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Dragi MJEŠTANI I MJEŠTANKE

Kako bismo Vam približili općinske financije i što bolje 
Vas upoznali s najvažnijim dokumentom potrebnim za 
funkcioniranje naše općine, pripremili smo Proračun u 
malom za 2017. godinu, koji se nalazi pred Vama. 

U ovom dokumentu smo na, nadam se, jednostavan i 
slikovit način, prikazali najvažnije planirane godišnje 
prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine. U 
kratkim smo crtama prikazali planove i aktivnosti 
Općine u vezi korištenja općinskog novca u 2017. godini. 
Kao i ranijih godina i ovaj će Proračun za sve stanovnike 

naše Općine osigurati najviši nivo javnih usluga. Posebno smo vodili računa o zadržavanju standarda javnih 
potreba građana, osobito u segmentu socijalnih prava i zdravstvene zaštite, ali smo isto tako zadržali visoki 
komunalni standard uređenja naše Općine. Svjesni da bez ulaganja nema napretka, osigurali smo i znatna 
sredstva za važna investicijska ulaganja. Planiramo asfaltiranje i rekonstrukcije ulica i staza, održavanje javne 
rasvjete, javnih površina i groblja. Kako bismo potakli obrazovanje mladih ljudi i olakšali školovanje sufinanciramo 
školsku kuhinju, prijevoz učenika i dajemo stipendije i školarine. Cilj nam je da što više mladih ljudi i obitelji ostane 
u Općini i da ih što više dođe živjeti kod nas.

Nadam se da ćete kroz Proračun u malom saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog 
proračuna, te da tako možemo zajedno, kroz Vaše prijedloge i sugestije, usmjeriti proračunska sredstva na 
dobrobit svih građana Općine Pušća. 

Pozivam Vas da sudjelujete u stvaranju naše zajedničke slike budućnosti kakvu želimo, jer svoje potencijale 
možemo potpuno razviti samo ako vjerujemo da ćemo na taj način održati i unaprijediti svoju sredinu. Stvarajmo i 
dalje zajedno Pušću kao općinu po mjeri svakog čovjeka, Općinu u kojem je privilegija živjeti.

Anđela Cirkveni,
Načelnica Općine Pušća



ŠTO JE PRORAČUN I ZAŠTO JE BITAN?
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Proračun je temeljni financijski dokument Općine, godišnji plan u kojem je sadržana raspodjela sredstava za sve 
aktivnosti općinske uprave vezane uz funkcioniranje, održavanje i unapređenje Općine. Proračun u malom je sažetak 
proračuna Općine Pušća za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja cjelokupnog područja Općine, koji u 
osnovnim crtama pojašnjava planove i aktivnosti u vezi s korištenjem općinskog novca u ovoj godini. Želja nam je da 
ovim pregledom općinskog proračuna omoguc ́imo svim mještanima uvid u prihode i rashode Općine da bi dobili 
transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve mještane 
na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i odlučivanju o načinu upravljanja Općinom Pušća.

Odakle novac dolazi u proračun? 

Prihod se slijeva u proračun Općine u velikoj mjeri od prihoda od poreza te od pravnih, administrativnih i drugih 
pristojbi. Osim toga, Općina određeni dio prihoda može ostvariti od imovine te od pruženih usluga i prihoda od 
donacija.

Tko donosi proračun? 
Proračun donosi predstavničko tijelo Općine (Općinsko vijeće) do konca tekuće godine za narednu proračunsku 
godinu. Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje načelnica Općine Pušća kao izvršno tijelo, te ih podnosi Općinskom 
vijeću na donošenje. Proračun Općine Pušća objavljuje se na službenim internet stranicama Općine www.pusca.hr i u 
Službenom glasniku Općine Pušća.

Što se sve može saznati iz Proračuna? 
1. Koliki su i koji su prihodi Općine? 
2. Koliki su ukupni rashodi Općine? 
3. Što sve Općina financira? 
4. Koliko se novca troši za komunalnu djelatnost? 
5. Koliko se novca troši za obrazovanje, predškolski odgoj? 
6. Koliko se novca troši za socijalu, kulturu, sport? 
7. Koliko se novca troši za gospodarstvo, prostorno planiranje?
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PLANIRANI PRIHODI OPĆINE PUŠĆA U 2017. GODINI

Prihodi Općine Pušća 2017.

