1.

Općinska načelnica Općine Pušća je podnijela Općin-
skom vijeću Općine Pušća „Izvješće o radu Općinske na-
čelnice Općine Pušća za razdoblje od 01.07. – 31.12.2014. 
godine.“
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Podnijeto Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službe-
nom glasniku Općine Pušća“.

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 238/24-01-15-05
Donja Pušća, 19. ožujka 2015. godine                                                                       
                      

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

5
Na temelju članka  18. Statuta opći-

ne Pušća („Službeni glasnik općine Pušća“ 
01/13-pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovni-
ka općinskog vijeća općine Pušća („Službeni 

glasnik općine Pušća“ 02/09), općinsko vijeće na svojoj 
15. redovnoj sjednici održanoj 19. ožujka 2015. godine, 
donijelo je

O D L U K U
o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade

poljoprivrednika s područja općine Pušća

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se način i uvjeti sufinancira-
nja premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika 
s područja općine Pušća.

Članak 2. 

Općina Pušća će u 2015. godini po svim policama osi-
guranja koje poljoprivrednici s područja općine zaključe s 
„Croatia osiguranjem“ d.d., sufinancirati premiju osigura-
nja od proljetnog mraza, tuče, groma i požara u iznosu od 
25 % bruto premije osiguranja po svakoj zaključenoj polici 
osiguranja. 

Premija osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika 
s područja općine Pušća sufinancirati će se poljoprivredni-
cima koji su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarsta-
va koji vodi Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Članak 3. 

Sredstva za sufinanciranje premije osiguranja za usje-
ve i nasade poljoprivrednika s područja općine Pušća osi-
guravaju se  u Proračunu općine Pušća za 2015. godinu, na 
poziciji R 090  konto 3523, Program-Subvencije u poljo-
privredi. Aktivnost-Subvencija poljoprivreda. 

Članak 4. 

Ovlašćuje se načelnica Anđela Crkveni na sklapanja 
Ugovora s „Croatia osiguranjem“d.d. o sufinanciranju pre-
mije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s pod-
ručja općine Pušća. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službe-
nom glasniku općine Pušća“.

Klasa: 021-05/15-01/01
Urbroj: 238/24-01-15-06
Pušća, 19. ožujka 2015. godine

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

6
Na temelju članka  18. Statuta općine Pušća 
(„Službeni glasnik općine Pušća“ 01/13-proči-
šćeni tekst) i članka 56. Poslovnika općinskog 
vijeća općine Pušća („Službeni glasnik općine 

Pušća“ 02/09), općinsko vijeće na svojoj 15. redovnoj sjed-
nici održanoj 19. ožujka 2015. godine, donijelo je

O D L U K U
o sufinanciranju izobrazbe

o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se sufinanciranje izobrazbe 
o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike s prebiva-
lištem na području Općine Pušća u iznosu 100,00 kn (slo-
vima:stokuna) za jednog člana iz istog domaćinstva. 

Članak 2.

Troškovi sufinanciranja izobrazbe iz točke 1. ove Od-
luke teretit će Proračun Općine Pušća za 2015. godinu,  
Program A04 – Poljoprivreda, A-10002 – Subvencija po-
ljoprivreda, račun 3523  „Subvencije poljoprivrednicima“ 

Članak 3.

Poljoprivrednik će ostvariti pravo na sufinanciranje 
izobrazbe temeljem podnijetog zahtjeva Općini Pušća, za 
izobrazbu završenu nakon 1. ožujka 2015. godine.

Zahtjevu je potrebno priložiti: presliku uplatnice o 
izvršenoj uplati troškova izobrazbe i potvrdu o završenoj 
izobrazbi.
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Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službe-
nom glasniku općine Pušća“.

Klasa: 021-05/15-01/01
Urbroj:238/24-01-15-07
Pušća, 19. ožujka 2015. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                     
Željko Stanišak, dr.vet.med

7
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o fi-
nanciranju političkih stranaka i izborne pro-
midžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 
27/13, 02/14) i članka 18. Statuta općine Pu-

šća (»Službeni glasnik Općine Pušća broj 01/13 -  proči-
šćeni tekst), Općinsko vijeće općine Pušća na 15. redovnoj 
sjednici općinskog vijeća održanoj 19. ožujka 2015. godine 
donijelo je

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Pušća

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad poli-
tičkih stranaka, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Pušća (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2015. godi-
nu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pušća za 2015. 
godinu.

Članak 2.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine 
Pušća imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog 
vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Članak 5.

Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijeć-
nik/ 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 prethod-
nom 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 769,23 kuna.

 
Članak 7.

Na dan konstituiranja, sastav Općinskog vijeća je bio 
sljedeći:

HSS - 6 člana
HDZ - 2 člana
SDP - 2 člana
ZS - 1 član
NL Zlatko Novoselec - 2 člana
UKUPNO:    13 članova

Članak 8.

Sredstva utvrđena ovom Odlukom raspoređuju se za 
rad političkoj stranci kako slijedi:

HSS -    4.615,38 kuna
HDZ -    1.538,46 kuna
SDP -     1.538,46 kuna
ZS -                           769,24 kuna
NL Zlatko Novoselec -              1.538,46 kuna
UKUPNO:                    10.000,00 kuna.

Sredstva propisana ovom Odlukom, a koja su osigura-
na za redovito financiranje političkih stranaka, doznačuju 
se na žiro-račun političke stranke, otvoren za redovito fi-
nanciranje djelatnosti, o čemu političke stranke pismeno 
obavještavaju računovodstvo općine.

Sredstva iz ove Odluke doznačuju se polugodišnje u 
jednakim iznosima.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
vit će se u »Službenom glasniku općine Pušća«.
      
Klasa: 021-05/15-01/01 
Ur.br. 238/24-01-15-08
Pušća, 19. ožujka 2015. godine

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
      Željko Stanišak, dr.vet.med.
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8
Temeljem odredbi Zakona o plaćama u lo-
kalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine broj 28/2010) i članka 18. 
Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Opći-

ne Pušća 01/13– pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine 
Pušća je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 19. ožujka 
2015. godine donijelo slijedeću:

ODLUKU
o osnovici za obračun plaće općinskog načelnika

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje se osnovica za obračun pla-
će općinskog načelnika Općine Pušća u iznosu od 3.890,00 
kn (slovima: tri tisuće osam stotina devedeset kuna) bruto, 
sve sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini 
osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne 
novine broj 151/2014).

Članak 2.

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

Klasa: 021-01/15-01/01
Ur.br. 238/24-01-15-09
Pušća, 19. ožujka 2015. godine

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

9
Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. 
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine,“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 
i članka 18. Statuta Općine Pušća (“Službeni 

glasnik Općine Pušća,” broj 01/13 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Pušća na 15. redovnoj sjednici 
održanoj dana 19. ožujka 2015. godine, donosi 

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE PUŠĆA ZA 2014. GODINU

I.

Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja 
na područja Općine Pušća za 2014. godinu. 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Pušća za 2014. godinu je sastavni dio ove Odluke.

II.

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

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 238/24-01-15-10
Donja Pušća, 19. ožujka 2015. godine
                                                                                                  

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

ANALIZA STANJA
 SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU 
OPĆINE PUŠĆA ZA 2014. GODINU

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o zaštiti i spa-
šavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 
127/10), predstavnička tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u ostvarivanju prava i obveza u 
području zaštite i spašavanja najmanje jednom godišnje, ili 
pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje susta-
va zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga 
zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i ra-
zvoj istog na svom području.

Temeljem cjelovite analize sustava zaštite i spašava-
nja na području Općine Pušća utvrđuju se i pravci daljnjeg 
razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Pušća.

