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Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 36/95, 109/95, 
70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09), članka 32. Statuta Općine 
Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 97) i članka 59. Poslovnika Općinskog 
vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici, 
održanoj 03. ožujka 2011.  godine, donijelo je 

 
P R O G R A M 

IZGRADNJE  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE 
U 2011. GODINI 

 
Članak 1. 

Ovim se Programom u skladu s potrebama, predviđenim sredstvima i izvorima financiranja planira 
izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme na području Općine Marija 
Gorica u proračunskoj 2011. godini. 
 

Članak 2. 
  Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme 
 

1. PLINSKA MREŽA 
 

- Proširenje plinske mreže – 200.000,00 kuna 
 

2.   NERAZVRSTANE CESTE 
 

- izgradnja novih nerazvrstanih cesta prema prioritetu  (iskopi, navoz kamena, valjanje) 
i polaganje asfalta na nerazvrstanim cestama (podloga, valjanje, asfalt) – 700.000,00 
kuna 

 
3. IZGRADNJA EKOLOŠKE JAVNE RASVJETE 
 

- Izgradnja II. faze ekološke javne rasvjete – 200.000,00 kuna 
 
 

4. IZGRADNJA PARKIRALIŠTA 
 

- izgradnja parkirališta kod groblja Marija Gorica– 135.000,00 kuna 
- izgradnja parkirališta kod Tašićeve jame – 70.000,00 kuna 

 
Članak 3. 

Za provedbu Programa teretiti će se slijedeće pozicije proračuna za 2011.g. : R139, R140, R141, 
R142, R143, R144, R145, R146 i R147. 

 
Ukupno planirana sredstva iz čl. 2. Odluke, za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
iznose 2.305.000,00 kuna. 

 
Članak 4. 

Sredstva za izvršenje radova iz čl. 2. Odluke osigurat će se iz komunalnog doprinosa,  naknade za 
priključenje, grobne naknade, učešća građana, proračuna Općine Marija Gorica, proračuna 
Zagrebačke županije, Hrvatskih voda, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz drugih 
izvora. 
 

Članak 5. 
Ukoliko se sredstva neće ostvarivati u planiranom iznosu, ovaj Program realizirati će se sukladno 
ostvarenim financijskim mogućnostima. 

Članak 6. 
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Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2011. godine. 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-3 
Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 
                                                                                                PREDSJEDNIK 
                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                 Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 28. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 36/95, 109/95, 70/97, 
128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09), članka 32. Statuta Općine Marija 
Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 97) i članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici, održanoj 03. 
ožujka 2011. godine, donijelo je 
 

P R O G R A M 
ODRŽAVANJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE 

ZA 2011. GODINU 
 

Članak 1. 
Ovim se Programom u skladu s potrebama, predviđenim sredstvima i izvorima financiranja u 2011. 
godini planira održavanje komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti : 
 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta – 50.000,00 kuna 
2. Pojačano održavanje prometnica – 50.000,00 kuna 
3. Čišćenje snijega i posipavanje cesta – 80.000,00 kuna 
4. Prometna signalizacija – 10.000,00 kuna 
5. Održavanje elemenata javne rasvjete – 30.000,00 kuna 
6. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu – 250.000,00 kuna 
7. Održavanje groblja i mrtvačnica – 65.000,00 kuna 
8. Održavanje javnih površina – 10.000,00 

 
Članak 2. 

Za provedbu Programa teretiti će se slijedeće pozicije proračuna za 2011.g. : R123, R124, R125, 
R126, R127, R128, R129, R130, R131, R132, R133, R134, R135, R136, R137 i R138. 
 
Ukupno planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture iznose 545.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Sredstva za izvršenje radova iz čl. 1. Odluke osigurat će se iz sredstava komunalne naknade, 
komunalnog doprinosa, grobne naknade te poreznih prihoda Općine Marija Gorica i  potpora 
proračuna Zagrebačke županije. 

 
Članak 4. 

Ukoliko se sredstva neće ostvariti u planiranom iznosu, ovaj Program realizirat će se sukladno 
ostvarenim financijskim mogućnostima. 

 
Članak 5. 

Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2011. godine. 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
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URBROJ: 238/19-11-4 
Marija Gorica,  03. ožujka 2011. 
                                                                                                    PREDSJEDNIK 
                                                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                           Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 47/90, 27/93 i 38/09), te 
članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 97) i članka 59. 
Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 
03. ožujka 2011. godine, donijelo je 
 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U KULTURI 

NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA 
U 2011. GODINI 

 
Članak 1. 

Ovim se programom javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica u 2011. godini utvrđuju 
djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije koje će se financirati iz proračuna Općine Marija Gorica. 
 

Članak 2. 
Javne potrebe u kulturi ostvarit će se : 

- djelovanjem udruga u kulturi i pojedinaca (kipara i slikara) te pomaganjem i promicanjem 
kulturnog i umjetničkog stvaranja, 

- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, 
- održavanjem i nabavkom nove opreme, 
- stručnim radom u kulturi. 

 
Članak 3. 

