
Broj 1. 02. ožujak 2017.Godina XXIV.

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

S A D R Ž A J

1. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje 
poslova skloništa za životinje na području Općine 
Pušća u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017.  
godine;

2. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za izradu  
razvojnih projekata za potrebe Općine Pušća u 
2017. godini;

3. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za održa-
vanje i nadogradnju web portala Općine Pušća za 
2017. godinu;

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

5. Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za uslugu 
izrade troškovnika za izvođenje radova redovnog i 
pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta u Općini 
Pušća,

6. Zaključak o davanju suglasnosti na Troškovnik za 
izvođenje radova zamjene dotrajalog drvenog stupa 
javne rasvjete;

7. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Pušća za 2017. godinu;

8. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika 
koji se financiraju iz Proračuna Općine Pušća;

9. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja za us-
jeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine 
Pušća u 2017. godini;

10. Odluka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne 
zaštite na području Općine Pušća za 2016. godinu;

11. Odluka o prihvaćanju Smjernica  za organizaciju 
i daljnji razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Pušća za razdoblje 2017. – 2020. godine;

12. Odluka o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne 
zaštite na području Općine Pušća za 2017. godinu;

13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na pod-
ručju Općine Pušća;
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Na temelju članka 56. stavka 5. Zakona o za-
štiti životinja („Narodne novine“, broj 135/06, 
37/13 i 125/13) i članka 79. Statuta Općine 
Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 

01/13 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Pušća 
dana 06. veljače 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA OBAVLJANJE 

POSLOVA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE  
NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA U PERIODU 

OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE 

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda od UDRUGE ZA ZAŠTITU ŽI-
VOTINJA – ŠAPICA iz Zaprešića, Kanadska 3 od 01. 
siječnja 2017. godine za obavljanje poslova skloništa za 
životinje (troškovi hvatanja i zbrinjavanja pasa i mača-
ka u sklonište do 60. dana prema Zakonu o zaštiti živo-
tinja („Narodne novine“, broj 135/06, 37/13 i 125/13)) 
na području Općine Pušća u periodu od 01.01.2017. do 
31.12.2017. godine. Mjesečni troškovi za zbrinjavanje 
nevlasničkih pasa sastoje se od paušalnog mjesečnog 
iznosa od 1.600,00 kn i troškova za svakog pojedinog psa 
prema dojavi u iznosu od 600,00 kuna.

Članak 2.

Za poslove i usluge iz članka 1. ovog Zaključka potpi-
sati će se Ugovor o obavljanju poslova skloništa za životi-
nje na području Općine Pušća u periodu od 01.01.2017. do 
31.12.2017. godine. UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTI-
NJA – ŠAPICA će poslove i usluge obavljati po cijenama 
specificiranim u predmetnoj Ponudi od 01. siječnja 2017. 
godine.

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.

Članak 4.

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

 
KLASA: 322-01/17-01/02
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 06. veljače 2017. godine

  OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Pušća 
dana 06. veljače 2017. godine, donosi

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

ZA IZRADU RAZVOJNIH PROJEKATA ZA 
POTREBE OPĆINE PUŠĆA U 2017. GODINI 

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda br. 08/17 od Obrta za konzul-
tantske usluge „SINTAGMA“ iz Okučana, Bana Josipa 
Jelačića 14. od 31. siječnja 2017. godine za izradu razvoj-
nih projekata za potrebe Općine Pušća u 2017. godini u 
iznosu od 30.750,00 kn s uključenim PDV-om. 

Članak 2.

Za usluge iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se 
Ugovor o poslovnoj suradnji.

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.

Članak 4.

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

KLASA: 402-10/17-01/02
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 06. veljače 2017. godine

  OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Pušća 
dana 06. veljače 2017. godine, donosi
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Z A K L J U Č A K
O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA 

ZA ODRŽAVANJE I NADOGRADNJU WEB 
PORTALA OPĆINE PUŠĆA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda br. 09/17 od Obrta za konzul-
tantske usluge „SINTAGMA“ iz Okučana, Bana Josipa 
Jelačića 14. od 21. siječnja 2017. godine za održavanje i 
nadogradnju web portala Općine Pušća za 2017. godi-
nu u iznosu od 15.000,00 kn uvećano za PDV. 

Članak 2.

Za usluge iz članka 1. ovog Zaključka potpisati će se 
Ugovor o poslovnoj suradnji.

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.

Članak 4.

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

 
KLASA: 402-10/17-01/03
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 06. veljače 2017. godine

  OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

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

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 79. Sta-
tuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Pušća 
dana14. veljače 2017. godine, donosi

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

ZA IZRADU SNIMKE IZVEDENOG STANJA 
I IZRADE GEODETSKOG ELABORATA 

IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA 

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda 2-2017 od poduzeća  
ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. iz Zaprešića, Miho-
vila Krušlina 14 od 10. veljače 2017. godine za izra-
du snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata za  

upis nerazvrstanih cesta (NC126-Ulica Vidikovec, 
NC137-Magdalenska ulica II odv. kod kbr. 5, NC139-Mag-
dalenska ulica II odv. kod kbr. 5, NC81-Mladina ulica, 
NC82-Mladina ulica odv. za kbr. 24 A, NC152-Duganska 
ulica, NC153-Duganska ulica odv. za kbr. 3, NC136-Mag-
dalenska ulica I odv. kod kbr. 2, NC149-Ulica Obršje, 
NC150-Ulica Obršje odv. za kbr. 4, NC65-Ulica Staniša-
kov jarek sve K.O. Pušća, NC152-Duganska ulica K.O. 
Kraj i NC65-Ulica Stanišakov jarek K.O. Kupljenovo), u 
iznosu od 50.000,00 kn uvećano za PDV-e. 

Članak 2.

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

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.

Članak 4.