Ovom kratkom raščlambom, a kao podlogom za cje-
lovitu analizu stanja biti će obuhvaćeni sudionici zaštite i 
spašavanja (fizičke i pravne osobe te izvršna i predstav-
nička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samo-
uprave) te posebno operativne snage zaštite i spašavanja 
koje funkcioniraju na području Općine Pušća ili su s njim 
u pogledu provedbe zaštite i spašavanja u direktnoj vezi.

2. OPIS STANJA

Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spa-
šavanja na području Općine Pušća karakterizira činjenica 
da je isti do donošenja Zakona o dopuni Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 
i 127/10), bio organiziran i provođen sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona 
o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propi-
sima donešenim temeljem navedenih zakona.

Stanje sustava zaštite i spašavanja u Općini Pušća mo-
žemo ocijeniti zadovoljavajućim.

2.1. Sudionici zaštite i spašavanja

Govoreći o sustavu zaštite i spašavanja moramo reći da 
se sustavom zaštite i spašavanja na području Općine Pušća 
pored tijela izvršne i predstavničke vlasti (načelnik i op-
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ćinsko vijeće), bavi i niz fizičkih i pravnih osoba. Neki su 
od njih sudionici zaštite i spašavanja zato što se po svojoj 
prirodi posla bave distribucijom vode za piće ili pak elek-
trične energije (Vodoopskrba – „Zaprešić“ d.o.o. i Elektro-
opskrba – HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., 
ELEKTRA ZAGREB – Pogon Zaprešić), drugi poradi 
toga što u okviru svog posla gospodare šumama, vodama 
ili prometnicama (komunalne djelatnosti – Zaprešić d.o.o., 
poslovi zimske službe – Obrt za transport, građevinarstvo, 
trgovinu i usluge „MIHALIČEK“, Ispostava županijskih 
cesta – Nadcestarija Zaprešić, ŽUC Zagrebačke županije, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Magdalena, JVP 
Grada Zaprešića, Hrvatske vode, itd.).

Sudionici zaštite i spašavanja jesu naravno i Dom 
zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Ordi-
nacija opće medicine dr. Kos, Zavod za javno zdravstvo 
Zagrebačke županije, Centar za socijalnu skrb Zaprešić i 
Veterinarska stanica Zaprešić koji također imaju iznimnu 
ulogu u zaštiti i spašavanju.

Organizacija Gradskog društva Crvenog križa Zapre-
šić, LD „Fazan,“ NK Pušća, Udruga branitelji hrvatske Pu-
šća kao i neke druge udruge građana također su sudionici 
zaštite i spašavanja.

2.2. Operativne snage zaštite i spašavanja

a) STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Općinsko vijeće Općina Pušća je sukladno članku 10. 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za-
štite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08) 
i članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Na-
rodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) osno-
valo Stožer zaštite i spašavanja za područje Općine Pušća 
koji je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja ko-
jim rukovodi općinski načelnik. Stožer zaštite i spašavanja 
osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se 
kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 
velike nesreće. Stožer je i po zakonskoj regulativi opera-
tivna snaga zaštite i spašavanja.

Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 31. redov-
noj sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donije-
lo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera 
zaštite i spašavanja za područje Općine Pušća (KLASA: 
021-05/13-01/02, URBROJ: 238/24-13-06 od 18. ožujka 
2013. godine). U članku 3. Odluke o osnivanju Stožera 
zaštite i spašavanje za područje Općine Pušća („Službeni 
glasnik Općine Pušća“, broj 03/09 i 05/11) za člana Stožera 
umjesto g. Željka Putnika (pomoćnik načelnika za krimi-
nalističku policiju Policijske postaje Zaprešić) imenovan 
je g. Marijan Burić (pomoćnik načelnice Policijske postaje 
Zaprešić) za člana Stožera. 

Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića i DVD 
Marija Magdalena sa svojim operativnim vatrogascima i 
pripadajućom tehnikom taktički su nositelji svakodnevnih 

operativnih zadaća zaštite i spašavanja i okosnica redovitih 
operativnih snaga zaštite i spašavanja. DVD Marija Mag-
dalena djeluje na području Općine Pušća te se njegova ak-
tivnost i djelovanje financira iz općinskog proračuna.

Naglašeno je da gotovo svi sudionici zaštite i spaša-
vanja raspolažu određenim operativnim snagama zašti-
te i spašavanja pa tako primjerice: komunalna djelatnost 
– Zaprešić d.o.o., poslovi zimske službe – Obrt za tran-
sport, građevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALIČEK“, 
vodoopskrba – „Zaprešić“ d.o.o., Plinoopskrba – Gradska 
plinara Zagreb, elektroopskrba – HEP – Operator distri-
bucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZAGREB – Pogon 
Zaprešić, Veterinarska stanica Zaprešić, Nadcestarija Za-
prešić, ŽUC Zagrebačke županije i Ured državne uprave 
- Ispostava Zaprešić.

Ovi sudionici zaštite i spašavanja zapravo kroz orga-
nizirani sustav unutar firme provode mjere, raspolažu sa 
osposobljenim ljudstvom, pa i dijelom tehnike za provedbu 
nekih zadaća zaštite i spašavanja.

b) POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za 
provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji 
operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru re-
dovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provo-
đenje mjera civilne zaštite.

Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 4. redovnoj 
sjednici održanoj dana 03. prosinca 2013. godine donijelo 
Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namje-
ne Općine Pušća (KLASA: 021-05/13-01/09, URBROJ: 
238/24-13-11 od 03. prosinca 2013. godine). 

c) POVJERNICI CIVILNE ZAŠTITE
                                 
 Općinska načelnica Općine Pušća je dana 18. stude-

noga 2013. godine donijela Odluku o imenovanju povjere-
nika civilne zaštite (KLASA: 810-01/13-01/05, URBROJ: 
238/24-13-01 od 18. studenoga 2013. godine). 

U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike ne-
sreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativ-
nih snaga Općine Pušća, mobiliziraju se povjerenici civilne 
zaštite.

d) SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA 
KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE 

U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (gotove 
operativne snage zaštite i spašavanja)

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem 
bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pušća.

Općinska načelnica Općine Pušća je dana 18. stude-
noga 2013. godine donijela Odluku o utvrđivanju pravnih 
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje za područje Op-
ćine Pušća (KLASA: 810-01/13-01/06, URBROJ: 238/24-
13-01 od 18. studenoga 2013. godine). 
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Navedenim dokumentom utvrđene su pravne osobe od 
interesa za zaštitu i spašavanje za područje Općine Pušća u 
slijedećem sastavu: Dobrovoljno vatrogasno društvo Ma-
rija Magdalena, Javna vatrogasna postrojba Grada Zapre-
šića, Dom zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Za-
prešić, Ordinacija opće medicine Pušća, Zavod za javno 
zdravstvo Zagrebačke županije, Gradsko društvo Crvenog 
križa Zaprešić, Centar za socijalnu skrb Zaprešić, Veteri-
narska stanica Zaprešić, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o., DP 
ELEKTRA ZAGREB – Pogon Zaprešić, Gradska plinara 
Zagreb, Hrvatske vode VGO Zagreb, Hrvatske šume, Ko-
munalno poduzeće „Zaprešić“ d.o.o., Županijska uprava 
za ceste Zagrebačke županije, Nadcestarija Zaprešić, Po-
licijska postaja Zaprešić, Lovačko društvo „Fazan“, Obrt 
za transport, građevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALI-
ČEK“, Stunković d.o.o., Pili Mario d.o.o., Vugec Željko 
d.o.o., Vugec Krešo d.o.o. i Meštrović prijevoz d.o.o.

Općinska načelnica Općine Pušća je dana 18. studeno-
ga 2013. godine donijela Odluku o utvrđivanju operativnih 
snaga na području Općine Pušća (KLASA: 810-01/13-
01/07, URBROJ: 238/24-13-01 od 18. studenoga 2013. 
godine). 