Na području Općine Marija Gorica djeluje : 
- kulturno umjetničko društvo «Zgubidan», 
- kipar Franjo Haramina 
- Udruga mladeži 
- Udruga Marijagorička zipka 
- Udruga Zlatna nota 
- Matica Hrvatske, Ogranak Zaprešić 
- Zajednička turistička zajednica „Doline i brigi“ 

 
Članak 4. 

Na području Općine Marija Gorica u 2011.g. planira se održati slijedeće: 
 

1. Uskršnji sajam – 15.,16. i 17. travnja  
2. Dan Općine Marija Gorica 31. svibnja  
3. Izložba kipara Franje Haramina 
4. Ekološko-edukativna akcija „Dvorišće v rožnatoj zipki“ – svibanj i lipanj 
5. Dani Ante Kovačića - lipanj 
6. Tradicionalni susret mužikaša - „Najlepše biti je mužikaš“ – 28.kolovoza 
7. Štruklijada i štrudlijada – listopad, u sklopu Dana kruha 
8. Međunarodna izložba papiga, listopad, Kraj Donji 
9. Božićni sajam, 16.,17. i 18. prosinca 

 
Članak 5. 
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Za javne potrebe iz ovog Programa osigurana su sredstva u općinskom proračunu na poziciji R014, 
R094, R095, R096, R097, R098, R099, 
Sredstva iz st.1. ovog članka dodjeljivat će se korisnicima prema ostvarenju programa, a u skladu s 
realizacijom Proračuna. 
 

Članak 6. 
Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2011. godine. 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-5 
Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 
 
                                                                                                  PREDSJEDNIK 
                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN broj 10/97 i 107/07), članka 32. 
Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik broj 97) i članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća 
(Službeni glasnik broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. godine, 
donijelo je 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI 

 TE OSNOVNOM ŠKOLSTVU U OPĆINI MARIJA GORICA U 
2011. GODINI 

 
Članak 1. 

 
Programom Javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom školstvu, utvrđuju se 
interesi, opseg i način razvitka predškolskog odgoja i naobrazbe te osnovnog školstva. 
 

 
 

Članak 2. 
Općina Marija Gorica, u cilju poboljšanja i unapređenja predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i 
naobrazbe : 

- sufinancira smještaj djece u dječjim vrtićima temeljem posebne odluke 
- financira program predškole 
- subvencionira prehranu učenika, 
- sufinancira program Škole učenika u prirodi, 
- financira plaću učitelja u produženom boravku djece, 
- osnovnoškolski programi  
- vrši nabavku računalne opreme i opremanje školske knjižnice 

 
Članak 3. 

Za javne potrebe iz točke 2. ovog Programa osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Marija 
Gorica na pozicijama : R103, R104, R105, R106, R107, R108, R109 i R110. 
Ukupno planirana sredstva za provođenje programa iznose 702.500,00 kuna. 
Sredstva će se doznačivati prema ostvarenju programa, a u skladu s realizacijom Proračuna. 
 

Članak 4. 
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Ovaj Program objaviti će se  u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, a primjenjuje se od 01. 
siječnja 2011. godine. 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-6 
Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 
                                                                                                   PREDSJEDNIK 
                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                 Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97, 27/01, 59/01, 
82/01, 103/03 i 44/06), članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 
Gorica, broj 97) i članka 59.  Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 
97), Općinsko vijeće na svojoj 17.sjednici održanoj 03. ožujka 2011. godine, donijelo je  
 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2011. godinu 

 
I. 

Zakonom o socijalnoj skrbi određena je obveza općina i gradova da u svom proračunu 
osiguraju sredstva za potrebe socijalne skrbi kojima prvenstveno treba osigurati pomoć za podmirenje 
troškova stanovanja ( troškovi utvrđeni ugovorom o najmu stana u kojem živi samac ili obitelj, a 
odnose se na najamninu, troškove koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i održavanjem stana, izuzev 
zaštitne najamnine koju najmoprimac koristi po posebnim propisima), komunalne naknade, električnu 
energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. 
 

II. 
Općina može, osim za pomoć iz stavka 1. članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi  osigurati 

sredstva za ostvarenje prava utvrđenih ovim Zakonom u većem opsegu te za pružanje i drugih vrsta 
pomoći. 
 

III. 
Socijalno ugroženim osobama u kontekstu socijalnog programa smatraju se obitelji koje ne 

mogu svojim prihodima, prodajom imovine, odnosno temeljem obiteljske solidarnosti ili na drugi način 
podmiriti osnovne životne potrebe. 
 

IV. 
Pored zakonske obveze propisane člankom 7. navedenog Zakona, ovim programom 

obuhvaćene su i slijedeće : 
- subvencija mjesečne karte javnog prijevoza učenicima srednjih škola i redovitim studentima 
- besplatan javni prijevoz osobama starijim od 65 godina 
- subvencije udrugama koje okupljaju građane s određenim hendikepom (udruge invalida, 

udruge slijepih) 
- pomoć obiteljima koje su pogođene teškim nesrećama (požar, teška bolest članova obitelji i 

slično) 
- pomoć staračkim domaćinstvima bez vlastite ili posvojene djece, a bez dovoljnih sredstava za 

život 
- pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja s troje i više malodobne djece 
- pomoć djeci i mladeži  

 
 

V. 
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 Financijska pomoć pruža se u slijedećim oblicima : 
 subvencioniranje, sufinanciranje, izvanredna pomoć, darovi. 
 Za provedbu Programa teretiti će se slijedeće pozicije proračuna za 2011.g. : R100, R102, 
R108, R111, R112, R113, R114, R115, R116 i R117. 
 