Prihodi od poreza 5.860.000,00 kn

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 1.597.000,00 kn

Prihodi od imovine 663.187,00 kn

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 
posebnim propisima i naknadama

1.512.500,00 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 
prihoda od donacija

6.000,00 kn

UKUPNO 9.638.687,56 kn
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PLANIRANI RASHODI OPĆINE PUŠĆA U 2017.

Vrsta rashoda Iznos                                                          Kn

OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO 193.000,00

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.040.000.00

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI 2.823.028,56

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.540.000,00

ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV 1.003.000,00

KULTURNO TURISTIČKI CENTAR PUŠĆA 300.000,00

OTKUP ZEMLJIŠTA POSLOVNA ZONA 150.000,00

PROJEKTNA DOK. - MOST POSLOVNA ZONA 100.000,00

IZGRADNJA I OPREMANJE - DJEČJA IGRALIŠTA 100.000,00

JAVNA RASVJETA 540.000,00

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 442.159,00

JAVNI RED, SIGURNOST, VATROGASTVO -JVP 272.500,00

SUFINANCIRANJE - ŠPORT, KULTURA, RELIGIJA 210.000,00

POLJOPRIVREDNI BOŽIĆNI SAJAM 162.000,00

OSNOVNO ŠKOLSKI PROGRAMI 160.000,00

POSLOVNI EDUKATORIJUM 150.000,00

POLJOPRIVREDA 38.000,00

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA 381.000,00

SUBVENCIJE OBRTNICIMA I PODUZETNICIMA 20.000,00

SALAMIJADA, ŠPEKIJADA, VINOLOGIJA 10.000,00

ŠKOLSKE SPORTSKE UDRUGE 4.000,00

UKUPNO: 9.638.687,56

OPĆINA PUŠĆA
www.pusca.hr
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Vrsta rashoda Iznos kn

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

10.000,00

INVALIDITET 38.659,00

PREHRANA UČENIKA - ŠKOLSKA KUHINJA   41.000,00

PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA 170.000,00

OPREMA ZA NOVOROĐENČAD 40.000,00

POMOĆ UMIROVLJENICIMA I SOCIJALNO 
UGROŽENOM STANOVNIŠTVU

20.000,00

OGRJEV 19.000,00

JAVNI PRIJEVOZ (umirovljenici i stariji od 65 god.) 103.500,00

UKUPNO: 442.159,00 

Vrsta rashoda Iznos kn

NK PUŠĆA 60.000,00

KUD PUŠĆA 60.000,00

UDRUGA ŽENA PUŠĆA 3.000,00

MATICA HRVATSKA 4.000,00

UDRUGA UMIROVLJENIKA PUŠĆA 10.000,00

CRVENI KRIŽ 30.000,00

UDRUGA BRANITELJA PUŠĆA 10.000,00

UDRUGA "PUŠĆANSKI BREGI" 3.000,00

LOVAČKO DRUŠTVO "FAZAN" 5.000,00

TAEKWONDO KLUB PUŠĆA 15.000,00

JUDO KLUB PUŠĆA 10.000,00

UKUPNO: 210.000,00

Sufinanciranje - zdravstvo, socijalna skrb, 
šport, kultura i religija

ZAKONSKI PROPISI OD INTERESNOG ZNAČAJA ZA GRAĐANE OPĆINE PUŠĆA

U nepreglednom moru zakonskih propisa, uredbi i pravilnika u Republici Hrvatskoj, te kontinuiranim izmjenama i dopunama istih, 
pojedini zakoni ipak zahtijevaju našu pozornost jer direktno utječu na našu svakodnevicu. Jedan od takvih zakona je i Zakon o 
komunalnom gospodarstvu Republike Hrvatske kojim je između ostalog obuhvaćena izgradnja i održavanje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, a koji se financiraju kroz naknade i doprinose koji su građani dužni podmirivati, poput komunalnog 
doprinosa, komunalne naknade, grobne naknade I sl.