Navedenim dokumentom utvrđene su operativne sna-
ge za područje općine Pušća u slijedećem sastavu: Stožer 
zaštite i spašavanja za područje Općine Pušća, Postrojba 
civilne zaštite opće namjene Općine Pušća, Povjerenici 
civilne zaštite Općine Pušća, Javna vatrogasna postrojba 
Grada Zaprešića, Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija 
Magdalena, Dom zdravlja Zagrebačke županije – Isposta-
va Zaprešić, Ordinacija opće medicine Pušća, Zavod za 
javno zdravstvo Zagrebačke županije, Gradsko društvo Cr-
venog križa Zaprešić, Centar za socijalnu skrb Zaprešić, 
Veterinarska stanica Zaprešić i Policijska postaja Zaprešić.
                           

  e) OSTALI GOSPODARSKI SUBJEKTI,  
USTANOVE I UDRUGE ČIJA OPREMA I 

LJUDSTVO MOŽE POMOĆI U ZAŠTITI I SPA-
ŠAVANJU

Na području Općine Pušća registrirane su i djeluju 
pravne i fizičke osobe koje se bave građevinarstvom, pri-
jevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću 
od interesa za zaštitu i spašavanje te se one po potrebi u 
slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nad-
ležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim 
prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć 
žrtvama većih nesreća i katastrofa, a to su: Obrt za tran-
sport, građevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALIČEK“, 
Stunković d.o.o., Pili Mario d.o.o., Vugec Željko d.o.o., 
Vugec Krešo d.o.o., Meštrović prijevoz d.o.o., itd.

f) PRIČUVNE SNAGE

Kada govorimo o pričuvnim snagama zaštite i spašava-
nja onda moramo u prvom redu naglasiti da Općina Pušća 
surađuje sa udrugama koje se mogu angažirati na zadaća-
ma zaštite i spašavanja po zahtjevu načelnice općine.

Organizacija Gradskog društva Crvenog križa Zapre-
šić, LD „Fazan,“ Udruga branitelji hrvatske Pušća, NK 
Pušća, Udruga umirovljenika Pušća, Udruga žena Pušća, 
Udruga „Brlekov breg“ te druge udruge jesu ili trebaju 
postati dio ukupnih pričuvnih operativnih snaga zaštite i 
spašavanja.

2.3. Analiza stanja

Kada se u cijelosti analizira stanje sustava zaštite i spa-
šavanja na području Općine Pušća za 2013. godinu onda 
treba reći nekoliko bitnih činjenica:

1. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 4. redov-
noj sjednici održanoj dana 03. prosinca 2013. godine do-
nijelo Odluku o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite 
i spašavanja na području Općine Pušća za 2013. godinu 
(KLASA: 021-05/13-01/09, URBROJ: 238/24-13-09 od 
03. prosinca 2013. godine).

2. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 30. re-
dovnoj sjednici održanoj dana 12. veljače 2013. godine 
donijelo Odluku o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i 
daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Op-
ćine Pušća za razdoblje 2013. – 2014. godine (KLASA: 
021-05/13-01/01, URBROJ: 238/24-13-05 od 12. veljače 
2013. godine).

3. Općinska načelnica Općine Pušća je dana 18. stude-
noga 2013. godine donijela Odluku o imenovanju povjere-
nika civilne zaštite (KLASA: 810-01/13-01/05, URBROJ: 
238/24-13-01 od 18. studenoga 2013. godine).

4. Općinska načelnica Općine Pušća je dana 18. stude-
noga 2013. godine donijela Odluku o utvrđivanju pravnih 
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje za područje Op-
ćine Pušća (KLASA: 810-01/13-01/06, URBROJ: 238/24-
13-01 od 18. studenoga 2013. godine).

5. Općinska načelnica Općine Pušća je dana 18. stu-
denoga 2013. godine donijela Odluku o utvrđivanju ope-
rativnih snaga na području Općine Pušća (KLASA: 810-
01/13-01/07, URBROJ: 238/24-13-01 od 18. studenoga 
2013. godine).

6. Najveći dio sudionika u zaštiti i spašavanju na po-
dručju Općine Pušća (od izvršnih tijela lokalne vlasti preko 
pravnih subjekata) raspolažu prilično respektabilnim sna-
gama i sredstvima za provedbu zadaća zaštite i spašavanja 
(Vodoopskrba – „Zaprešić“ d.o.o.,  Elektroopskrba – HEP 
DISTRIBUCIJA d.o.o., DP ELEKTRA ZAGREB – Pogon 
Zaprešić), Hrvatske šume, Šumarija Zaprešić – sudionik u 
zaštiti od požara, komunalne djelatnosti – Zaprešić d.o.o., 
poslovi zimske službe – Obrt za transport, građevinarstvo, 
trgovinu i usluge „MIHALIČEK“, Ispostava županisjkih 
cesta – Nadcestarija Zaprešić, ŽUC Zagrebačke županije, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Magdalena, JVP 
Grada Zaprešića, Hrvatske vode, itd.)

7. Općina Pušća je donijela i provodila slijedeće akte 
iz predmetne oblasti.

 - Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim 
mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite 
od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šum-
skom zemljištu, -  Procjenu ugroženosti stanovništva, ma-



Stranica Broj 7.Službeni glasnik Općine Pušća10

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

terijalnih i kulturnih dobara Općine Pušća, - Plan zaštite i 
spašavanja općine Pušća, - Plan civilne zaštite Općine Pu-
šća, - Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja, - Odluku 
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spa-
šavanje za područje Općine Pušća, - Odluku o utvrđivanju 
operativnih snaga na području Općine Pušća, - Odluku o 
utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spaša-
vanje za područje Općine Pušća, - Odluku o osnivanju po-
strojbe civilne zaštite opće namjene Općine Pušća, - Odlu-
ku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Pušća.

8. Stalne operativne snage zaštite i spašavanja uglav-
nom su obučene, osposobljene i opremljene za djelovanje 
u slučaju većih nesreća ili pak katastrofa. 
Po potrebi u zaštitu i spašavanje stanovništva i 
materijalnih dobra uključuje se: 

- DVD Marija Magdalena (55 članova od čega su 33 
osposobljena vatrogasca),

- JVP Grada Zaprešića (27 profesionalnih vatrogasa-
ca),

- vatrogasna zajednica Grada Zaprešića sa 6 pripadaju-
ćih DVD-a (114 osposobljenih vatrogasaca).

9. Kada govorimo o sustavu za uzbunjivanje, poseb-
no moramo naglasiti da na području Općine Pušća imamo 
instaliranu sirenu za uzbunjivanje na zgradi Društvenog 
doma u Donjoj Pušći koja je povezana sa centrom 112, kao 
i sirenu za uzbunjivanje na zgradi doma DVD-a Marija 
Magdalena koja se nalazi u naselju Marija Magdalena.

10.  Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 3. re-
dovnoj sjednici održanoj dana 29. listopada 2013. godine 
donijelo Odluku o prihvaćanju Procjene ugroženosti od 
požara i Plana zaštite od požara Općine Pušća (KLASA: 
021-05/13-01/08, URBROJ: 238/24-13-05 od 29. listopada 
2013. godine), a temeljem izdanog pozitivnog mišljenja na 
iste od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske 
uprave Zagrebačke, Inspektorata unutarnjih poslova.

11. Ostalo: U Općini Pušća se sustavno provodi mjera 
deratizacije na području Općine te se izdvajaju sredstva za 
veterinarsko-higijeničarske usluge na području Općine.