VI. 
 Socijalna briga na području Općine Marija Gorica izvršava se i kroz suradnju s državnim i 
drugim ustanovama u socijalnim problemima, rješavanje organizacije i slobodnog vremena djece i 
mladeži i na sve druge načine koji se pokažu potrebnim u okviru ovog Programa. 
 

VII. 
 Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica a primjenjuje se od 
01. siječnja 2011. godine. 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-7 
Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 
                                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                             Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 74.st.2. i članka 76. Zakona o športu (NN broj 71/06), Uredbe o dopuni 

Zakona o športu (NN broj 150/08), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu (NN broj 
124/10), članka 32. Statuta općine Marija Gorica (Službeni glasnik općine Marija Gorica broj 97) i 
članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni glasnik općine Marija Gorica 
broj 97),  Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 03. ožujka 2011.godine, donijelo je 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u športu na području  

Općine Marija Gorica za 2011. godinu 
 
I. 

 Programom javnih potreba u športu na području Općine Marija Gorica u 2011. godini ( u 
daljnjem tekstu : Program) utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak športa na području Općine 
Marija Gorica te opseg i sadržaji koji će s financirati iz Proračuna Općine Marija Gorica. 
 Program polazi od procjene postojećeg stanja u športu te pokazatelja za 2010. godinu s 
naznakom planova za budućnost. 
 

II. 
 Javne potrebe u športu na području Općine Marija Gorica ostvariti će se : 

- djelovanjem športskih udruga te pomaganjem i poticanjem športskih aktivnosti, 
- športskim priredbama i akcijama koje će pridonijeti razvitku i promicanju športa, 
- investicijskim održavanjem, adaptacijom i izgradnjom športskih objekata, 
- nabavom nove opreme i stručnim radom u športu. 

 
III. 

 Na području općine Marija Gorica egzistiraju slijedeći športovi : 
- nogomet 

 
IV. 

 Tijekom 2011. godine planiraju se u području športa slijedeći poslovi i aktivnosti : 
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- nastaviti redovno financiranje postojećeg nogometnog kluba sukladno planiranim sredstvima i 
utvrđenim kriterijima, 

- poduzimati radnje radi promicanja športa poglavito kod djece i mladeži 
- raditi na omasovljenju u području športa i na podizanju njegove kvalitete te razvijati moralne 

vrijednosti kod športaša, 
- razvijati športsko-rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i čuvanja 

zdravlja, 
- brinuti o športskim objektima, u suradnji sa športskim udrugama i organizacijama koje ih 

koriste i njima upravljaju. 
 

V. 
 Za javne potrebe iz točke IV. ovog Programa u proračunu Općine Marija Gorica na pozicijama 
R 092, R093 i  dio R095,  osiguravaju se ukupna sredstva i to : 
 

- za redovnu djelatnost 
- za priređivanje športskih manifestacija (turnir veterana i ženski malonogometni turnir) 
- za tekuće i investicijsko održavanje 
______________________________________________________ 
Ukupno :                                                                80.000,00 kuna 
 

VI. 
Ako se u proračunu Općine Marija Gorica neće ostvarivati planirani prihod, sredstva iz točke 

V. uplaćivati će se sukladno mogućnostima proračuna. 
 

VII. 
 U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u športu uvrštenih ovim Programom, 
preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika ako za to postoji 
potreba i ako to odobri Općinski načelnik. 
 

VIII. 
 Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, a primjenjuje se od 
01. siječnja 2011. godine. 

 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-8 
Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 
 
 
                                                                                                   PREDSJEDNIK 
                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                  Josip Žagmeštar7 
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Na temelju članka 7. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 149/09), članka 32. Statuta Općine 
Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 97) i članka 59.  Poslovnika Općinskog 
vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 97) Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 
03. ožujka  2011. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja 

te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području  
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Općine Marija Gorica u 2011. godini 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, postupak za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za 
nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja, za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica, 
te prava i obveze korisnika subvencije u 2011. godini. 
 

Članak 2. 
Općina Marija Gorica će poljoprivrednim gospodarstvima na svom području subvencionirati sljedeće 
vrste proizvodnji:  
 
U POLJOPRIVREDI 
1. U biljnoj proizvodnji 

1.1. nabavu loznih cijepova 
1.2. nabavu voćnih sadnica 
1.3. sadnju ljekovitog bilja 
1.4. nabavu sadnica jagoda 
 

2. U stočarskoj proizvodnji 
2.1. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica 

 
Članak 3. 

Pravo na ostvarivanje subvencije u skladu sa ovom Odlukom imaju obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima: 

- imaju prebivalište ili sjedište na području Općine Marija Gorica i koji podižu nasade na 
području Općine Marija Gorica (dalje u tekstu: korisnici subvencija) za izvršenu sadnju na 
području Općine Marija Gorica. 