Financijskim sredstvima koja se u općinskom proračunu prikupe od navedenih naknada i doprinosa, financiraju se djelatnosti i 
projekti kojima se direktno poboljšava kvaliteta života građana na području općine, poput održavanja groblja, javnih površina, 
izgradnje vodoopskrbne mreže, prometnica, uređenje vodotoka I kanalskih mreža, javne rasvjete i ostalih komunalnih djelatnosti.

OPĆINA PUŠĆA
www.pusca.hr
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PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
1. JAVNE POVRŠINE             200.000,00 kn

       

· Groblje (Izgradnja staza, stepenica i ograde na groblju)                  200.000,00 kn

       CESTOGRADNJA                      320.000,00 kn

· Upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige       50.000,00 kn

· Rekonstrukcija cesta     270.000,00 kn
         (Sredstva EU fonda)

2. VOODOPSKRBA (Rekonstrukcija vodovoda)                   10.000,00 kn

·           Rekonstrukcija vodovoda                                                                                   10.000,00 kn

                                               

3. ZAJEDNIČKA ULAGANJA NA ŽUPANIJSKE CESTE                                  200.000,00 kn

4. ODVODNJA -  projekti odvodnje                310.000,00 kn

· glavni kolektori sustava odvodnje naselja Pušća 
    i naselja koja gravitiraju k potoku Pušća u OP                      310.000,00 kn
    (Sredstva EU fonda)

PROGRAM GRADNJE OSTALIH KAPITALNIH OBJEKATA U 2017. GODINI 

1.Uređenje Poslovnog edukatorijuma i galerije - podrum zgrade općine                      150.000,00 kn
2.Projektna dok. - MOST zona mješovite namjene                                        100.000,00 kn
3.Obnova fasade zgrade Općine na EnU gradnja                                         250.000,00 kn
4.Rekonstrukcija Kulturno turističkog centra Pušća (sredstva EU fonda)                       300.000,00 kn
5.Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta                                                                            100.000,00 kn

Ukupno                                              900.000,00 kn

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPSEGA RADOVA U 2017. GODINI

- Održavanje javne rasvjete                                       540.000,00 kn
- izmjena dotrajalih elemenata javne rasvjete                                          80.000,00 kn
- potrošnja električne energije                      460.000,00 kn

- Održavanje i upravljanje mjesnim grobljim                                                                  150.000,00 kn

- Održavanje prometnica                                    1.540.000,00 kn 
- nerazvrstane ceste                   1.150.000,00 kn
- zimsko održavanje cesta                                                         300.000,00 kn
- cestovna signalizacija                        50.000,00 kn
- sanacija klizišta                                          40.000,00 kn

PROGRAMI GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA  NA PODRUČJU OPĆINE 
U 2017. GODINI

OPĆINA PUŠĆA
www.pusca.hr
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 PROGRAM POTREBA U KULTURI                                404.000,00 kuna

Obilježavanje Dana Općine    150.000,00 kuna

 Poljoprivredni božićni sajam                    162.000,00 kuna

Obilježavanja dana Sv. Nikole      10.000,00 kuna

Salamijada, špekijada i vinologija      10.000,00 kuna

Etno Pušća        5.000,00 kuna

Tekuća donacija KUD Pušća      60.000,00 kuna

Tekuća donacija  Ogranak matice Hrvatske                        4.000,00 kuna

 Udruga „Pušćanski bregi“ – projekt „Pušćanska labura“         3.000,00 kuna

PROGRAMI potreba u kulturi, ŠKOLSTVU, PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 
VATROGASTVU

ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ                                    1.167.000,00 kuna

Sufinanciranje produženog boravka učenika  120.000,00 kuna
Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću  900.000,00 kuna
Mala  škola                    17.000,00 kuna
Stipendije učenicima i studentima    56.000,00 kuna
Nabavka udžbenika                    30.000,00 kuna
Sufinanciranje škole u prirodi                    24.000,00 kuna
Sufinanciranje škole plivanja - OŠ    16.000,00 kuna
Školske sportske udruge - OŠ      4.000,00 kuna

VATROGASTVO                 272.500,00 kuna

- program javnih potreba u okviru vatrogasne i civilne zaštite temelji se na 
   odredbama Zakona o vatrogastvu i Zakona o sustavu civilne zaštite

Tekuće donacije  DVD Marija Magdalena  230.000,00 kuna
Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja 
civilne zaštite                                                    12.500,00 kuna
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    30.000,00 kuna

OPĆINA PUŠĆA
www.pusca.hr
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U proteklih nekoliko godina, dok su drugi smanjivali prava, plaće, poticaje i izravno ljudima ugrožavali egzistenciju, Općina 

Pušća nastavila je sa subvencijama.