3. ZAKLJUČAK

Temeljem ove skraćene Analize sustava zaštite i spaša-
vanja na području Općine Pušća za 2014. godinu možemo 
zaključiti:

-  da je Općina Pušća u 2014. godini uredno i u zakonom 
propisanom opsegu osigurala sredstva u svom proraču-
nu za potrebe vatrogastva (određena sredstva izdvajaju 
se za DVD Marija Magdalena i JVP Grada Zaprešića), 
zdravstva i socijale skrbi, Gradskog društva Crvenog 
križa Zaprešić, održavanje nerazvrtanih cesta i zimsko 
održavanje nerazvrstanih cesta, udruge koje djeluju na 
području Općine Pušća i Civilne zaštite čime je utvr-
đeno da je Općina Pušća utvrdila iznose i načine fi-
nanciranja dijela sustava zaštite i spašavanja na svom 
području;

-  da u Općini Pušća postoji Procjena ugroženosti stanov-
ništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Pušća iz 

2010. godine;
-  da u Općini Pušća postoji Plan zaštite i spašavanja Op-

ćine Pušća iz 2010. godine;
-  da u općini Pušća postoji Plan civilne zaštite Općine 

Pušća iz 2011. godine;
-  da je u planu ažuriranje Procjene ugroženosti stanov-

ništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Pušća, 
Plana zaštite i spašavanja Općine Pušća i Plana civilne 
zaštite Općine Pušća, a sukladno Pravilniku o izmje-
nama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izra-
du Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja 
(NN br. 118/12);

-  Općina Pušća raspolaže s operativnim snagama koje se 
u slučaju potrebe mogu angažirati na poslovima zaštite 
i spašavanja;

-  da u 2014. godini na području Općine Pušća nije došlo 
do značajnih izvanrednih događaja u kojima su bile an-
gažirane snage zaštite i spašavanja;

-  da su u 2014. godini na području Općine Pušća bile 
poduzete mjere u otklanjanju posljedica snježnih pada-
lina na nerazvrstanim i lokalnim cestama na području 
Općine Pušća;

-  stanje zaštite i spašavanja u Općini Pušća je na razini 
koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite 
i spašavanja kada se radi o situacijama koje se  mogu 
riještiti samostalno npr. obrana od požara, manji ak-
cidenti, manje tehničke intervencije u cestovnom pro-
metu i sl.

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

10
Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. Za-
kona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, 
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 
18. Statuta Općine Pušća (“Službeni glasnik 

Općine Pušća”, broj 04/12 – pročišćeni tekst), Općinsko 
vijeće Općine Pušća na 15. redovnoj sjednici održanoj 
dana 19. ožujka2015. godine, donosi 

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU SMJERNICA ZA 

ORGANIZACIJU I DALJNI RAZVOJ SUSTAVA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE 

PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2015. – 2016. GODINE

I.

Prihvaćaju se Smjernice za organizaciju i daljni razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pušća za 
razdoblje 2015. – 2016. godine. 

Smjernice za organizaciju i daljni razvoj sustava za-
štite i spašavanja na području Općine Pušća za razdoblje 
2015. – 2016. godine su sastavni dio ove Odluke.
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II.

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

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 238/24-01-15-11
Donja Pušća, 19. ožujka 2015. godine
                                                                                                  

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

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I DALJNI 
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 
PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA ZA  RAZDOBLJE 

2015. – 2016. GODINE

1. UVOD

Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(„Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), 
a na osnovu Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području općine Pušća za 2014. godinu, Načelnica općine 
Pušća predlaže Općinskom vijeću općine Pušća Smjernice 
za organizaciju i daljni razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području općine Pušća za razdoblje 2015. – 2016. godi-
ne (u daljnjem tekstu: Smjernice).

Ovaj prijedlog Smjernica je prije svega rezultat već 
spomenute analize stanja sustava zaštite i spašavanja, a ima 
za cilj izgraditi i organizirati takav sustav zaštite i spašava-
nja koji će sa jedne strane predstavljati usklađivanje normi 
i procedura zaštite i spašavanja na području općine Pušća 
sa trenutno aktualnom zakonskom regulativom i propisima 
koji tretiraju zaštitu i spašavanje u RH, te osigurat učinkovit 
sustav zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kul-
turnih dobara na području općine Pušća u složenim uvjeti-
ma elementarnih i drugih većih nesreća ili pak katastrofa.

Ovim smjernicama namjeravaju se utvrditi pravci ak-
cija u planiranju, organiziranju i koordiniranju svih sudio-
nika zaštite i spašavanja na području općine Pušća te utvr-
diti smjer daljnjeg opremanja i razvoja operativnih snaga 
zaštite i spašavanja, a kako bi sustav istovremeno učinili 
sposbnim za djelovanje i optimalnim u pogledu troškova.

2. SMJER DJELOVANJA

Potrebno je da se u razdoblju 2015. – 2016. godine po-
stave temelji oko definiranja uloge, zadaća i aktivnosti svih 
sudionika zaštite i spašavanja te unaprjeđenje spremnosti i 
mogućnosti djelovanja operativnih snaga zaštite i spašava-
nja kako stalno spremnih, tako i pričuvnih.

Potreba je da se u razdoblju 2015. – 2016. godine pri-
stupi ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, mate-
rijalnih i kulturnih dobara za područje općine Pušća  i Pla-
nova zaštite i spašavanja sukladno odredbama Pravilnika o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu 
Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja („Na-
rodne novine“, broj 30/14, i 37/14). 

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava za-

štite i spašvanja je zadovoljavajuće, odnosno svi dokumenti 
su doneseni i usklađenim sa zakonskom regulativom.

Redovito će se pratiti zakonski i podzakonski propisi te 
će se postupati u skladu s njima. 

3. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. Vatrogastvo

Na temelju izrađene i prihvaćene Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih  i kulturnih dobara općine Pušća, 
tijekom 2015. – 2016. godine ponovo utvrditi operativne 
snage zaštite i spašavanja uvažavajući činjenice: 

-  JVP Grada Zaprešića i DVD Marija Magdalena kao re-
dovite i stalno spremne operativne snage zaštite i spa-
šavanja imati i dalje kao nositelje dnevno – operativnih 
aktivnosti u zaštiti i spašavanju i to ne samo u vatroga-
stvu nego i  u drugim događajima koji mogu prerasti u 
veću nesreću ili katastrofu.

-  Daljni razvoj hidrantske mreže u onim djelovima Op-
ćine gdje je to potrebno (nema ih dovoljno, obnoviti/
zamijeniti);

-  Propagirati provođenje odluke o Agrotehničkim mjera-
ma (spaljivanje  korova);

-  Potrebno je u praktičnom smislu analizirati opterećenost 
općinskog  proračuna u kontekstu razvoja vatrogastva, 
te omogućiti osposobljavanje članstva, uvježbavanje 
snaga i materijalni razvoj kako bi bili što bolje opre-
mljeni i spremni za djelovanje kod većih nesreća ili 
katastrofa.

3.2. Civilna zaštita

-  u razdoblju 2015. – 2016. godine potrebno je poraditi 
na optimalnom angažiranju ljudstva i trošenju resursa;

-  provesti smotru osposobljavanja i uvježbavanja postroj-
bi CZ-a ( u drugom kvartalu 2015. godine);

-  analizirati opremljenost sustava CZ i opremanje sustava 
osobnom i skupnom opremom (sukladno potrebama i 
mogućnostima);

-  sagledavanje realnih mogućnosti provođenja mjera za-
štite i spašavanja i civilne zaštite sukladno Planu zaštite 
i spašavanja;

-  kvalitetom i pomlađivanjem ljudstva, organizacijskom 
strukturom snaga, sustavom vođenja i zapovijedanja, 
osposobljenošću i opremljenošću brojčnost ljudstva 
podrediti kvaliteti;

-  u 2015. godini pristupiti ažuriranju Procjene ugrože-
nosti stanovništva,  materijalnih i kulturnih dobara za 
područje općine Pušća i Planova zaštite i spašavanja;

-  krajem 2015. godine pristupiti izradi Analize stanja su-
stava zaštite i spašavanja na području općine Pušća za 
2015. godinu;

-   krajem 2016. godine pristupiti izradi Smjernica za or-
ganizaciju i daljni razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području općine Pušća za razdoblje 2017. – 2018. 
godine;

-  osigurati sredstva u proračunu općine Pušća za vatro-
gastvo (određena sredstva izdvajaju se za DVD Marija 
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Magdalena i JVP Grada Zaprešića),                 zdravstvo 
i socijalnu skrb, Gradsko društvo Crvenog križa Zapre-
šić, održavanje nerazvrtanih cesta i zimsko održavanje 
nerazvrstanih cesta, udruge koje djeluju na području 
općine Pušća i Civilne zaštite.