- podižu novi nasad na vlastitim površinama ili na zemljištu u zakupu za koje imaju ugovor 
sklopljen na rok od najmanje 10 godina 

Korisnici subvencija iz stavka 1. ovog članka moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava koji vodi Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji. 
Iznimno, zahtjev za ostvarivanje subvencije u skladu sa ovom Odlukom mogu u ime i za račun svojih 
članova podnijeti Udruge, uz uvjet da krajnji korisnici subvencije ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog 
članka i druge uvjete utvrđene ovom Odlukom. 
  

Članak 4. 
Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje 
kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te 
kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko gospodarstvo i upisano je u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstva. 

 
Članak 5. 

Sredstva za subvenciju iz članka 2. osigurana su u Proračunu Općine Marija Gorica za 2011. godinu, 
Pozicija R 117, Konto 35231, Program - Subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu, Aktivnost – 
Subvencije poljoprivrednicima. 

 
Članak 6. 

Najviši ukupni godišnji iznos općinske subvencije koju jedan korisnik može ostvariti po svim vrstama 
subvencija u tekućoj godini može iznositi do 10.000,00 (desettisuća) kuna. 
Visina sredstava za subvencije razmjerno će se smanjiti ako ukupni zahtjevi premaše maksimalno 
odobrena proračunska sredstva. 
 

Članak 7 . 
Pojedina općinska subvencija se korisnicima isplaćuje nakon obavljene sadnje i/ili proizvodnje, 
odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine, odnosno do 31. prosinca. 
Općinska subvencija za istu površinu ili istu jedinicu proizvodnje može se ostvariti samo jednom 
godišnje. 
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U POLJOPRIVREDI 
 
1. U biljnoj proizvodnji 
1.1. za nabavu loznih cijepova  

Članak 8. 
Subvencija nabave loznih cijepova odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koji je u tekućoj 
godini u vinogradu posadilo najmanje 400 propisano deklariranih loznih cijepova preporučenih 
kultivara za područje Zagrebačke županije sukladno pozitivnim zakonskim propisima.  
Poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik proizvođača  grožđa i vina (osim ako sadi 
vinograd prvi put). 
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 5,00 kuna po posađenom loznom cijepu. 
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 30. rujna za tekuću godinu na Obrascu OMG 1.1. 
 
1.2. za nabavu voćnih sadnica 

Članak 9. 
Subvencija nabave voćnih sadnica odobriti će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u 
tekućoj godini u voćnjaku posadilo najmanje 50 propisano deklariranih voćnih sadnica ovih voćnih 
vrsta: jabuke, kruške, breskve, nektarine, marelice, šljive, trešnje, višnje, oraha, lješnjaka, maline, 
kupine, ribizla, brusnice, borovnice. 
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 10,00 kuna po voćnoj sadnici jabuke, kruške, breskve, nektarine, 
marelice, šljive, trešnje, višnje, 
5,00 kuna po voćnoj sadnici maline, kupine, ribizla i lijeske, 
10,00 kuna po sadnici brusnice i borovnice, 
20,00 kuna po sadnici cijepljenog oraha. 
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 30. rujna  za tekuću godinu na Obrascu OMG 1.2. 
 
1.3. za sadnju ljekovitog bilja 

Članak 10. 
Subvencija za sadnju ljekovitog bilja: lavande, kadulje, matičnjaka i komorača odobrit će se onom 
poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini posadilo navedeno ljekovito bilje na površini od 
najmanje 0,5 ha, a ima ugovorenu proizvodnju odnosno kupca. 
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 2.000,00 kuna po ha posađenog ljekovitog bilja.  
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 30. rujna za tekuću godinu na Obrascu OMG 1.3. 
 
1.4. za nabavu sadnica jagoda 

Članak 11. 
Subvencija nabave sadnica jagoda odobriti će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u 
tekućoj godini posadilo najmanje 3000 propisano deklariranih sadnica jagoda.  
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 1,00 kunu po posađenoj sadnici jagoda.  
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 30. rujna za tekuću godinu na Obrascu OMG 1.4. 
 
 
2. U stočarskoj proizvodnji: 
 
2.1. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica 

Članak 12. 
Subvencija za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica odobrit će se u iznosu od 20,00 kuna po pčelinjoj 
zajednici  poljoprivrednom gospodarstvu na temelju potvrde o broju košnica izdane od Hrvatskog 
stočarskog centra ili potvrde izdane od Udruge pčelara sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji upisane u 
Registar udruga Republike Hrvatske. 
Minimalna poticajna količina je 10 pčelinjih zajednica. 
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 30. rujna za tekuću godinu na Obrascu OMG 2.1. 
 

Članak 13. 
Bespovratna novčana sredstva – općinska subvencija dodjeljuje se na temelju provedenog postupka i 
kriterija propisanih ovom Odlukom. 
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Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju na propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a 
rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava. 
 

Članak 14. 
Općinske subvencije se dodjeljuju na temelju natječaja. 
Natječaj raspisuje Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica, a objavljuje se u lokalnom listu i 
oglasnim pločama Općine Marija Gorica. 
Natječaj sadrži: 

- naziv tijela koje objavljuje natječaj 
- predmet natječaja 
- opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencije 
- popis potrebne dokumentacije 
- naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi 
- vrijeme trajanja natječaja 
- podatke o informacijama. 