Nesmanjenim sredstvima Općina i dalje subvencionira dječji vrtić, prehranu učenika u školi, malu školu, školu u prirodi, školu 

plivanja, . Uz spomenuto financira se redovan rad udruga, isplaćuju 

stipendije učenicima i studentima, u cijelosti se financira učiteljica za dnevni boravak učenika u školi, isplaćuju naknade za 

opremu novorođene djece, božićnice i uskrsnice umirovljenicima s mirovinom manjom od 1.700,00 kn i socijalno ugroženim, 

vrši se redovita podjela darova djeci za Sv. Nikolu, kupljene su školske knjige socijalno ugroženim obiteljima, isplaćuje se  

financijska pomoć za kupnju drva za ogrjev, te je i u sljedećem proračunsko razdoblju osigurana subvencija za prijevoz đaka, 

studenata, umirovljenika i socijalno ugroženih.

podjelu darova djeci za Sv. Nikolu i Kazališnu predstavu

OPĆINA PUŠĆA BRINE ZA SVOJE MJEŠTANE....

KOMUNALNE NAKNADE

Na području Općine Pušća od 1994. godine nije povećan iznos komunalne naknade, a od 1999. godine nepromijenjen je i iznos 
grobne naknade.

 Uz znatno smanjenje prihoda Općini Pušća, spomenute naknade ostat će nepromijenjene i u ovoj godini.

POREZNA REFORMA (pitanje načelnici):

Je li usvojena porezna reforma, zapravo udar na 
male Općine, unatoč njihovih sjajnih rezultata?

- Svakako, na žalost, ne znamo još kako će to izgledati, 
međutim, uvjerena sam da će općine ostati bez 
velikog dijela prihoda kao i u prethodnim razdobljima i 
reformama. Govori se stalno o decentralizaciji i 
prebacivanju poslova i odgovornosti na lokalnu 
upravu ali u Europi to ipak drugačije funkcionira. Tim 
načinom vjerojatno se želi postići da one općine koje 
se ne mogu financirati, da se same i eliminiraju. Ali, 
što je s općinama koje su unatoč dugogodišnjoj 
recesiji bile uspješne i unatoč svemu su napredovale. 
Kao na primjer Općina Pušća? Mislim da će nova 
Vlada morati vrlo ozbiljno razmotriti razlike od 
jedinice do jedinice lokalne uprave i samouprave, jer, 
bez obzira na broj stanovnika, mislim da se trebaju 
valorizirati isključivo rezultati. Općina Pušća će imati 
puno pozitivnog za pokazati i napisati!
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U Pušći otvoren vrtić za djecu s teškoćama u 
razvoju
Djeca s teškoćama u razvoju uselila su u 
novoizgrađeni vrtić u Općini Pušća.. Objekt 
u kom se pazilo na svaki detalj završen je, te 
je dobivena uporabna dozvola, a prvi 
mališani u njega su uselila u rujnu 2016. 
godine.

Na gradnju specijaliziranog vrtića u općini 
su se odlučili jer roditelji svoju djecu moraju 
odvoziti sve do Suvaga u Zagreb što je i za 
djecu i roditelje svakodnevno veliko 
opterećenje. S obzirom da ni okolne općine 
kao ni Grad Zaprešić nemaju takav vrtić i 
imaju iste probleme, odlučili su da će novac 
preusmjeriti za njegovu gradnju.