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

 
KLASA: 936-02/17-01/01
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 14. veljače 2017. godine

  OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

5
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), općinska načelnica Općine Pušća    
dana 15. veljače 2017. godine, donosi

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

ZA USLUGU IZRADE TROŠKOVNIKA 
ZA IZVOĐENJE RADOVA REDOVNOG 

I POJAČANOG ODRŽAVANJA 
NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI PUŠĆA

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda br. 3/2017 od poduzeća CORNUS 
PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 17 od 13. velja-
če 2017. godine za izradu troškovnika za izvođenje rado-
va redovnog i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta 
(Ulica Vidikovec od Magdalenske ulice do Kumrovečke 
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ceste, Duganska ulica od Zagrebačke ulice kućnog broja 
18, Odvojak Magdalenske od Magdalenske ulice do Du-
ganske ulice i Magdalenske II odvojak od Magdalenske 
ulice do Ulice Vidikovec), u iznosu od 5.000,00 kn uvećano 
za PDV-e. 

Članak 2.

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

Članak 3.

Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u 
Proračunu Općine Pušća za 2017. godinu.

Članak 4.

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

KLASA: 340-03/17-01/03
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 15. veljače 2017. godine 

  OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 79. Statuta Općine Pušća 
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 
– pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine 
Pušća dana 24. veljače 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Troškovnik za izvođenje 

radova zamjene dotrajalog drvenog stupa  
javne rasvjete 

Daje se suglasnost poduzeću ELEKTROWAT D.O.O. 
iz Zaprešića, Jure Novoselca 1 na Troškovnik od 23. ve-
ljače 2017. godine za izvođenje radova zamjene dotrajalog 
drvenog stupa javne rasvjete u  naselju Pušćanski Hruše-
vec na križanju Zagrebačke ulice i Bregovite ulice u iznosu 
od 5.859,70 kn uvećano za PDV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/17-01/05
URBROJ: 238/24-02-17-02
Donja Pušća, 24. veljače 2017.

  OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

O B R A Z L O Ž E N J E

Temeljem članka 7. Ugovora o povjeravanju komunal-
ne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Op-
ćine Pušća, KLASA: 400-02/16-01/28, URBROJ: 238/24-
02-16-01 od 12. prosinca 2016. godine dana je suglasnost 
poduzeću ELEKTROWAT D.O.O. iz Zaprešića, Jure 
Novoselca 1 na Troškovnik od 23. veljače 2017. godine 
za izvođenje radova iz točke 1. ovog Zaključka.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o fi-
nanciranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 
61/11, 27/13, 02/14 i 96/16) i članka 18.  

Statuta Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na  
30. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana  
28. veljače 2017. godine donijelo je

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Pušća za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad poli-
tičkih stranaka, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Pušća (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2017. godi-
nu 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.

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 
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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 1.000,00 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 - 2 člana
 UKUPNO:    13 članova

Članak 8.

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

HSS –         6.000,00 kuna
HDZ –         2.000,00 kuna
SDP –         2.000,00 kuna
ZS –                     1.000,00 kuna
NL Zlatko Novoselec – 1.000,00 kuna
NL Darko Vugec –        1.000,00 kuna
 UKUPNO:                   13.000,00 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-
viti će se u „Službenom glasniku Općine Pušća“.

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 238/24-01-17-03
Donja Pušća, 28. veljače 2017. godine
       

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

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj 
djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) i 
članka 18. Statuta Općine Pušća („Službeni 
glasnik Općine Pušća 01/2013 - pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 30. sjednici, odr-
žanoj 28. veljače 2017. godine, donijelo je 

O D L U K U
o određivanju poslova prijevoza pokojnika  

koji se financiraju iz Proračuna Općine Pušća

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se da će se iz Proračuna 
Općine Pušća financirati troškovi preuzimanja i prijevoza 
umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije mo-
guće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smr-
ti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem 
tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju). 

Članak 2.

Općina Pušća snosit će troškove preuzimanja i prije-
voza umrle osobe na obdukciju  temeljem ispostavljenog 
računa pogrebnika, uz slijedeće  uvjete: 

- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na 
području Općine Pušća, 

- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja po-
grebnik koji s Općinom Pušća ima zaključen ugovor o 
obavljanju tih poslova, 

- da je pogrebnik uz račun priložio propratnicu za ob-
dukciju izdanu od mrtvozornik nadležnog za područje 
Općine Pušća, 

- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga 
koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju po-
slova. 

Članak 3.

(1) Općina Pušća će temeljem provedenog natječaja za-
ključiti  ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i 
prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim 
ponuđačem za obavljanje tih poslova. 

(2) Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude po natječaju donosi Općinski  
načelnik. 

(3) Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje 
imenuje općinski načelnik. 

(4) Natječaj se objavljuje na web stranici  Općine Pušća i 
na oglasnoj ploči  Općine Pušća. 

(5) Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji 
uz ispunjenje svih uvjeta popisanih člankom 4. ove  
Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku 
koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije. 
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Članak 4.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke 
osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete: 

- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje po-
grebničke djelatnosti,  što dokazuju izvodom iz registra 
ne starijim od 30 dana, 

- da imaju  rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje 
pogrebničke djelatnosti, što dokazuju preslikom rješe-
nja, 

- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) naj-
manje jedno pogrebno vozilo, što dokazuju preslikom 
prometne knjižice vozila 

- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozi-
ve mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog 
dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku 
od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom  
o  ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se 
pojedinačno navode  kadrovski i  drugi tehnički kapa-
citeti kojima pogrebnik raspolaže, 

- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih 
poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje 
starijih od 30 dana , što dokazuju odgovarajućom po-
tvrdom Porezne uprave ne starije od 30  dana, 

- da na dan zaključenja natječaja nemaju  nepodmirenih 
obveza prema Općini Pušća, po bilo kojem osnovu, sta-
rijih od 30 dana, 

- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u prav-
noj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i 
prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelat-
nosti,  što dokazuju uvjerenjem o  nekažnjavanju odno-
sno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne. 

Članak 5.

(1) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika  
zaključuje se na vrijeme od 4 godine. 

(2) Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga  
najpovoljnijeg ponuditelja. 

(3) U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skla-
du sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane 
ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatno-
sti, Općina Pušća će raskinuti ugovor o povjeravanju 
poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka na kojeg 
je isti zaključen. 

(4) Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana 
od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora 
pogrebniku. 

(5) Istovremeno s raskidom ugovora, općinski načelnik je 
dužan pokrenuti i postupak natječaja za odabir novog 
pogrebnika koji će obavljati poslove. 

Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja 
Jedinstveni upravni odjel Općine Pušća. 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje te će se 
objaviti u „Službenom glasniku Općine Pušća“.

Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.br.: 238/24-01-17-04     
Donja Pušća, 28. veljače 2017. god.

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

9
Na temelju članka  18. Statuta Općine Pušća 
(„Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/13 
– pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Pušća („Službeni 

glasnik Općine Pušća“, broj 02/09), Općinsko vijeće Op-
ćine Pušća na svojoj 30. redovnoj sjednici održanoj dana  
28. veljače 2017. godine, donijelo je

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

i nasade poljoprivrednika s područja Općine Pušća  
u 2017. godini

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se način i uvjeti sufinancira-
nja premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika 
s područja Općine Pušća u 2017. godini.

Članak 2. 

Općina Pušća će u 2017. 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, udara groma i požara u izno-
su 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 2017. godinu, na 
poziciji R 091  konto 3523, Program-Poljoprivreda, Aktiv-
nost-Subvencija poljoprivreda. 

Članak 4. 

Ovlašćuje se općinska načelnica Anđela Cirkveni na 
sklapanje Ugovora s „Croatia osiguranjem“ d.d. o sufinan-
ciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivred-
nika s područja Općine Pušća za 2017. godinu. 
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10
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu ci-
vilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) 
i članka 18. Statuta Općine Pušća (“Službeni 
glasnik Općine Pušća”, broj 01/13 – pročišće-

ni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 30. redovnoj 
sjednici održanoj dana 28. veljače 2017. godine, donosi 

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU  
OPĆINE PUŠĆA ZA 2016. GODINU

I.

Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na 
područja Općine Pušća za 2016. godinu. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Op-
ćine Pušća za 2016. godinu je sastavni dio ove Odluke.

II.

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

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 238/24-01-17-06
Donja Pušća, 28. veljače 2017. godine

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

ANALIZA STANJA
 SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE PUŠĆA ZA 2016. GODINU

1. UVOD
Sukladno odredbi članka 17. stavka 1. podstavka 1. 

Zakona o  sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 
82/15), predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 
jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvr-
šava zadaće: u postupku donošenja proračuna razmatra i 
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja su-
stava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje 
se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Članak 5. 

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

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 238/24-01-17-05
Donja Pušća, 28. veljače 2017. godine

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

Temeljem cjelovite analize sustava civilne zaštite na 
području Općine Pušća utvrđuju se i pravci daljnjeg razvo-
ja sustava civilne zaštite na području Općine Pušća.

Ovom kratkom raščlambom, a kao podlogom za cje-
lovitu analizu stanja biti će obuhvaćeni sudionici susta-
va civilne zaštite: stožer civilne zaštite, udruge, izvršna i 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regional-
ne) samouprave, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, te 
pravne osobe u sustavu civilne zaštite koje funkcioniraju 
na području Općine Pušća ili su s njim u pogledu provedbe 
zaštite i spašavanja u direktnoj vezi.

2. OPIS STANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava civilne za-

štite na području Općine Pušća karakterizira činjenica da 
je isti do donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite („Na-
rodne novine“, broj 82/15), bio organiziran i provođen su-
kladno odredbama Zakona o zaštiti od požara, Zakona o 
vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i 
podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih 
zakona.

Stanje sustava civilne zaštite u Općini Pušća možemo 
ocijeniti zadovoljavajućim.

2.1. Sudionici zaštite i spašavanja
Govoreći o sustavu civilne zaštite moramo reći da se 

sustavom civilne zaštite na području Općine Pušća pored 
tijela izvršne i predstavničke vlasti (općinska načelnica i 
općinsko vijeće), bavi i niz fizičkih i pravnih osoba. Neki 
su od njih sudionici zaštite i spašavanja zato što se po svo-
joj prirodi posla bave distribucijom vode za piće ili pak 
električne energije (vodoopskrba – Vodoopskrba i odvod-
nja Zaprešić d.o.o. i Elektroopskrba – HEP – Operator 
distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZAGREB – Po-
gon 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 „MIHALI-
ČEK“, Ispostava županijskih cesta – Nadcestarija Zapre-
šić, 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 Bernardić, Zavod za javno 
zdravstvo Zagrebačke županije, Centar za socijalnu skrb 
Zaprešić i Veterinarska stanica Zaprešić koji također imaju 
iznimnu ulogu u zaštiti i spašavanju.

Organizacija Gradskog društva Crvenog križa Zapre-
šić , LD „Fazan,“ NK Pušća, Udruga branitelji hrvatske 
Pušća kao i neke druge udruge građana također su sudioni-
ci zaštite i spašavanja.
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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 („Narod-
ne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) osnovalo 
Stožer zaštite i spašavanja Općine Pušća koji je stručno, 
operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć 
i priprema akcije zaštite i spašavanja kojim rukovodi  op-
ćinska načelnica. Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj 
jedinici lokalne samouprave i na razini Republike Hrvat-
ske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne pri-
jetnje, katastrofe i velike nesreće. Stožer je i po zakonskoj 
regulativi operativna snaga sustava civilne zaštite.

Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 7. redovnoj 
sjednici održanoj dana 08. svibnja 2014. godine donijelo 
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Pušća („Službeni glasnik Opći-
ne Pušća“, broj 02/14). U članku 3. Odluke o imenovanju 
Stožera zaštite i spašavanje Općine Pušća („Službeni gla-
snik Općine Pušća“, broj 07/13) za člana Stožera umjesto 
g. Marijana Burića (pomoćnik načelnice Policijske postaje 
Zaprešić) imenovana je gđa./gđica. Natalija Damjanović 
(pomoćnica načelnice Policijske postaje Zaprešić) za čla-
nicu Stožera.  Dio članova navedenog Stožera je prošao 
odgovarajuće osposobljavanje za izvršavanje zadaća u po-
dručju civilne zaštite. 

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 zaštite i 
spašavanja pa tako primjerice: komunalna djelatnost – Za-
prešić d.o.o., poslovi zimske službe – Obrt za transport, 
građevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALIČEK“, vodo-
opskrba – Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., plino-
opskrba – Gradska plinara Zagreb, elektroopskrba – HEP 
– Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZA-
GREB – Pogon Zaprešić, Veterinarska stanica Zaprešić, 
Nadcestarija Zaprešić, 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 civilne zaštite kojih su nositelji opera-
tivne snage sustava civilne zaštite koje se u okviru redovne 
djelatnosti bave civilnom zaštitom te za provođenje 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 („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
07/13). 