 
Članak 15. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica provodi natječaj. Nakon provjere dokumentacije 
prijedlog liste o dodjeli subvencije daje Općinskom načelniku na utvrđivanje. 
 

Članak 16. 
Po utvrđivanju liste, Jedinstveni upravni odjel obavještava svakog korisnika općinske subvencije o 
iznosu subvencije i načinu ostvarivanja odobrenih novčanih sredstava. 
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika općinske subvencije, odnosno 
podnositelja zahtjeva. 
Korisniku dosadašnjih općinskih subvencija, nove subvencije mogu se odobriti isključivo ako su 
prethodne utrošene namjenski. 
Korisnik subvencije koji je u tekućoj godini dobio jednokratno 10.000,00 kuna općinske subvencije 
dužan je potpisati izjavu kojom se obvezuje dobivenu subvenciju utrošiti namjenski. 
 

Članak 17. 
Korisnik subvencije je dužan omogućiti davatelju subvencije kontrolu namjenskog utroška dobivene 
subvencije. Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu 
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju 
podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Općinski proračun, te će biti 
isključen iz svih Općinskih subvencija u poljoprivredi narednih 5 (pet) godina. 
Ukoliko je korisniku općinske subvencije u tekućoj godini, pogreškom isplaćen viši iznos subvencije od  
stvarno potrebnog , dužan je u roku od osam dana od primljene obavijesti o pogrešci, viši iznos 
isplaćene subvencije  vratiti u Općinski proračun . Ako  korisnik nije izvršio povrat biti će isključen iz 
svih Općinskih subvencija u poljoprivredi u narednih 5 (pet) godina.  
 

 
Članak 18. 

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvencijama za nabavu loznih cijepova na području 
Općine Marija Gorica u 2010. godini, Klasa: 021-05/10-01/11, Urbroj: 238/19-10-4, od 31.03.2010. 
godine.  
 

Članak 19. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-9 
Marija Gorica,  03. ožujka 2011. 
 

PREDSJEDNIK 
       OPĆINSKOG VIJEĆA 

            Josip Žagmeštar   
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 
broj 97) i članka  59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica 97), Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. godine, donijelo je  
 

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

poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuje se način i uvjeti sufinanciranja premije osiguranja za usjeve i nasade 

poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica. 
 

Članak 2. 
 Općina Marija Gorica će u 2011. godini po svim policama osiguranja koje poljoprivrednici s 
područja Općine zaključe s Croatia osiguranjem d.d., sufinancirati premiju osiguranja od proljetnog 
mraza, tuče, groma i požara u iznosu od 25% bruto premije osiguranja po svakoj zaključenoj polici 
osiguranja. 
 Premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica 
sufinancirati će se poljoprivrednicima koji su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji vodi 
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji. 
 

Članak 3. 
 Sredstva za sufinanciranje premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja 
Općine Marija Gorica osiguravaju se u Proračunu Općine Marija Gorica za 2011. godinu, na poziciji  R 
120, konto 35231, Program - Subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu, Aktivnost – Subvencije 
poljoprivrednicima.  
 

Članak 4. 
 Ovlašćuje se načelnica Marica Jančić na sklapanje ugovora s Croatia osiguranjem d.d. o 
sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 

 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-10 
Marija Gorica,  03. ožujka 2011. 
 
               PREDSJEDNIK 
                     OPĆINSKOG VIJEĆA 
                         Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik broj 97/06) i članka 59. 

Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 97/06), Općinsko vijeće  na 
svojoj 17. sjednici, održanoj 03. ožujka 2011. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja 

krava plotkinja u 2011. godini 
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I. 
Općina Marija Gorica će u 2011. godini, subvencionirati umjetno osjemenjivanje krava plotkinjana na 
način da odobrava 150,00 kuna (slovima: stopedeset kuna), po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji. 
Iznos iz stavka 1. ovog Zaključka sadrži uračunat porez na dodanu vrijednost. 
 

II. 
Subvencionirati će se umjetno osjemenjivanje krava plotkinja u 2011. godini u razdoblju siječanj – 
prosinac. 
 

III. 
Na temelju ispostavljenog računa Veterinarske stanice Zaprešić d.o.o., o izvršenom umjetnom 
osjemenjivanju krava s priloženom specifikacijom za prethodni mjesec, izvršiti će se plaćanje. 
 

IV. 
Sredstva za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja osiguravaju se u proračunu 
Općine Marija Gorica za 2011. godinu na poziciji R 118, konto 35231 i poziciji R 119, konto 35231, 
Program – Subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu, Aktivnost – Subvencioniranje umjetnog 
osjemenjivanja krava plotkinja. 
 