S obzirom na nedostatak potrebnih kapaciteta za predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju na području cijele Zagrebačke 
županije ostvareni su kontakti s drugim jedinicama lokalne samouprave koje subvencioniraju programe predškolske djece sa 
teškoćama u razvoju, te je sukladno predviđenim potrebama, u okviru novog vrtića planirano ustrojavanje dvije do tri skupine s 
posebnim programom odgoja, obrazovanja i njege djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi. 

Cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima, dok je svrha projekta unaprijediti kvalitetu odgojno 
obrazovne infrastrukture na području Zagrebačke županije.

Otvorenjem novog dječjeg vrtića, postojeći dječji vrtić se prestao koristiti. Predmetna zgrada starog vrtića je smještena na adresi 
Kumrovečka cesta 98, u naselju Donja Pušća. Površina građevine iznosi 280,51 m2, a sastoji se od prizemlja, potkrovlja i 
natkrivene terase koja je namijenjena boravku djece na otvorenom. U neposrednoj blizini građevine nalazi se zajedničko dječje 
igralište i park.

Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe u vrtiću su osigurane osigurana tri manja dnevna 
boravka za djecu, garderoba za djecu, sanitarni čvor za djecu, čajna kuhinja i predprostor za roditelje.

Prema podacima Udruge Roda, u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji godišnje se rodi 1300 djece s teškoćama u razvoju (točnih 

podataka nema jer ne postoji jedinstveni registar), a mnoge ustanove predškolskog odgoja zbog nedostatka adekvatnog prostora 

iobučenog osoblja nisu u mogućnosti prihvatiti djecu sa teškoćama u razvoju u svoje programe.
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OKONČANI RADOVI I IZDANA UPORABNA DOZVOLA 
ZA PROJEKT UREĐENJA TRGA U DONJOJ PUŠĆI

Krajem godine okončani su radovi na projektu Uređenja trga u Donjoj Pušći. Spomenuti projekt realiziran je iz proračunskih 
sredstava, te kredita ugovorenog pri HBOR-u. Vrijednost ugovorenih radova za izgradnju trga iznosila je 3.500.000,00 kuna.

Početkom prosinca Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Zaprešić izdalo je UPORABNU DOZVOLU za izgrađene 
građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa UREĐENJE SREDIŠTA NASELJA DONJA PUŠĆA U 
KUMROVEČKOJ ULICI – GLAVNI TRG I PARKIRALIŠTE.
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OTVORENA I BLAGOSLOVLJENA STAZA ŽIVOTA
 - KRIŽNI PUT

U Pušći, župi svetoga Jurja u nedjelju 09. listopada 2016. otvorena je i 
blagoslovljena Staza života - Križnoga puta. Postavljena je na 
Cirkvenome brijegu koji dominira Pušćom a prostire se na padini od 
župne crkve svetoga Jurja do crkve Majke Božje Čiselske. Izgradnja 
Staze života – Križnoga puta investicija je Općine Pušća vrijedan 1,7 
milijuna kuna uz manje sudjelovanje Grada Zagreba, Grada Zaprešića 
i Zagrebačke županije. Projekt potpisuje Arhitektonski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i 
pejsažnu arhitekturu i glavni projektant prof. dr.sc. Damir Krajnik, 
dipl.ing.arh.

Inicijativom Općine Pušća te u suradnji s Župom svetoga Jurja u Pušći i 
Zagrebačkom nadbiskupijom pristupilo se izgradnji križnoga puta te 
oblikovanju i uređenju javnoga perivoja. 14 postaja križnoga puta 
osmislio je i izradio samouki kipar Franjo Haramina iz Svetoga Križa 
(Marija Gorica). Autor je do sada imao pet samostalnih izložbi, 
sudjelovao je na nekoliko skupnih te izradio prvi spomenik nerođenoj 
djeci koji je postavljen u Karlovcu. Postaje križnoga puta postavljene u 
Pušći reljefni su prikaz Kristova lika, gotovo u naravnoj veličini. 
Izrađene su u acrystalu (umjetnom kamenu). Kipar Haramina rekao je 
kako je u svoje djelo želio utkati ideju poniznosti i čovjekov put prema 
vječnosti.