Tijekom 2016. godine je bila opremljena navedena po-
strojba, te su financijska sredstva za njeno opremanje bila 
osigurana u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.

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

ga 2013. godine donijela Odluku o imenovanju povjereni-
ka civilne zaštite („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
06/13). 

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

Tijekom 2016. godine su bili opremljeni povjerenici, te 
su financijska sredstva za njihovo opremanje bila osigura-
na u Proračunu Općine Pušća za 2016. godinu.

d) SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE 
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVI-
RU REDOVNE DJELATNOSTI (gotove operativne 
snage zaštite i spašavanja)

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

Općinska načelnica Općine Pušća je dana 29. veljače 
2016. godine donijela Odluku o određivanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za za-
štitu i spašavanje Općine Pušća („Službeni glasnik Općine 
Pušća“, broj 02/16). 

Navedenim dokumentom utvrđene su operativne sna-
ge zaštite i spašavanja Općine Pušća u slijedećem sastavu: 
Stožer zaštite i spašavanja Općine Pušća, 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Pušća, 
Povjerenici civilne zaštite Općine Pušća, Javna vatrogasna 
postrojba Grada Zaprešića, Dobrovoljno vatrogasno druš-
tvo Marija Magdalena, Hrvatska gorska služba spašavanja 
– Stanica Samobor i Gradsko društvo Crvenog križa Za-
prešić. Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje stanov-
ništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u slijede-
ćem sastavu: LD „Fazan,“ NK Pušća, Udruga branitelji hr-
vatske Pušća, Udruga umirovljenika Općine Pušća, Udruga 
žena Pušća i Udruga „Pušćanski bregi“. Pravne osobe od 
interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara na područje Općine Pušća u slijedećem 
sastavu: Ordinacija opće medicine dr. Kos Bernardić, ko-
munalno poduzeće „Zaprešić“ d.o.o., Vodoopskrba i od-
vodnja Zaprešić d.o.o., Obrt za transport, građevinarstvo, 
trgovinu i usluge „MIHALIČEK“ i Meštrović prijevoz 
d.o.o. Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje sta-
novništva, materijalnih i kulturnih dobara s područja Za-
grebačke županije čiji je osnivač Zagrebačka županija u 
slijedećem sastavu: Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke 



StranicaBroj 1. Službeni glasnik Općine Pušća 9

Općina Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća

županije, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije 
– Ispostava Zaprešić, Dom zdravlja Zagrebačke županije 
– Ispostava Zaprešić, Županijske ceste Zagrebačke župa-
nije d.o.o. – Nadcestarija Zaprešić, Gospodarenje otpadom 
Zagrebačke županije d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Za-
grebačke županije d.o.o. Službe i postrojbe središnjih ti-
jela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave 
u svojoj redovnoj djelatnosti i postupaju prema vlastitim 
operativnim planovima u slijedećem sastavu: Ministarstvo 
unutarnjih poslova – Policijska postaja Zaprešić, Ministar-
stvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Uprava 
za veterinarske inspekcije, Veterinarski ured Zagreb, Vete-
rinarska stanica Zaprešić, Bana Jelačića 77, Zaprešić, Mi-
nistarstvo socijalne politike i mladih – Centri za socijalnu 
skrb na području Zagrebačke  županije, Centar za socijalnu 
skrb Zaprešić, Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu 
inspekciju, sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne 
podrške, Služba županijske inspekcije, PO za središnju Hr-
vatsku, Ispostava Zaprešić. Državne upravne organizacije 
u slijedećem sastavu: Državni hidrometeorološki zavod, 
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i Držav-
na uprava za zaštitu i spašavanje- PUZS Zagreb. Uredi dr-
žavne uprave u županijama u slijedećem sastavu: Ured dr-
žavne uprave u Zagrebačkoj županiji- Ispostava Zaprešić. 

Pravne osobe i ostali subjekti od republičkog i županij-
skog značaja za zaštitu i spašavanje u slijedećem sastavu: 
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA 
ZAGREB (POGON ZAPREŠIĆ), GRADSKA PLINARA 
ZAGREB D.O.O., HRVATSKE ŠUME d.o.o. - ŠUMARI-
JA ZAGREB, HRVATSKE VODE – VGO ZA GORNJU 
SAVU i Hrvatska poljoprivredna agencija.

e)  OSTALI GOSPODARSKI SUBJEKTI, USTANOVE  
I UDRUGE ČIJA OPREMA I LJUDSTVO MOŽE 
POMOĆI U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU

Na području Općine Pušća registrirane su i djeluju 
pravne i fizičke osobe koje se bave građevinarstvom, prije-
vozničkom, 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 nadležnim služ-
bama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima 
i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama 
većih nesreća i katastrofa, a to su: Obrt za transport, gra-
đevinarstvo, trgovinu i usluge „MIHALIČEK“, Stunković 
d.o.o., Reberski Željko d.o.o., Pili Mario d.o.o., Vugec Želj-
ko 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 civilne zaštite po zahtjevu općinske načelnice.

Organizacija Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić, 
LD „Fazan,“ Udruga branitelji hrvatske Pušća, NK Pušća, 
Udruga umirovljenika Pušća, Udruga žena Pušća, Udruga 
„Pušćanski bregi“ 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 2016. godinu onda 
treba reći nekoliko bitnih činjenica:

1. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 15. redov-
noj sjednici održanoj dana 19. ožujka 2015. godine 
donijelo Odluku o prihvaćanju Smjernica za organi-
zaciju i daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Pušća za razdoblje 2015. – 2016. go-
dine („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 01/15).

2. Općinska načelnica Općine Pušća je dana 29. veljače 
2016. godine donijela Odluku o određivanju operativ-
nih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od inte-
resa za zaštitu i spašavanje Općine Pušća („Službeni 
glasnik Općine Pušća“, broj 02/16).

3. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 22. redov-
noj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016. godine 
donijelo Odluku o donošenju Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i oko-
liša za područje Općine Pušća („Službeni glasnik  
Općine Pušća“, broj 02/16).

4. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 22. redov-
noj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016. godine 
donijelo Odluku o donošenju Plana zaštite i spašava-
nja Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, 
broj 02/16).

5. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 22. redov-
noj sjednici održanoj dana 24. veljače 2016. godine 
donijelo Odluku o donošenju Plana civilne zaštite 
Općine Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 
02/16).

6. Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 23. redov-
noj sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine 
donijelo Odluku o prihvaćanju Analize stanja sustava 
civilne zaštite na području Općine Pušća za 2015. go-
dinu („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 03/16).

7. Najveći dio sudionika u sustavu civilne zaštite na po-
dručju Općine Pušća (od izvršnih tijela lokalne vlasti 
preko pravnih subjekata) raspolažu prilično respekta-
bilnim snagama i sredstvima za provedbu zadaća za-
štite 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 po-
žara, komunalne djelatnosti – Zaprešić d.o.o., poslo-
vi zimske službe – Obrt za transport, građevinarstvo, 
trgovinu i usluge „MIHALIČEK“, Ispostava županij-
skih cesta – Nadcestarija Zaprešić, ŽUC Zagrebač-
ke županije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija 
Magdalena, JVP Grada Zaprešića, Hrvatske vode, itd.)

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

 - Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivred-
nom zemljištu i mjerama za uređenje i održavanja 
poljoprivrednih ruda te mjerama zaštite od požara 
na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom 
zemljištu, -  Procjenu ugroženosti stanovništva, ma-
terijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje 
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Općine Pušća, - Plan zaštite i spašavanja općine Pu-
šća, - Plan civilne zaštite Općine Pušća, - Plan po-
zivanja Stožera zaštite i spašavanja, - Odluku o iz-
mjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite 
i spašavanje Općine Pušća, - Odluku o određivanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih oso-
ba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Pušća, 
- Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene Općine Pušća, - Odluku o imenovanju po-
vjerenika civilne zaštite Općine Pušća.

9. Stalne operativne snage zaštite i spašavanja uglavnom 
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 

 vatrogasaca),
- vatrogasna zajednica Grada Zaprešića sa 6 pripada-

jućih DVD-a (114 osposobljenih vatrogasaca).
10. Dana 04. siječnja 2016. godine potpisan je Ugovor sa  

DVD Marija Magdalena o pružanju usluga vatrogasne 
zaštite (KLASA: 214-02/16-01/01, URBROJ: 238/24-
02-16-01).

11. Dana 30. travnja 2016. godine u suradnji sa Državnom 
upravom za zaštitu i spašavanje održan je Program os-
posobljavanja obveznika Civilne zaštite (pripadnika 
postrojbe civilne zaštite Općine Pušća opće namjene 
i povjerenika civilne zaštite Općine Pušća) u domu 
DVD-a Šenkovec. Općina Pušća se obvezala preuzeti 
troškove pozivanja za osposobljavanje (ručak i reflek-
tirajući prsluci).

12. Kada govorimo o sustavu za uzbunjivanje, posebno 
moramo naglasiti da na području Općine Pušća ima-
mo instaliranu sirenu za uzbunjivanje na zgradi Druš-
tvenog doma u Donjoj Pušći koja je povezana sa cen-
trom 112, kao i sirenu za uzbunjivanje na zgradi doma 
DVD-a Marija Magdalena koja se nalazi u naselju Ma-
rija Magdalena.

13. Ostalo: 
       U Općini Pušća se sustavno provodi mjera deratizacije 

na području Općine te se izdvajaju sredstva za veteri-
narsko-higijeničarske usluge na području Općine.

3. ZAKLJUČAK 
Temeljem ove skraćene Analize sustava civilne  

zaštite na području Općine Pušća za 2016. godinu možemo 
zaključiti:

- da je Općina Pušća u 2016. godini uredno i u zakonom 
propisanom opsegu osigurala sredstva u svom Prora-
čunu za potrebe vatrogastva (određena sredstva izdva-
jaju se za DVD Marija Magdalena), zdravstva i soci-
jale skrbi, Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić, 
održavanje nerazvrstanih cesta i zimsko održavanje 
nerazvrstanih cesta, udruge koje djeluju na području 
Općine Pušća i Civilne zaštite čime je utvrđeno da je 
Općina Pušća utvrdila iznose i načine financiranja di-
jela sustava civilne zaštite na svom području;

- da u Općini Pušća postoji Procjena ugroženosti sta-
novništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za 
područje Općine Pušća;

- da u Općini Pušća postoji Plan zaštite i spašavanja  
Općine Pušća;

- da u općini Pušća postoji Plan civilne zaštite Općine 
Pušća;

- da je u planu izrada i donošenje Procjene rizika od 
velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite za po-
dručje Općine Pušća;

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

- da u 2016. godini na području Općine Pušća nije došlo 
do značajnih izvanrednih događaja u kojima su bile 
angažirane snage sustava civilne zaštite;

- da su u 2016. godini na području Općine Pušća bile 
poduzete mjere u otklanjanju posljedica snježnih pa-
dalina na nerazvrstanim i lokalnim cestama na područ-
ju Općine Pušća;

- stanje sustava civilne zaštite u Općini Pušća je na razini 
koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava civilne 
zaštite kada se radi o situacijama koje se mogu riješi-
ti samostalno npr. obrana od požara, manji akcidenti, 
manje tehničke intervencije u cestovnom prometu i sl.

KLASA: 810-03/17-01/01
URBROJ: 238/24-02-17-01
Donja Pušća, 20. veljače 2017. godine

  OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 82/15) i članka 18. Statuta Op-
ćine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, 

broj 01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na 30. redovnoj sjednici održanoj dana 28. veljače 
2017. godine, donosi 

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU SMJERNICA ZA 

ORGANIZACIJU I DALJNJI RAZVOJ  
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA  
ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. GODINE

I.

Prihvaćaju se Smjernice za organizaciju i daljnji razvoj 
sustava civilne zaštite na području Općine Pušća za raz-
doblje 2017. – 2020. godine. 

Smjernice za organizaciju i daljnji razvoj sustava ci-
vilne zaštite na području Općine Pušća za razdoblje 2017. 
– 2020. godine su sastavni dio ove Odluke.

11
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II.