3.3. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spa-
šavanjem bave u okviru svoje 

        redovne djelatnosti

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem 
bave u okviru svoje redovne djelatnosti (Vodoopskrba – 
„Zaprešić“ d.o.o.,  Elektroopskrba – HEP DISTRIBUCI-
JA d.o.o., DP ELEKTRA ZAGREB – Pogon Zaprešić), 
Hrvatske šume, Šumarija Zaprešić – sudionik u zaštiti od 
požara, komunalne djelatnosti – Zaprešić d.o.o., poslovi 
zimske službe – Obrt za transport, građevinarstvo, trgovi-
nu i usluge „MIHALIČEK“, Ispostava županijskih cesta 
– NC – Zaprešić, ŽUC Zagrebačke županije, Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Marija Magdalena, JVP Grada Zapre-
šića, Hrvatske vode i dr.) moraju i u sljedećoj godini svoje 
planove zaštite i spašavanja, snage i sredstva držati stalno 
ažurne i u visokoj razini uporabe za djelovanje u inciden-
tinim situacijama.

Razmjena podataka i informacija sa Stožerom zaštite 
i spašavanja za područje općine Pušća o svim relevantnim 
čimbenicima mora postati stalna praksa u razdoblju 2015. 
– 2016. godine, a kako bi se sprječila mogućnost nastajanja 
akcidenata, te povećala mogućnost brze reakcije i pravil-
nog djelovanja.

Općina Pušća, odnosno njezin Jedinstveni upravni 
odjel u sklopu svoje redovite djelatnosti mora biti na razini 
stalne ažurnosti podataka i informacija iz svoje nadležno-
sti, a važnih za funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja.

Putem Stožera zaštite i spašavanja potrebno je ima-
ti  operativne snage pravnih subjekata na stalnoj vezi pri 
čemu je neophodno njihovim spajanjem u smislenu i dje-
latnu cjelinu osigurati sukladno i koordinirano djelovanje 
u slučaju potrebe.

Potrebno je analizirati stanje protupožarne zaštite na 
području općine Pušća i donošenje Procjene ugroženosti 
od požara i tehnološke eksplozije za područje općine Pušća 
i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za pod-
ručje općine Pušća.

3.4. Udruge građana od značaja za  
zaštitu i spašavanje

Udruge građana su važan i nezaobilazan čimbenik 
ukupnog sustava zaštite i spašavanja (Gradsko društvo 
Crvenog križa Zaprešić, LD „Fazan“, Udruga branitelji 
hrvatske Pušća, NK Puša, Udruga žena Pušća, Udruga gra-
đana „Brlekov breg“, itd.) mogu u određenim situacijama 
odigrati vrlo značajnu ulogu u sustavu zaštite i spašavanja.

Potrebno je održati zajednički dogovor između Stožera 
zaštite i spašavanje za područje općine Pušća i predstavni-
ka spomenutih udruga na kojem je potrebno jasno i preci-
zno analizirati stanje i mogućnosti te dogovoriti suradnju i 
međusobne obaveze u provedbi zadaća zaštite i spašavanja.

Ustrojiti bazu podataka o spomenutim udrugama 
(članstvo, oprema, kontakt osobe, telefoni i sl.) te podatke 
o istome ugraditi u planove djelovanja.

Udruge građana važne za sustav zaštite i spašavanja, 
posebno one koje se financiraju iz općinskog proračuna 
obavezati na suradnju u provedbi svih zadaća zaštite i spa-
šavanja.

4. EDUKACIJA

Edukacija predstavlja važan i nezaobilazan čimbenik u 
razvoju sustava zaštite i spašavanja. 

Potrebno je organizirati razne oblike vježbi i natjecanja 
za mlade članove DVD Marija Magdalena. 

5. SKLANJANJE I ZAŠTITA

Na području općine Pušća ima izgrađen objekat za 
sklanjanje i zaštitu ugroženog stanovništva. Sklonište je 
izgrađeno kod osnovne škole Pušća na adresi Zagorska 2, 
Donja Pušća. 

6. ZAKLJUČAK
 
Ove Smjernice u svojoj suštini predstavljaju minimum 

aktivnosti koje bi u razdoblju 2015. – 2016. godine trebalo 
provesti kako bi  se unaprijedio cjelokupni sustav zaštite i 
spašavanja i dovelo na razinu uporabljivosti.

Realizacijom ovih Smjernica, već će se u razdoblju 
2015. – 2016. godine stvoriti povoljni uvjeti za unaprjeđe-
nje i daljni razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
općine Pušća, a čime će se unaprijediti i ukupna mogućnost 
zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u slu-
čaju elementarnih ili drugih nesreća, odnosno katastrofa.

Načelnica općine Pušća uputila je ove Smjernice 
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a iste će 
po usvajanju predstavljati smjer razvoja sustava zaštite i 
spašavanja na području općine Pušća za razdoblje 2015. – 
2016. godine.                                            

                                                                                        
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Željko Stanišak, dr.vet.med.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara 
(Narodne novine broj 92/10), članka 3. Zako-
na o komunalnom gospodarstvu (Narodne no-
vine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 

59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), te 
članka 18. Statuta Općine Pušća (Službeni glasnik Općine 
Pušća  1/13 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pu-
šća je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2015. 
godine donijelo slijedeću:

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke

o obavljanju dimnjačarskih poslova
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Članak 1.

Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 12. Odlu-
ke o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Pušća od 9. 
prosinca 2010. godine na način da izmijenjena glasi:

“Članak 12.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Ko-
risnik koncesije obvezno provodi redovite i izvanredne 
preglede i čišćenja.

Obveznom čišćenju ne podliježu dimnjaci u domaćin-
stvima koji se ne koriste, pod uvjetom da su ih njihovi ko-
risnici odjavili kod Korisnika koncesije.”

Članak 2.

Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 13. Odlu-
ke o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Pušća od 9. 
prosinca 2010. godine na način da izmijenjena glasi:

“Članak 13.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provo-
de se na način određen projektom građevine i pozitivnim 
propisima, a najmanje u rokovima određenim člankom 15. 
ove Odluke.

Redoviti pregled uključuje najmanje:
• vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje po-

ložaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za 
očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka;

• tlačnu probu u slučaju sumnje u ispravnost;
• usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka;
• mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na 

plinsko gorivo;
Prilikom pregleda dimnjaka isti se obvezno čisti na na-

čin koji je primjeren vrsti dimnjaka i uređaja za loženje 
(mehanički i/ili na drugi način).”

Članak 3.

Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 14. Odlu-
ke o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Pušća od 9. 
prosinca 2010. godine na način da izmijenjena glasi:

“Članak 14.

Izvanredni pregled dimnjaka i uređaja za loženje pro-
vodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promje-
ne goriva, kao i nakon svakog izvanrednog događaja koji 
može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva 
sumnju u ispravnost dimnjaka, te po inspekcijskom nalazu. 
Izvanredni pregled provodi se na način kako je to utvrđeno 
odredbom članka 13. ove Odluke.”