Svetu misu a potom i blagoslov Križnoga puta predvodio je pročelnik 
Ureda Zagrebačke nadbiskupije za kulturna dobra mons. Nedjeljko 
Pintarić u zajedništvu s domaćim župnikom Franjom Tkalčecom i 
drugim svećenicima. Mons. Pintarić istaknuo je dugogodišnju 
suradnju župe svetoga Jurja i Općine Pušća koja je okrunjena ovim 
projektom. Župa je, uz dopuštenje Zagrebačke nadbiskupije, dala 
Općini zemljište na dvadesetgodišnje korištenje a Općina je 
financirala ovu Stazu života – Križni put. Župan Zagrebačke županije 
Stjepan Kožić rekao je kako male općine imaju veliku ulogu u 
stvaranju kvalitetnijeg života te da je Pušća jedan takav primjer. 
Poručio je svima koji misle da male općine treba ukidati da dođu i vide 
što se na tim prostorima događa. Načelnica Općine Anđela Cirkveni 
istaknula je da je konačno ostvarena želja vjernika Pušće stara 18 
godina te da je ulaganje u ovaj projekt ujedno i ulaganje u vjerski 
turizam ovoga kraja. Za vjernike u Pušći ovo je jedan novi poticaj za 
lakše koračanje vlastitim životnim stazama, kazao je župnik Župe 
svetoga Jurja u Pušći Franjo Tkalčec.



14. Općina Pušća - mjesto poželjno za život!

PUŠĆA - MALA oPĆINA VISOKE KVALITETE ŽIVOTA

 Općina Pušća realizacijom svojih projekata uvelike dokazuje kako se i male općine mogu uključiti u projekte energetske učinkovitosti kao 

ključa održivog razvoja.

Općina je proteklih godina realizirala mnoge projekte kao što su uspostava zelenih otoka i nabavka jednog 

mobilnog reciklažnog dvorišta , modernizacija i proširenje javne rasvjete po energetski učinkovitim principima 

te rekonstrukcija i sanacija stare osnovne škole po niskoenergetskim principima za potrebe dječjeg vrtića i 

jaslica. Ovi i drugi projekti koji su provedeni i planiraju se provesti su dokaz usmjerenosti općine na važnosti 

očuvanja okoliša i odgovornog korištenja i gospodarenja energijom.

Porast zanimanja za održivu gradnju i korištenje obnovljivih izvora energije u općini Pušća rezultirao je pokretanjem i realizacijom projekta 

Sanacija zgrade stare škole Pušća po principima održive gradnje. Odrađena je revitalizacija, planska sanacija i prenamjena zgrade stare škole 

općine Pušća u dječji vrtić, te ugradnja sustava grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode pomoću toplinske pumpe snage 32 kW. 

Navedenim mjerama ostvaruje se godišnje smanjenje emisija CO2 od 19,48 t.

Općina je tijekom 2009. godine izvršila i rekonstrukciju javne rasvjete na području općine, a prošle se godine započelo s uređenjem 

središnjeg trga sukladno najmodernijim urbanističkim rješenjima i rasvjetom. Također se Općina uključila i u projekt NEWLIGHT - pionirski 

projekt rekonstrukcije javne rasvjete za dvije županije koji je s provedbom započeo još krajem listopada 2015. godine, ukupne vrijednosti 

790.000 Eura.
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Potaknuta podacima Udruge Roda kako se u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji godišnje rodi oko 1.300 djece s posebnim potrebama, a mnoge 

ustanove predškolskog odgoja zbog nedostatka adekvatnog prostora i obučenog osoblja nisu u mogućnosti prihvatiti djecu s posebnim 

potrebama u svoje programe, Općina je pokrenula inicijativu da se prenamjenom zgrade starog dječjeg vrtića osigura prostor za dječji vrtić za 

djecu s posebnim potrebama s područja cijele Zagrebačke županije. Tijekom 2015. godine kompletno je energetski obnovljena i nadograđena 

dvorišna zgrada stare škole (obnova ovojnice zgrade, rekonstrukcija sustava grijanja- plinski kotao i rekonstrukcija unutarnje rasvjete), a 

provedbom energetskih mjera se očekuje godišnja ušteda energije od 21.000 kWh i smanjenje emisije CO2 za 4,5 t/god.