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

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 238/24-01-17-07
Donja Pušća, 28. veljače 2017. godine

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

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I DALJNJI 
RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA  
ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. GODINE

1. UVOD
Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), a 
na osnovu Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Pušća za 2016. godinu, općinska načelni-
ca Općine Pušća predlaže Općinskom vijeću Općine Pušća 
Smjernice za organizaciju i daljnji razvoj sustava civilne 
zaštite na području Općine Pušća za razdoblje 2017. – 
2020. godine (u daljnjem tekstu: Smjernice).

Ovaj prijedlog Smjernica je prije svega rezultat već 
spomenute analize stanja sustava zaštite i spašavanja, a ima 
za cilj izgraditi i organizirati takav sustav civilne zaštite 
koji će sa jedne strane predstavljati usklađivanje normi i 
procedura civilne zaštite na području Općine Pušća sa tre-
nutno 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 uvje-
tima elementarnih i drugih većih nesreća ili pak katastrofa.

Ovim smjernicama namjeravaju se utvrditi pravci akci-
ja u planiranju, organiziranju i koordiniranju svih sudionika 
u sustavu civilne zaštite na području Općine Pušća te utvr-
diti smjer daljnjeg opremanja i razvoja operativnih snaga 
sustava civilne zaštite, a kako bi sustav istovremeno učinili 
sposobnim za djelovanje i optimalnim u pogledu troškova.

2. SMJER DJELOVANJA
Potrebno je da se u razdoblju 2017. – 2020. godine po-

stave temelji oko definiranja uloge, zadaća i aktivnosti svih 
sudionika u sustavu civilne zaštite te unaprjeđenje spre-
mnosti i mogućnosti djelovanja operativnih snaga sustava 
civilne zaštite kako stalno spremnih, tako i pričuvnih.

Potreba je da se u razdoblju 2017. – 2020. godine pri-
stupi izradi i donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 
i Plana djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od 
dana stupanja na snagu Pravilnika iz članka 49. stavka 3. 
Zakona o sustavu civilne zaštite.

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava ci-
vilne zaštite je zadovoljavajuće, odnosno svi dokumenti su 
doneseni i usklađenim sa zakonskom regulativom.

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

3. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
3.1. Stožer zaštite i spašavanja
Sukladno članku 24. Zakona o sustavu civilne zaštite, 

članove stožera je potrebno imenovati na temelju prijed-
loga vodeći računa o zastupljenosti predstavnika službi 
koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću, 
Uprave MUP-a te zdravstvenih ustanova. 

3.2. Vatrogastvo
Na temelju izrađene i prihvaćene Procjene ugroženo-

sti stanovništva, materijalnih  i kulturnih dobara i okoliša 
za područje Općine Pušća, tijekom 2017. – 2020. godine 
ponovo utvrditi operativne snage zaštite i spašavanja uva-
žavajući činjenice: 

- JVP Grada Zaprešića i DVD Marija Magdalena kao 
redovite i stalno spremne operativne snage zaštite i 
spašavanja imati i dalje kao nositelje dnevno – ope-
rativnih aktivnosti u zaštiti i spašavanju i to ne samo 
u vatrogastvu nego i u drugim događajima koji mogu 
prerasti u veću nesreću ili katastrofu;

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

- propagirati provođenje odluke o Agrotehničkim mje-
rama (spaljivanje korova);

- potrebno je u praktičnom smislu analizirati optereće-
nost Općinskog proračuna u kontekstu razvoja vatro-
gastva, te omogućiti osposobljavanje članstva, uvjež-
bavanje snaga i materijalni razvoj kako bi bili što bolje 
opremljeni i spremni za djelovanje kod većih nesreća 
ili katastrofa.

3.3. Civilna zaštita
- u razdoblju 2017. – 2020. godine potrebno je poraditi 

na optimalnom angažiranju ljudstva i trošenju resursa;
- provesti smotru osposobljavanja i uvježbavanja obve-

znika civilne zaštite (pripadnika postrojbe civilne za-
štite Općine Pušća opće namjene i povjerenika civilne 
zaštite Općine Pušća);

- analizirati opremljenost sustava civilne zaštite i opre-
manje sustava osobnom i skupnom opremom (suklad-
no potrebama i mogućnostima);

- sagledavanje realnih mogućnosti provođenja mjera ci-
vilne zaštite sukladno Planu zaštite i spašavanja Opći-
ne Pušća i Plana civilne zaštite Općine Pušća;

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

- u 2017. godini pristupiti izradi i donošenju Procjene 
rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne za-
štite Općine Pušća;

- krajem 2017. godine pristupiti izradi Analize stanja 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pušća 
za 2017. godinu;
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- krajem 2020. godine pristupiti izradi Smjernica za 
organizaciju i daljnji razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine Pušća za razdoblje 2021. – 2024. go-
dine;

- definirati zadaću, dati podršku te koordinirati s udru-
gama građana, tvrtkama i ustanovama;

- obilježavanje 11. veljače Dana 112;
- obilježavanje 1. ožujka Dana civilne zaštite;
- osigurati sredstva u Proračunu Općine Pušća za civilnu 

zaštitu, vatrogastvo (određena sredstva izdvajaju se za 
DVD Marija Magdalena), zdravstvo i socijalnu skrb, 
Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić, održavanje 
nerazvrstanih cesta i zimsko održavanje nerazvrstanih 
cesta i udruge koje djeluju na području Općine Pušća.

3.4. Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
na području Općine Pušća

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje sta-
novništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Op-
ćine Pušća:

1. Ordinacija opće medicine Marijana Kos Bernardić, 
Zagorska 2, Donja Pušća

2. Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
Zelengaj 15, Zaprešić

3. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zelengaj 
15, Zaprešić

4. Obrt za transport, građevinarstvo, trgovinu i usluge 
„Mihaliček“, Savska 61, Zaprešić

5. Meštrović prijevoz d.o.o., Perjavička putina 9,  
Zagreb.

Iste osobe dužne su dostaviti Općini Pušća sve raspo-
ložive informacije i podatke važne za izradu Plana zaštite 
i spašavanja Općine Pušća te izraditi svoje operativne pla-
nove te iste uskladiti s Planom zaštite i spašavanja Općine 
Pušća.