V. 
Općina Marija Gorica će s davateljem usluga sklopiti ugovor. 
 

VI. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine 
Marija Gorica. 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ : 238/19-11-11 
Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 
 
                                                                                                       PREDSJEDNIK 
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA  
            Josip Žagmeštar 
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  Na temelju članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 
broj 97) i članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. godine, 
donijelo je  
 

O D L U K U  
o privremenom stavljanju van snage  

pojedinih odredbi Odluke o općinskim porezima  
Općine Marija Gorica 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom privremeno se stavljaju van snage odredbe Odluke o općinskim porezima 

Općine Marija Gorica (Službeni glasnik broj 20/01 i 23/02), koje se odnose na obračun i plaćanje 
Poreza na neobrađeno a obradivo poljoprivredno zemljište, Porez na nekorištene poduzetničke 
nekretnine te Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište. 
 

Članak 2. 
Odredba članka 1. odnosi se na proračunsko razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011. godine. 
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Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 

 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-12 
Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 
 
         PREDSJEDNIK 
                OPĆINSKOG VIJEĆA 
                   Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 12. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 

broj 97) i članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica broj 97), sukladno članku 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97, 
27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 17. 
sjednici održanoj 03. ožujka 2011. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o vrsti, uvjetima i načinu ostvarivanja pomoći korisnicima 

 na području Općine Marija Gorica 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom utvrđuju prava, visina i način ostvarivanja pomoći za korisnike na području 
Općine Marija Gorica, sukladno provedbi Zakona o socijalnoj skrbi prema evidenciji  Centra za 
socijalnu skrb Zaprešić. 
 
II. KORISNICI PRAVA 
 

Članak 2. 
 Prava i pomoć utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju 
prebivalište na području Općine Marija Gorica i osobama bez državljanstva koje su trajno nastanjene 
na području Općine Marija Gorica, a nalaze se u stanju socijalne ugroženosti. 
 
III. VRSTE POMOĆI 

 
Članak 3. 

1. pomoć za troškove stanovanja 
2. jednokratne novčane pomoći za specifične potrebe korisnika 

 
Članak 4. 

Pomoć za troškove stanovanja odnosi se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu 
energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. 
 

Članak 5. 
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se, mjesečno, do iznosa polovice 

sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 16. stavak 2. i 30. istog 
Zakona. 
 Ista pomoć može se odobriti i do iznosa sredstava iz članka 16. istog Zakona, ako se po 
ocijeni centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja. 
 

Članak 6. 
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Jednokratna novčana pomoć za specifične potrebe odobrava se za podmirenje: školarine, 
potreba teško oboljelih, ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, poboljšanja ugrožavajućih 
uvjeta stanovanja, podmirenja većih iznosa zaostalih režijskih troškova u situacijama da se izbjegne 
izdvajanje iz obitelji maloljetne djece, te u obiteljima starih i nemoćnih i teško bolesnih osoba o kojima 
nema tko skrbiti i sl., a prema procjeni centra nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. 
 Jednokratna novčana pomoć za specifične potrebe korisnika odobrava se do trostrukog 
iznosa osnovice za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi.  

Ako za podmirenje potreba iz stavka 1. ovog članka treba osigurati veći iznos od navedenog, 
centar za socijalnu skrb dužan je pribaviti prethodnu suglasnost Općine Marija Gorica. 
 

Članak 7. 
 Sredstva za ostvarivanje prava koja proizlaze iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 
Općine Marija Gorica za 2011. godinu i isplaćuju putem Centra za socijalnu skrb Zaprešić, na temelju 
Ugovora između Općine Marija Gorica i Centra za socijalnu skrb Zaprešić. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija 

Gorica. 
 
KLASA:021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-13 
Marija Gorica,  03. ožujka 2011. 
 
          PREDSJEDNIK 
                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
       Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04, 38/09) te članka 
32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 97) i članka 59. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 97) , 
Općinsko  vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 17. sjednici održanoj  03. ožujka 2011. godine, donosi 

 
ODLUKU 

O NERAZVRSTANIM CESTAMA 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom se odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i 
financiranje nerazvrstanih cesta, te poslovi nadzora na tim cestama. 

 
Članak 2. 

Nerazvrstana je cesta javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja 
je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog 
propisa. 
Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica koju čine: ulice, seoski i poljski putovi, te 
druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet. 
Nerazvrstane se ceste koriste na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava 
sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu. 

 
Članak 3. 

Ulicom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju što nije razvrstana u 
javnu cestu. 
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Seoskim putom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje 
dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu. 
Poljski je put površina što se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je 
većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi. 
Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove odluke, smatraju se površine za 
promet u mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do 
industrijskih i drugih objekata što se koriste i za javni promet i slično. 

 
Članak 4. 

Nerazvrstanu cestu čine: 
- donji i gornji stroj (trup); 
- cestovni objekti (mostovi, propusti, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, 
potporni i obložni zidovi); 
- pješačke i biciklističke staze; 
- nogostup; 
- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu 
ceste, a najmanje jedan metar (1 m) računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka 
ceste; 
- priključci i sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu; 
- sustav za odvodnju oborinske vode; 
- prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna); 
- odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.; 
- oprema (odbojnici, zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, detektori, satovi za parkiranje, 
telekomunikacijski uređaji i sl.); 
- zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m. 
 
II. ODRŽAVANJE 

 
Članak 5. 

Nerazvrstane se ceste održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture 
kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Marija Gorica. 
Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove odluke, su radovi redovnog održavanja, koji 
obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-
prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i 
tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima. 
 