Za sve navedene projekte Općina je ostvarila pravo na korištenje bespovratnih izvora financiranja od institucija poput Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost i Zagrebačke županije, a osim navedenih projekata, važno je napomenuti da je u pripremnoj fazi energetska obnova 

zgrade Kulturno turističkog centra, zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva i općinske zgrade.

Zahvaljujući provedbi projekata, brzom i kvalitetnom razvoju, savjesnom i odgovornom poštivanju svih Zakona i Propisa ulaganja u posljednjih 

dvanaest godina, Općina je rangirana u visoku 4. kategoriju općina i gradova u Republici Hrvatskoj prema stupnju razvijenosti, a njihov rad i 

uspjehe prepoznali su i stručnjaci iz inozemstva kada je 2012. godine Općina Pušća, prema Forbesovom Institutu, smještena na 26. mjesto od 

100 najboljih gradova i općina u Hrvatskoj za dobar i kvalitetan život stanovnika!
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PUŠĆA - MJESTO RASTA I RAZVOJA

Općina Pušća ima veliki razvojni potencijal. U njoj je registrirano 67 obrtnika, a od gospodarskih djelatnosti najznačajniji su 
građevinski pogodni, pogoni prerade mesa te prerade biljnih preparata. Društveni život žitelja odvija se i oko 11 udruga koje 
promiču sportske i različite kulturne aktivnosti. Osnovnu školu u Pušću polazi oko 350 učenika. Tu je još i Dječji vrtić Bambi te 
nedavno otvoren Dječji vrtić za djecu s posebnim potrebama. Općina Pušća izgradila je i uredila Trg s fontanama.  Uredila je 
parkiralište kod Dječjeg vrtića te trajno ulaže u obnovu cesta i putova.

 

PUŠĆA – MJESTO DUHOVNOG SUSRETA

Župom svetoga Jurja u Pušći dominiraju dvije crkve – Župna crkva svetoga Jurja i Kapela Majke Božje Čiselske koje imaju 
posebnu vrijednost kao spomenici kulture. Župi još pripadaju Kapela Srca Isusova u Pojatnom, Kapela svete Marije 
Magdalene u Mariji Magdaleni i Kapela svete Katarine u Hrebini. Župa čuva i vrijedan barokni kameni kip svetoga Florijana iz 
1778. godine. Novouređena „Staza života – Križni put“ koja spaja Župnu crkvu svetoga Jurja i Kapelu Majke Božje Čiselske 
pruža posebno duhovno iskustvo vjernicima. Prirodno okruženje odiše sakralnim prostorom, poziva na molitvu i postaje 
mjesto susreta Boga i čovjeka.
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PUŠĆA – MJESTO DOBROG ŽIVLJENJA

Pušća posljednjih godina postaje sve poželjnije mjesto za život. Od Zagreba je udaljeno tridesetak kilometara. Dok mnoga 
mjesta bilježe pad stanovništva, u Pušći broj stanovnika raste o čemu svjedoče rezultati popisa stanovništva posljednjih 
desetljeća. Danas Pušću nastanjuje 2848 žitelja. Mlade obitelji u prekrasnom krajoliku i dobro razvijenoj infrastrukturi Pušću su 
prepoznale kao mjesto kvalitetnog življenja, kao i starije obitelji koje su dane svoje treće dobi odlučile provesti u mirnoj sredini 
nadomak Zagrebu, sredini koja odiše prekrasnim prirodnim krajolikom, a ujedno čuva kulturno-povijesnu i duhovnu baštinu 
ovoga kraja. Na području općine nalazi se 8 naselja – Bregovljana, Donja Pušća, Dubrava Pušćanska, Gornja Pušća, Hrebine, 
Hruševac Pušćanski, Marija Magdalena i Žlebec Pušćanski.
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RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA

Prema ovogodišnjem Programu održavanja 

komunalne infrastrukture tj, Planu i programu 

održavanja nerazvrstanih cesta 2016. godine 

odrađene su mnogobrojni radovi na području 

Općine.