Razmjena podataka i informacija sa Stožerom zaštite i 
spašavanja Općine Pušća o svim relevantnim čimbenicima 
mora postati stalna praksa u razdoblju 2017. – 2020. godi-
ne, a kako bi se spriječila mogućnost nastajanja akcidenata, 
te povećala mogućnost brze reakcije i pravilnog djelovanja.

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

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 ažuriranje Procjene ugroženosti 
od požara i tehnološke eksplozije za područje Općine Pu-
šća i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za 
područje Općine Pušća.

3.5. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
Izvršavanje zadaća i aktivnosti u suradnji s Područnim 

uredom Zagreb na popuni, osposobljavanju i opremanju 
operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Planiranje financijskih sredstava te iskazivanje potreba 
u dijelu daljnjeg materijalnog razvoja, organizacije djelo-
vanja i uvježbavanja snaga.

Obuka stanovništva za provođenje osobne i uzajamne 
zaštite, osobito za slučajeve potresa i nesreća u cestovnom 
prometu vezanih uz prijevoz opasnih tvari.

3.6. Udruge građana od značaja za zaštitu i  
spašavanje

Udruge građana su važan i nezaobilazan čimbenik 
ukupnog sustava zaštite i spašavanja (Gradsko društvo Cr-
venog križa Zaprešić, LD „Fazan“, Udruga branitelji hrvat-
ske Pušća, NK Puša, Udruga žena Pušća, Udruga „Pušćan-
ski bregi“, itd.) mogu u određenim situacijama odigrati 
vrlo značajnu ulogu u sustavu civilne zaštite.

Potrebno je održati zajednički dogovor između Stožera 
zaštite i spašavanje Općine Pušća i predstavnika spomenu-
tih udruga na kojem je potrebno jasno i precizno analizira-
ti stanje i mogućnosti te dogovoriti suradnju i međusobne 
obaveze u provedbi zadaća civilne zaštite.

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

Udruge građana važne za sustav civilne zaštite, po-
sebno one koje se financiraju iz općinskog Proračuna oba-
vezati na suradnju u provedbi svih zadaća sustava civilne 
zaštite.

4. EDUKACIJA
Edukacija predstavlja važan i nezaobilazan čimbenik u 

razvoju sustava civilne zaštite. 
Potrebno je organizirati razne oblike vježbi i natjecanja 

za mlade članove DVD Marija Magdalena. 

5. SKLANJANJE I ZAŠTITA
Na području Općine Pušća ima izgrađen objekat za 

sklanjanje i zaštitu ugroženog stanovništva. Sklonište je 
izgrađeno kod osnovne škole Pušća na adresi Zagorska 2, 
Donja Pušća. 

6. ZAKLJUČAK
 Ove Smjernice u svojoj suštini predstavljaju minimum 

aktivnosti koje bi u razdoblju 2017. – 2020. godine trebalo 
provesti kako bi  se unaprijedio cjelokupni sustav civilne 
zaštite i dovelo na razinu uporabljivosti.

Realizacijom ovih Smjernica, već će se u razdoblju 
2017. – 2020. godine stvoriti povoljni uvjeti za unaprje-
đenje i daljnji razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Pušća, a čime će se unaprijediti i ukupna moguć-
nost zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša u slučaju elementarnih ili drugih nesreća, odnosno 
katastrofa.
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Općinska načelnica Općine Pušća uputila je ove Smjer-
nice Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a iste će 
po usvajanju predstavljati smjer razvoja sustava civilne za-
štite na području Općine Pušća za razdoblje 2017. – 2020. 
godine.

KLASA: 810-03/17-01/02
URBROJ: 238/24-02-17-01
Donja Pušća, 20. veljače 2017. godine

  OPĆINSKA NAČELNICA
Anđela Cirkveni
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 82/15) i članka 18. Statuta Op-
ćine Pušća (“Službeni glasnik Općine Pušća”, 

broj 01/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pušća na 30. redovnoj sjednici održanoj dana 28. veljače 
2017. godine, donosi 

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJA SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU  
OPĆINE PUŠĆA ZA 2017. GODINU

I.

Prihvaća se Plan razvoja sustava civilne zaštite na po-
dručju Općine Pušća za 2017. godinu. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Pušća za 2017. godinu je sastavni dio ove Odluke.

II.

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

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 238/24-01-17-08
Donja Pušća, 28. veljače 2017. godine

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

PLAN 
razvoja sustava civilne zaštite na području  

Općine Pušća za 2017. godinu

UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća 
mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava 

i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne 
zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih 
resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedin-
stvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zašti-
te i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica pri-
rodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Također je definirano da predstavničko tijelo na prijed-
log izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i 
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja su-
stava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje. 

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na po-
dručju Općine Pušća, a sukladno razmjeru opasnosti, pri-
jetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih 
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kultur-
nih dobara i okoliša za područje Općine Pušća, s ciljem za-
štite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i 
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite 
donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Pušća za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan ra-
zvoja sustava civilne zaštite).

 Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces ra-
zvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava 
Proračuna Općine Pušća (u daljnjem tekstu: Proračun), 
koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na slje-
deće: 

CIVILNA ZAŠTITA 
Stožer civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite trebaju 

osigurati kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i spa-
šavanje. 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini, ra-

zini područne (regionalne) i razini lokalne samouprave, a 
aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, ka-
tastrofe i velike nesreće, te je stručna potpora općinskom 
načelniku kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim 
snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe.

Općinsko vijeće Općina Pušća je na svojoj 4. redovnoj 
sjednici održanoj dana 03. prosinca 2013. godine donijelo 
Odluku o imenovanju Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Pušća („Službeni glasnik Općine Pušća“, broj 07/13).

Općinsko vijeće Općine Pušća je na svojoj 7. redovnoj 
sjednici održanoj dana 08. svibnja 2014. godine donijelo 
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Pušća („Službeni glasnik Opći-
ne Pušća“, broj 02/14). 

Kontakt podatke načelnice i članova Stožera civilne 
zaštite potrebno je kontinuirano ažurirati. 
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POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I 
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Postrojbe civilne zaštite
 Tijekom 2017. godine, a u svrhu povećanja spremnosti 

i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja po-
trebno je izvršiti smotriranje postrojbi civilne zaštite. 