Članak 4.

Ovom se Odlukom mijenja odredba članka 15. Odlu-
ke o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Pušća od 9. 
prosinca 2010. godine na način da izmijenjena glasi:

“Članak 15.

Obiteljske kuće, višestambeni objekti (zgrade), indu-
strijske i poslovne zgrade i prostorije koje koriste dimnjake 
i uređaje za loženje moraju se u razdoblju korištenja čistiti 
i kontrolirati u slijedećim rokovima:
a) dimnjaci i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – 
jednom godišnje prije sezone loženja;
b) dimnjaci uređaja na plinsko gorivo vrste B smješteno u:

• kotlovnicama – jednom godišnje;
• kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – 

dva puta godišnje;
c) dimnjaci uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom 
godišnje;

Iznimno za dimnjake na koje su priključeni uređaji 
snage veće od 50kW u poslovnim zgradama i prostorijama 
(kotlovnicama) na kruto i tekuće gorivo obvezno je čišće-
nje i kontrola svaki mjesec, a na plinsko gorivo svaka tri 
mjeseca u razdoblju korištenja uređaja za loženje.

Uređajima na plinsko gorivo vrste B smatraju se napra-
ve s dimnjacima koje zrak za izgaranje uzimaju iz prostori-
je (ložište je ovisno o zraku u prostoriji).

Uređajima na plinsko gorivo vrste C smatraju se na-
prave s dimnjacima koje zrak za izgaranje uzimaju putem 
zatvorenog sustava iz slobodne atmosfere (ložište je neovi-
sno o zraku u prostoriji).

Pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje može 
se na zahtjev korisnika usluga ili ako to zahtijevaju sigur-
nosni razlozi, posebno dokumentirani od strane Korisnika 
koncesije ili druge ovlaštene osobe, obavljati češće i izvan 
rokova utvrđenih odredbom ovog članka.”

Članak 5.

Sve ostale odredbe Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova Općine Pušća od 9. prosinca 2010. godine ostaju 
na snazi neizmijenjene.

Članak 6.

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

       
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Željko Stanišak, dr.vet.med. 
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Odbor za statut, poslovnik i akte Općinskog vi-
jeća Općine Pušća na 2. sjednici održanoj dana 
23. ožujka 2015. godine, utvrdilo je pročišćeni 
tekst Odluke o obavljanju dimnjačarskih po-

slova. Pročišćeni tekst Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova obuhvaća Odluku o obavljanju dimnjačarskih po-
slova od 9. prosinca 2010. godine i Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova od 
19. ožujka 2015. godine, u kojima je naznačeno vrijeme 
stupanja na snagu.

ODLUKA
O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

(Pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje obavljanje dimnjačarske 
službe na području Općine Pušća (u daljnjem tekstu: „Op-
ćina“).

Članak 2.

Pod dimnjačarskim poslovima se u smislu ove Odluke 
podrazumijeva:
• provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređa-

ja za loženje;
• obavljanje redovitih i izvanrednih pregleda dimnjaka i 

uređaja za loženje;
• čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje;
• poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od poža-

ra, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka kako ne 
bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dim-
njaka i uređaja za loženje.

Pod dimnjakom se u smislu ove Odluke smatra uspon-
ski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev ure-
đaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA 
DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

Dimnjačarsku službu mogu obavljati trgovačka druš-
tva i obrtnici registrirani za obavljanje dimnjačarskih uslu-
ga koji su s Općinom sklopili ugovor o koncesiji (u dalj-
njem tekstu: „Korisnik koncesije“).

Dimnjačarsku službu može obavljati fizička osoba koja 
ima stručnu spremu, odnosno, stručnu osposobljenost za 
dimnjačara, te trgovačko društvo koje ima zaposlenu takvu 
osobu, a koja se osposobljenost dokazuje dimnjačarskom 
iskaznicom i/ili drugim odgovarajućim dokumentom istog 
ili sličnog sadržaja.

Dimnjačarsku službu obavljaju ovlašteni dimnjačari na 
dimnjačarskim područjima za koja im je dana koncesija.

Članak 4.

Postupak donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja i zaključivanje ugovora o koncesiji sa Korisni-
kom koncesije provodi se sukladno odredbama Zakona o 
koncesijama, te Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 5.

Korisnik koncesije je u trenutku sklapanja ugovora o 
koncesiji s Općinom dužan dostaviti Općini preslike dim-
njačarskih iskaznica i/ili drugih odgovarajućih dokumena-
ta istog ili sličnog sadržaja, svih osoba koje će u njegovo 
ime i za njegov račun obavljati dimnjačarske poslove na 
području za koje im je dana koncesija, a preslike kojih će 
isprava biti priložene ugovoru o koncesiji kao njegov sa-
stavni dio. U slučaju bilo kakve promjene odnosnih poda-
taka tijekom trajanja ugovora o koncesiji sklopljenog s Op-
ćinom, Korisnik koncesije je obvezan o tome obavijestiti 
Općinu u pisanom obliku bez odgađanja.

Korisnik koncesije obavlja dimnjačarske poslove na 
temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka.

Korisnik koncesije dužan je plan iz prethodnog stavka 
ovog članka dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Op-
ćine najkasnije do 1. rujna za predstojeću sezonu loženja.

Članak 6.

Vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih pro-
stora, objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: „Korisnik 
usluge“) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i 
dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju su-
kladno pozitivnim propisima.

Članak 7.

Korisnik usluge dužan je Korisniku koncesije:
• omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za lo-

ženje;
• dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnja-

ka, te o sezoni loženja;
• omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnja-

ku koji se koristi.

Članak 8.

Korisnik usluge ne smije Korisniku koncesije sprječa-
vati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i ure-
đaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih 
poslova.

Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do 
vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dim-
njaka mora uvijek biti slobodan i pristupačan.

Prije početka obavljanja dimnjačarskih poslova kod 
Korisnika usluge, Korisnik koncesije obvezan je istome 
prezentirati cjenik dimnjačarskih usluga ovjeren od strane 
načelnika Općine, presliku odluke o odabiru najpovoljni-
jeg ponuditelja, te dimnjačarsku iskaznicu i/ili drugi odgo-
varajući dokument istog ili sličnog sadržaja.
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Pri obavljanju dimnjačarskih poslova Korisnik konce-
sije obvezan je voditi brigu o čistoći prostorije Korisnika 
usluge u kojoj obavlja odnosne poslove.

Članak 9.

Ako Korisnik koncesije utvrdi da na dimnjaku i/ili 
uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome 
obavijestiti Korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati 
ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od 2 
(dva) mjeseca.

Ako se nedostaci iz stavka 1. ovog članka ne uklone u 
dodijeljenom roku i/ili şe isti nedostatak ponovno utvrdi i 
pri slijedećom čišćenju i pregledu dimnjaka, Korisnik kon-
cesije će o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Op-
ćine, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo, 
i distributera plina.

Ako Korisnik koncesije utvrdi postojanje neposredne 
opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati dalj-
njom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavi-
jestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo i 
Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 10.

Korisnik koncesije dužan je za područje na kojem 
obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o pregle-
du i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se 
dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom 
građevine.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka se vodi za svaku 
zgradu posebno, odnosno za blok zgrada u dimnjačarskom 
području, a sadrži:
• oznaku zgrade - ulicu i kućni broj;
• ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja 

zgrade;
• oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste;
• datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz;
• vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku;
• potpis dimnjačara;
• potpis Korisnika usluge kao potvrdu o obavljenim di-

mnjačarskim poslovima.

Članak 11.

Korisnik koncesije dužan je voditi kartoteku dimnjaka 
koja sadrži kartone dimnjaka.