Članak 6. 
Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta su: 

- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta, 

- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, 
betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice; 

- izrada asfaltnog tepiha; 

- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine; 

- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i 
jaraka; 

- manji popravci elemenata cestovnih objekata; 

- zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije; 

- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju; 

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka; 

- uništenje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj 
nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste); 

- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba); 

- uklanjanje snijega i leda; 

- drugi slični radovi. 
Članak 7. 

Održavanje nerazvrstanih cesta obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u 
skladu sa posebnim zakonom. 
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III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA 

 
Članak 8. 

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko  vijeće Općine Marija Gorica, a na 
temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova. 
Pored radova utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Općina 
Marija Gorica  može organizirati obavljanje radova na održavanju i izgradnji nerazvrstani cesta na 
svom području: 

- ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih cesta ( izvršenje radova u naravi, osobni rad, 
materija, prijevozničke usluge), 

- dobrovoljnim radom građana putem Mjesnih odbora, 

- na drugi način u skladu sa zakonskim propisima. 
 

Članak 9. 
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju: 

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima, 

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje, 

- stručnu ocjenu studija i projekata, 

- otkup zemljišta i objekata, 

- izmještanje komunalne i druge infrastrukture, 

- ustupanje radova građenja, 

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova, 

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje. 
 

Članak 10. 
Postojeće i izvedene nerazvrstane ceste, kolno pješački i pješački putevi mogu se održavati i 
rekonstruirati unutar postojećeg zemljišnog pojasa. Širina kolnika za postojeće nerazvrstane ceste 
odredit će se projektom održavanja /rekonstrukcije prema raspoloživoj širini zemljišnog pojasa, tj. U 
postojećem koridoru, u skladu sa očekivanim intenzitetom prometa. 
Za gradnju novih nerazvrstanih cesta planom se utvrđuju slijedeće minimalne širine kolnika i zeljišnog 
pojasa: 
 za dvosmjerni promet: 

o minimalna širina kolnika 4,5 m 
o minimalna širina zemljišnog pojasa 6 m 

 za jednosmjerni promet: 
 minimalna širina kolnika 3 m 
 minimalna širina zemljišnog pojasa 4 m 

Jednosmjerne nerazvrstane ceste u rijetko izrađenim dijelovima naselja mogu se koristiti za 
dvosmjerni promet, ako imaju planirana ugibališta za mimoilaženje vozila u razmacima od njavište 350 
m. Razmak ugibališta za mimoilaženje vozila odredit će se projektom nerazvrstane ceste ovisno o 
preglednosti i drugim prometno-tehničkim karakteristikama ceste. 
Za gradnju novih kolno pješačkih puteva planom se utvrđuje minimalna širina zemljišnog pojasa od 3 
m. Takav kolno pješački put se može koristiti za pristup najviše 4 građevinske čestice. Na tim se 
česticama mogu graditi građevine sa najviše 2 stana, najveće građevinske bruto površine 400 m2. 
Za gradnju novih pješačkih puteva planom se utvrđuje minimalna širina zemljišnog pojasa od 1,5 m. 
Sve nerazvrstane ceste trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema 
zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva. 
Nosivost kolničke konstrukcije novosagrađene ili rekonstruirane nerazvrstane ceste mora biti najmanje 
10 t osovinskog opterećenja. 
 
IV. ZAŠTITA 

Članak 11. 
Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilom koja prazna ili zajedno s teretom svojom masom 
prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama 
(izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi dozvolu za izvanredni prijevoz. 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 110. 

 

 

 

 

-18- 

Dozvoljenu masu, odnosno dozvoljeno opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje Općinsko 
vijeće u skladu s propisima o uređenju prometa. 
Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje nadležni upravni odijel Općine na temelju uvjeta i kriterija koje 
utvrđuje Općinsko vijeće u suradnji sa Općinskim načelnikom. 
Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuju se način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza. 
Troškove izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera osiguranja 
izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni prijevoz plaća podnositelj zahtjeva. 
Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene mase i dimenzije vozila na nerazvrstanim cestama, na 
poziv i o trošku Općine obavlja ovlaštena osoba. 

 
Članak 12. 

Pravne ili fizičke osobe, koje zbog svoje djelatnosti prekomjerno koriste ili preopterećuju nerazvrstane 
ceste, dužne su platiti naknadu za prekomjerno korištenje ili preopterećivanje, koju rješenjem utvrđuje 
nadležni upravni odjel Općine. 
Prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste je učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što je 
uobičajeno, a osobito: 
- prijevoz šljunka, kamena, zemlje, drva i sličnog tereta koji se obavlja u većim količinama u svrhu 
prodaje, izvedbe većih građevinskih radova i sl. 
- korištenje nerazvrstane ceste kao zaobilazne ceste za promet vozila u slučaju ograničenja prometa 
na javnoj cesti. 
Visina naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta utvrđuje se primjenom kriterija za 
prekomjerno korištenje javnih cesta. 

 
Članak 13. 

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da 
ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje. 
 