U suradnji sa DUZS/PUZS Zagreb potrebno je kon-
tinuirano vršiti popunjavanje postrojbi civilne zaštite sa 
vojnim obveznicima starim do 55. godina života (promje-
ne prebivališta, umrli, invalidi, bolesni i sl.), kao i njihovu 
smotru i edukaciju.

 Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zašti-
te osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim 
sredstvima predviđenim Proračunom. 

Povjerenici civilne zaštite
Potrebno ih je upoznati s novim Zakonom o sustavu ci-

vilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), a prije svega sa:
 - djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava 

civilne zaštite, 
- obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u provođenju zakonskih obveza definira-
nih Zakonom o sustavu civilne zaštite,

- obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju 
njihovih zadaća. 

VATROGASTVO 
Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića i Dobro-

voljno vatrogasno društvo Marija Magdalena (u daljnjem 
tekstu: DVD Marija Magdalena) kao okosnice ukupnog 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pušća u 
2017. godini trebaju biti najznačajniji operativni kapaciteti 
sustava zaštite i spašavanja - u spremnosti 24 sata dnevno.

 Potrebno je da DVD Marija Magdalena izvrši oprema-
nje, osposobljavanje i usavršavanje članova prema plano-
vima zaštite od požara. 

Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem DVD-a Ma-
rija Magdalena sukladno njihovim vlastitim programima i 
razvojnim projektima, te kontinuirano pratiti njihovo ospo-
sobljavanje. 

U području rada sa članstvom DVD-a Marija Magdale-
na posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mlade-
ži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima. 

Sredstva za financiranje DVD-a Marija Magdalena 
planiraju se temeljem članka 43.-45. Zakona o vatrogastvu. 

SKLONIŠTA 
Na području Općine Pušća ima izgrađen objekat za 

sklanjanje i zaštitu ugroženog stanovništva. Sklonište je 
izgrađeno kod osnovne škole Pušća na adresi Zagorska 2, 
Donja Pušća. 

UDRUGE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV  
CIVILNE ZAŠTITE 
Udruge građana su važan i nezaobilazan čimbenik 

ukupnog sustava zaštite i spašavanja (Gradsko društvo Cr-
venog križa Zaprešić, LD „Fazan“, Udruga branitelji hrvat-
ske Pušća, NK Puša, Udruga žena Pušća, Udruga „Pušćan-
ski bregi“, itd.) mogu u određenim situacijama odigrati 
vrlo značajnu ulogu u sustavu civilne zaštite.

PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI  
NEKOG INTERESA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I  
KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA  
OPĆINE PUŠĆA DOBITI ZADAĆE
S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području  
Općine Pušća je potrebno održati sastanak na kojem će se 
razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.

SUSTAV UZBUNJIVANJA 
U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini Pušća, po-

red ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odno-
sno sustav veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja 
pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava 
zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno: 

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudio-
nika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi,

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja sta-
novništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa. 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 
Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti 

stanovnika kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog 
razloga potrebno kontinuirano vršiti: 

- upoznavanje stanovnika sa sadržajem Planova zaštite 
putem javnih rasprava te putem web stranice Općine 
Pušća, 

- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanov-
ništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za  
moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, po-
tresima i opasnim tvarima,

- Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite 
od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 
112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi mo-
raju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači 
da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i 
dostignuća sudionika civilne zaštite. 

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedini-

ce lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj 
i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje 
operativnih snaga. 
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Plan za 2017. Plan za 2018. Plan za 2019.

DVD MARIJA MAGDALENA 230.000,00 kn 230.000,00 kn 230.000,00 kn

CIVILNA ZAŠTITA 42.500,00 kn 42.500,00 kn 42.500,00 kn

CRVENI KRIŽ 30.000,00 kn 30.000,00 kn 30.000,00 kn

Financiranje sustava civilne zaštite sukladno Proračunu za 2017., 2018. i 2019. je slijedeće: 

Pored navedenih sredstava u Proračunu Općine Pušća su planirana i sredstva za pravne osobe koje se zaštitom i spa-
šavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti: za aktivnosti kao što su sanacija divljih odlagališta, redovno održava-
nje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina i slično. 

SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 
Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Pušća je iznimno dobra, te je potrebno u 2017. godi-

ni istu unaprijediti. Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja 
potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva.

 U okviru Općine Pušća, ali i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u 
sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. 
Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih 
snaga sustava civilne zaštite na području Općine Pušća.

KLASA: 810-03/17-01/03
URBROJ: 238/24-02-17-01
Donja Pušća, 20. veljače 2017. godine

OPĆINSKA NAČELNICA 
Anđela Cirkveni
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Na temelju članka 18. Statuta Općine Pušća 
(“Službeni glasnik Općine Pušća“ br. 01/13 – 
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pu-
šća na svojoj 30. redovnoj sjednici Općinskog 

vijeća, održanoj dana 28. veljače 2017. godine donosi

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja 
na području Općine Pušća

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Pušća (kao predstavničko ti-
jelo jedinice lokalne samouprave) donosi Odluku o sugla-
snosti za provedbu ulaganja na području Općine Pušća.

Članak 2.

Općinsko vijeće je suglasno da se ulaganje/projekt 
„Rekonstrukcija Kulturno turističkog centra Pušća“ 
prijavi na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. “Ulaganja 
u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temelj-
nih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” 
- provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ru-
ralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kultur-
ne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koji je na teme-
lju članka 26. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M07  
»Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« 

iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 
15/2017 i 17/2017) koji je Agencija za plaćanja u poljopri-
vredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila dana 24. velja-
če 2017.

Projekt „Rekonstrukcija Kulturno turističkog centra 
Pušća“ obuhvaća rekonstrukciju postojeće zgrade Druš-
tvenog doma Pušća, na adresi Kumrovečka 107 u naselju 
Donja Pušća na k. č. br. 523/1 i 523/2 k.o. Pušća.

Predmetno ulaganje je u skladu sa Strateškim progra-
mom razvoja Općine Pušća za razdoblje od 2016. do 2020. 
godine.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Pušća za pro-
vođenje ove Odluke.

Članak 4.

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

Klasa: 021-05/17-01/01
Ur. broj: 238/24-01-17-10
Pušća, 28. veljače 2017. godine

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