U kartone dimnjaka unose se slijedeći podaci:
• oznaka zgrade – ulica i kućni broj;
• ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja 

zgrade;
• broj i vrsta dimnjaka;
• oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti;
• datum obavljanja dimnjačarskih poslova.

Članak 12.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Ko-
risnik koncesije obvezno provodi redovite i izvanredne 

preglede i čišćenja.
Obveznom čišćenju ne podliježu dimnjaci u domaćin-

stvima koji se ne koriste, pod uvjetom da su ih njihovi ko-
risnici odjavili kod Korisnika koncesije.

Članak 13.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provo-
de se na način određen projektom građevine i pozitivnim 
propisima, a najmanje u rokovima određenim člankom 15. 
ove Odluke.

Redoviti pregled uključuje najmanje:
• vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje po-

ložaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za 
očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka;

• tlačnu probu u slučaju sumnje u ispravnost;
• usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka;
• mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na 

plinsko gorivo;
Prilikom pregleda dimnjaka isti se obvezno čisti na na-

čin koji je primjeren vrsti dimnjaka i uređaja za loženje 
(mehanički i/ili na drugi način).

Članak 14.

Izvanredni pregled dimnjaka i uređaja za loženje pro-
vodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promje-
ne goriva, kao i nakon svakog izvanrednog događaja koji 
može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva 
sumnju u ispravnost dimnjaka, te po inspekcijskom nalazu. 
Izvanredni pregled provodi se na način kako je to utvrđeno 
odredbom članka 13. ove Odluke.

Članak 15.

Obiteljske kuće, višestambeni objekti (zgrade), indu-
strijske i poslovne zgrade i prostorije koje koriste dimnjake 
i uređaje za loženje moraju se u razdoblju korištenja čistiti 
i kontrolirati u slijedećim rokovima:

a) dimnjaci i uređaji za loženje na kruta i tekuća gori-
va – jednom godišnje prije sezone loženja;

b) dimnjaci uređaja na plinsko gorivo vrste B smje-
šteno u:

• kotlovnicama – jednom godišnje;
• kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – 

dva puta godišnje;
c) dimnjaci uređaja na plinsko gorivo vrste C – jed-

nom godišnje;
Iznimno za dimnjake na koje su priključeni uređaji 

snage veće od 50kW u poslovnim zgradama i prostorijama 
(kotlovnicama) na kruto i tekuće gorivo obvezno je čišće-
nje i kontrola svaki mjesec, a na plinsko gorivo svaka tri 
mjeseca u razdoblju korištenja uređaja za loženje.

Uređajima na plinsko gorivo vrste B smatraju se napra-
ve s dimnjacima koje zrak za izgaranje uzimaju iz prostori-
je (ložište je ovisno o zraku u prostoriji).

Uređajima na plinsko gorivo vrste C smatraju se na-
prave s dimnjacima koje zrak za izgaranje uzimaju putem 
zatvorenog sustava iz slobodne atmosfere (ložište je neovi-
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sno o zraku u prostoriji).
Pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje može 

se na zahtjev korisnika usluga ili ako to zahtijevaju sigur-
nosni razlozi, posebno dokumentirani od strane Korisnika 
koncesije ili druge ovlaštene osobe, obavljati češće i izvan 
rokova utvrđenih odredbom ovog članka.

III. NAPLATA PRUŽENIH USLUGA

Članak 16.

Korisnik koncesije ima pravo na naknadu za obavlja-
nje dimnjačarskih poslova.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka Korisniku koncesije 
plaća Korisnik usluge.

Članak 17.

Cjenik dimnjačarskih usluga utvrđuje načelnik Općine 
sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

IV. NADZOR NAD OBAVLJANJEM 
DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 18.

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe obavlja 
komunalni redar, odnosno, drugi službenik ili namještenik 
Općine kojeg je na to u pisanom obliku ovlastio načelnik 
Općine, Jedinstveni upravni odjel Općine i nadležna in-
spekcija.

Članak 19.

Komunalni redar, odnosno, drugi službenik ili namje-
štenik Općine kojeg je na to u pisanom obliku ovlastio 
načelnik Općine, vodi evidenciju o radu dimnjačara (plan 
pregleda i čišćenja dimnjaka, pregled i čišćenje dimnjaka, 
te kontrola kartoteke dimnjaka).

Komunalni redar, odnosno, drugi službenik ili namje-
štenik Općine kojeg je na to u pisanom obliku ovlastio na-
čelnik Općine, ovlašten je:

- narediti obavljanje dimnjačarskih poslova ako utvrdi 
da se oni ne obavljaju pravilno i potpuno;

- predložiti otkaz ugovora o koncesiji ako utvrdi da 
ovlašteni dimnjačar ne obavlja dimnjačarsku službu u ro-
kovima i na način propisan ovom Odlukom, odnosno, ugo-
vorom o koncesiji sklopljenim s Općinom;

- kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke di-
movodnih građevina i objekata;

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka;
- izricati mandatne kazne;
- poduzimati i druge mjere propisane primjenjivim 

propisima.

Članak 20.

U svrhu omogućavanja nadzora Korisnik koncesije du-
žan je redovito voditi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli 

dimovodnih objekata (u daljnjem tekstu: „Kontrolna knji-
ga“) koja sadrži:

- oznaku zgrade – ulicu i kućni broj;
- ime i prezime Korisnika usluge;
- oznaku dimovodnih objekata koji se čiste;
- datum obavljanja dimnjačarske usluge;
- potpis Korisnika usluge ili druge ovlaštene osobe;
- rokove čišćenja;
- potpis dimnjačara.
Kontrolna knjiga vodi se za tekuću godinu, a nakon 

isteka tekuće godine mora se čuvati još najmanje 2 (dvije) 
godine.

Članak 21.

Korisnik koncesije obvezan je po potrebi i nalogu na-
čelnika Općine podnijeti mu izvješće o svom radu u pisa-
nom obliku, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana 
primitka odnosnog naloga.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kn kaznit će se za pre-
kršaj pravna osoba ako:
• na području Općine obavlja dimnjačarsku djelatnost 

bez važećeg ugovora o koncesiji zaključenog sa Op-
ćinom;

• prenese na drugu osobu pravo za obavljanje dimnjačar-
ske službe stečeno temeljem ugovora o koncesiji sklo-
pljenog s Općinom, djelomično i/ili u cijelosti;

• ne vodi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovod-
nih objekata sukladno odredbi članka 20. ove Odluke.
 Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se i od-

govorna osoba u pravnoj osobi ako počini prekršaj iz pret-
hodnog stavka ovog članka.
 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se 
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu 
djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka 
u svezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne 
djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će 
se fizička osoba – Korisnik usluge koja postupi suprotno 
odredbi članka 8. stavka 1. ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u Službenom glasniku Općine Pušća.
        
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 238/24-01-15-13
Donja Pušća, 19. ožujka 2015. godine 

                                                                               
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

   Željko Stanišak, dr.vet.med.           
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Sukladno zaključku Općinskog vijeća Opći-
ne Pušća jednoglasno usvojenom na redovnoj 
15. sjednici Općinskog vijeća Općine Pušća 
održanoj dana 19. ožujka 2015. godine o da-

vanju suglasnosti na izmjenu troškovnika/cjenika g. Bo-
židara Levaka, vlasnika Obrta za dimnjačarske poslove, 
s poslovnim sjedištem u Gornjoj Pušći, Milićgradska , a 
radi obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine 
Pušća, Općinsko vijeće Općine Pušća zastupano po svom 
predsjedniku g. Željku Stanišaku donosi dana 19. ožujka 
2015. godine slijedeći:

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU CIJENA
DIMNJAČARSKIH USLUGA

Članak 1.