Tako su ove godine odrađeni radovi: asfaltiranje 

Zelengajske ulice u naselju Gornja Pušća, izgradnja 

parkirališta kod dječjeg vrtića u Donjoj Pušći, 

asfaltiranje ulica Žirovnica – Zagrebačka, asfaltiranje 

Strmečke ulice prema kapeli Majke Božje Čieljske, te 

uređenje trga i parkirališta na kojem je postavljena i 

tabla sadržaja: Pješačka zona – zabrana prometa za 

bicikle i motocikle. Spomenuti radovi samo su dio 

planiranih investicija s kojim Općina Pušća uvelike 

poboljšava kvalitetu življenja za sve svoje stanovnike.

Ako bi se danas stanovnike Pušće pitalo o tome što im uopće nedostaje u njihovoj općini, postoji li išta što bi doista htjeli riješiti, naročito 

kada se radi o komunalijama, vjerojatno bi većina spomenula tek dvije stvari: kanalizaciju, ali i autobusnu vezu sa Zagrebom. Premda 

kanalizacijsku mrežu nemaju ni mnogi dijelovi glavnoga grada, načelnica Anđela Cirkveni ima spreman odgovor: - Važno je reći da se radi o 

zajedničkom projektu u koji su uključeni Grad Zaprešić i Hrvatske vode. Izgradili smo samostalno 7,5 kilometara magistralnog 

kanalizacijskog voda od planiranih 17 kilometara. 

Zašto? Zato što je Zakonom iz 2013. propisano da samo registrirana komunalna poduzeća mogu raspisivati natječaje za ovu vrstu 

komunalnih radova a ne jedinice lokalne uprave i samouprave. Nositelj projekta, Hrvatske vode, mora dakle s komunalnim poduzećem 

„Zaprešić“ d.o.o. potpisati Ugovor, nakon okončanja raspisanog natječaja i poznatih troškova, Hrvatske vode to unose u svoj Program i tek 

tada se može nastaviti s provedbom druge i treće faze izgradnje naše kanalizacijske mreže za koju su ishođene građevinske dozvole! 

Druga je točka prijevoz, odnosno autobusna veza sa Zagrebom. Dva pokušaja da se prijevoz dogovori sa ZET-om nisu uspjela zbog cijene. 

Subvencija općine ZET-u na mjesečnoj bazi, 'pojela' bi 50 posto godišnjeg proračuna Pušće! S današnjim koncesionarom Ugovor je 

potpisala Država, a za prijevoz školske djece Zagrebačka županija. Općine nisu imale utjecaj na njihov cjenik. Općina Pušća kontinuirano 

sudjeluje u 50-postotnom sufnanciranju prijevoza za studente. Jedva čekamo početak realizacije Projekta integriranog prometnog sustava i 

tarifne prijevozničke unije Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije koji će se valjda nakon konstituiranja nove Vlade 

pomaknuti s mrtve točke! Tim projektom, naime, trebala bi biti omogućena vožnja autobusom, željeznicom i tramvajem s jednom voznom 

kartom i jedinstvenom tarifnom cijenom.

ŠTO NEDOSTAJE U OPĆINI PUŠĆA?
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U Općini Pušća nema registriranih smještajnih kapaciteta, međutim tijekom godine ipak privlaći značajan broj uglavnom jednodnevnih 
posjetitelja, i to osobito različitim turističkim događajima, odnosno kulturnim, umjetničkim i zabavnim manifestacijama koje intenzivno 
promoviraju gastronomiju, kulturnu baštinu, folklor i ostale ekološke i etnografske posebnosti ovoga podneblja.

Neke od manifestacija na području Općine su:  Božićni poljoprivredni sajam, Izložba rakija i Izložba sira Zagrebačke županije, Pušcanska 
salamijada i špekijada i Vinologija, Etno Pušća, Dan Općine Pušća

Uz navedene manifestacije, na području Općine se održava i niz manjih događanja poput Čehatve (prikaz starog radnog običaja), 
Pušćanske labure (natjecanje u uređenju okućnica), Večeri kajkavske ikavice u Mariji Magadaleni te brojna kulturna događanja i sportska 
natjecanja i priredbe.

manifestacije



Općina Pušća

10294 Donja Pušća
Tel: 01 3310 055
Fax: 01 3310 341
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