Ovim se Zaključkom gđa. Anđela Cirkveni, načelnica 
Općine Pušća, izričito, neopozivo i bezuvjetno ovlašćuje 
sklopiti Dodatak ugovoru o koncesiji za obavljanje dim-
njačarskih poslova na području Općine Pušća sklopljenom 
dana 11. listopada 2013. godine između Općine Pušća kao 
Davatelja koncesije s jedne strane i g. Božidara Levaka, 
vlasnika Obrta za dimnjačarske poslove u svojstvu Kon-
cesionara s druge strane temeljem ponude Koncesionara 
od 13. rujna 2013 godine i Odluke Općinskog vijeća Op-
ćine Pušća o dodjeli koncesije za pružanje dimnjačarskih 
usluga na području Općine Pušća, klase: 021-05/13-01/07, 
ur. broja:238/24-13-21 od 17. rujna  2013. godine, kojim 
će Dodatkom ugovoru o koncesiji za obavljanje dimnja-
čarskih poslova na području Općine Pušća troškovnik/
cjenik temeljem kojeg je inicijalno sklopljeni Ugovor o 
koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na područ-
ju Općine Pušća od 11. listopada 2013.  godine bio sklo-
pljen, biti u cijelosti stavljen izvan snage te zamijenjen 
troškovnikom/cjenikom na koji je Općinsko vijeće Općine 
Pušća dalo svoju suglasnost uvodno opisanim zaključkom 
od 19. ožujka 2015. godine, preslika kojeg se troškovnika/
cjenika prilaže ovom Zaključku kao Prilog I i čini njegov 
sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom glasniku općine Pušća“.

Klasa: 021-05/15-01/01
Urbroj:238/24-01-15-14 
Pušća, 19. ožujka 2015. godine  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Stanišak, dr.vet.med. 
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća 
(“Službeni glasnik” Općine Pušća br. 01/2013 
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na svojoj 15. sjednici vijeća, održanoj 

dana 19. ožujka 2015. godine donosi

O D L U K U
O IZRADI RAZVOJNOG DOKUMENTA;

STRATEGIJE KULTURNOG RAZVITKA OPĆINE 
PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2015 – 2020.

Članak 1.

Ovom Odlukom o izradi Strategije kulturnog razvit-
ka za područje općine Pušća za razdoblje 2015 - 20120. 
pristupa se izradi Strategije kulturnog razvitka za područje 
općine Pušća za razdoblje 2015 – 2020.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnica Općine za provođenje ove Od-
luke.

Članak 3.

Ova Odluka o izradi Strategije održivog razvoja po-
ljoprivrede za područje općine Pušća za razdoblje 2015 – 
2020. stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Pušća.  

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 238/24-01-15-15
Donja Pušća, 19. ožujka 2015. godine 

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

Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća 
(“Službeni glasnik” Općine Pušća br. 01/2013 
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na svojoj 15. sjednici vijeća, održanoj 

dana 19. ožujka 2015. godine donosi

O D L U K U
O IZRADI RAZVOJNOG DOKUMENTA;

STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA 
POLJOPRIVREDE

 OPĆINE PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2015 – 2020.

Članak 1.

Ovom Odlukom o izradi Strategije održivog razvoja 
poljoprivrede za područje općine Pušća za razdoblje 2015 
- 20120. pristupa se izradi Strategije održivog razvoja po-
ljoprivrede za područje općine Pušća za razdoblje 2015 – 
2020.

15
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća 
(“Službeni glasnik” Općine Pušća br. 01/2013 
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na svojoj 15. sjednici vijeća, održanoj 

dana 19. ožujka 2015. godine donosi

O D L U K U
O IZRADI RAZVOJNOG DOKUMENTA;

STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA ZA PODRUČJE 
OPĆINE PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2015 – 2020.

Članak 1.

Ovom Odlukom o izradi Strategije razvoja turizma za 
područje općine Pušća za razdoblje 2015 - 20120. pristupa 
se izradi Strategije razvoja turizma za područje općine Pu-
šća za razdoblje 2015 – 2020.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnica za provođenje ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka o izradi Strategije razvoja turizma za pod-
ručje općine Pušća za razdoblje 2015 – 2020. stupa na sna-
gu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Pušća.  

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 238/24-01-15-1
Donja Pušća, 19. ožujka 2015. godine

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 20. 
ožujka 2015. godine, donosi

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

ODRŽAVANJE I NADOGRADNJU WEB PORTALA 
OPĆINE PUŠĆA

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda br. 01/15 obrta za konzultantske 
usluge SINTAGMA iz Okučana, Bana Josipa Jelačića 14 
za održavanje i nadogradnju web portala Općine Pušća u 
iznosu od 1.562,50 kn s uključenim PDV-om. 

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2015. godinu.

Članak 3.

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

Klasa: 402-10/15-01/2
Ur. broj: 238/24-02-15-02
Donja Pušća, 20. ožujka 2015. godine
       

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća 23. ožuj-
ka 2015. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O SKLAPANJU UGOVORA O DJELU

ZA KOORDINACIJU RADA ZIMSKE SLUŽBE

Članak 1. 

Sklopit će se Ugovor o djelu sa Dragutinom Frkanec 
iz Gornje Pušće, Zagorskih odreda 14 za koordinaciju rada 
zimske službe na području Općine Pušća u 2015. godini. 

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnica za provođenje ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka o izradi Strategije održivog razvoja po-
ljoprivrede za područje općine Pušća za razdoblje 2015 – 
2020. stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Pušća.  

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 238/24-01-15-16
Donja Pušća, 19. ožujka 2015. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA;
  Željko Stanišak, dr.vet. med.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pušća 
(“Službeni glasnik” Općine Pušća br. 01/2013 
– pročišćeni tekst), a vezano na članka 2. sta-
vak 2. Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima u 2015. godini (Službeni glasnik Općine Pu-
šća br. 7/2013), Načelnica Općine Pušća dana  26. ožujka 
2015. godine donosi

O D L U K U
o isplati uskrsnice osobama bez primanja, socijalno

ugroženim osobama te umirovljenicima do 1.500,00 kuna 
mirovine

I

Osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama, 
te umirovljenicima koji primaju do 1.500,00 kuna mirovi-
ne, uoči uskrsnih blagdana isplatiti će se uskrsnica u iznosu 
od 100,00 kuna.

Uskrsnica će se isplaćivati  od 01. do 03. travnja 2015. 
godine.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu 
Općine Pušća za 2015. godinu, pozicija  R131.

II

Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu uskrsnice na na-
čin utvrđen u stavku I ove Odluke, dužni su prilikom ispla-
te, službenoj osobi  dostaviti zadnji odrezak od mirovine ili 
socijalne pomoći, OIB i osobnu iskaznicu.

III

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni 
upravni odjel Općine Pušća.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se 
objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Pušća.
        
Klasa: 022-05/15-01/10
Ur.br. 238/24-02-15-01
Pušća, 26. ožujka 2015. godine
 

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 –pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pušća dana 24. 
ožujka 2015. godine, donosi

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

NOGOMETNOM KLUBU „PUŠĆA“

Članak 1.

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

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2015. godinu.

Članak 3.

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

Klasa: 402-08/15-01/05
Ur. broj: 238/24-02-15-02
Donja Pušća, 24. ožujka 2015. godine

       
NAČELNIK OPĆINE PUŠĆA 

Anđela Cirkveni

Članak 2. 

Za radove iz članka 1. ovog Zaključka Općina Pušća će 
Dragutinu Frkenec isplatiti naknadu u visini od 1.500,00 kn 
uvećano za Zakonom propisane doprinose, porez i prirez.

Članak 3. 

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2015. godinu temeljem Progra-
ma održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. 

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“. 
     
KLASA: 022-05/15-01/09
URBROJ: 238/24-02-15-01
Donja Pušća, 23. ožujka 2015. godine

NAČELNIK OPĆINE PUŠĆA 
Anđela Cirkveni