Članak 14. 
Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici 
zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan ovom odlukom. 
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne održava prilaz ili 
priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu 
cestu popraviti će se od strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika 
ili posjednika zemljišta. 

 
Članak 15. 

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te 
radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu. 

 
Članak 16. 

Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti nadležnog 
odjela Općine, te uz prethodno obavještavanje Mjesnog odbora. 
Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora se postaviti odgovarajuća prometna signalizacija i zaštita 
mjesta rada. 
U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova. 

 
Članak 17. 

Iznimno od članka 16. stavka 1. ove odluke, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih 
instalacija i uređaja mogu se započeti bez suglasnosti, uz dojavu nadležnom odjelu Općine. 
Pravna osoba koja održava nerazvrstane ceste u slučaju iz stavka 1. ovoga članka poduzet će sve 
potrebne radnje od osiguranja odvijanja prometa do sanacije javnoprometne površine. 

 
 

Članak 18. 
Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna za 
pojedine vrste vozila ili ako se na njoj izvode radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa 
ili ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, nadležni 
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upravni odjel Općine privremeno će zabraniti sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama 
vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu. 

 
Članak 19. 

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili križanja nerazvrstanih cesta sa željezničkom 
prugom u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili 
visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na 
cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti). 
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske 
kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti. 
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta, iz stavka 2. ovoga članka ne ukloni raslinje, 
naprave i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to osoba koja održava nerazvrstane ceste na teret 
vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta. 

 
Članak 20. 

Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno: 
1. privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti nadležnog 

upravnog tijela Općine,  
2. Izvoditi bilo kakove radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili 

zaštite ceste, bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Općine.  
3. uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,  
4. dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine – osim 

oborinskih voda koje se mogu dovoditi u cestovni jarak,  
5. vući po cesti trupce, granje ili druge predmete kojima se oštećuje cesta,  
6. izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,  
7. nanositi blato na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom, 
8. dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,  
9. okretati traktore s plugovima i drugim poljoprivrednim oruđima na cesti,  
10. puštati stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i usjeka uz cestu,  
11. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njegovoj 

neposrednoj blizini,  
12. neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,  
13. graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,  
14. izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili 

ugroziti sigurnost prometa,  
15. parkirati vozilo izvan za to određenih površina,  
16. svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste. 

 
Članak 21. 

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama dužni su čistiti 
i održavati odvodne jarke i pješačke staze. 
Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka podrazumijeva se: 
- održavanje u ispravnom i protočnom stanju, 
- produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i drugih sastojaka koji onemogućuju normalno otjecanje vode), 
- košenje trave i korova s pokosa i dna jarka, 
- čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza, 
- izrada i zamjena cijevnih kolnih prilaza min. profila Ø 30 cm, 
- odvoz mulja, otpadaka i trave na za to određena mjesta. 

 
Članak 22. 

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni su također: 
- uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste, 
- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprječava 
preglednost, prozračivanje i sušenje ceste, 
- kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine uz nerazvrstane ceste. 

 
Članak 23. 
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Na nerazvrstanim cestama koje su kao dobro u općoj uporabi upisane prema zemljišnoknjižnim, 
odnosno katastarskim podacima, ne mogu se stjecati imovinska prava. 
Nerazvrstanim cestama koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu s 
propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo 
javnog dobra u općoj uporabi. 
Rješenje o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi 
Općinsko vijeće. 
Općina je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite 
nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i 
gospodarenja cestama kao javnim dobrom. 

 
Članak 24. 

Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi ustrojiti će se 
i voditi u nadležnom upravnom odjelu Općine. 
Evidencija o prometnoj signalizaciji i opremi sadrži, osobito, podatke o vrstama prometne signalizacije 
i opreme, te o mjestu i vremenu postavljanja, zamjene i uklanjanja. 
Evidencija se vodi na osnovi odredaba propisa o javnim cestama. 
 
V. NADZOR 

 
Članak 25. 

Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke obavljaju komunalni redari. 
 

Članak 26. 
U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan: 
a) pregledati: 
1. nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa; 
2. radove održavanja nerazvrstanih cesta; 
3. radove koji se obavljaju uz nerazvrstane ceste; 
4. radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju radovima održavanja (ugradnja komunalnih 
instalacija u trup ceste); 
5. tehničku dokumentaciju (projekte) za rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta; 
6. obavljanje poslova zaštite i čuvanja nerazvrstanih cesta. 
b) narediti: 
1. uklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugrožena ili bi mogla biti 
ugrožena sigurnost prometa ili stabilnost ceste; 
2. uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena stabilnost ili vijek 
trajanja objekta; 
3. privremenu obustavu radova što se izvode suprotno odredbama ove odluke, suprotno uvjetima iz 
suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti, te suprotno tehničkim propisima, standardima i 
normativima s područja cestovne infrastrukture; 
4. privremenu zabranu prometa kada ustanovi da se po nerazvrstanoj cesti ne može odvijati promet za 
koji je namijenjena; 
5. uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji sprečavaju odvijanje prometa po nerazvrstanoj cesti; 
6. vraćanje zauzetog dijela nerazvrstane ceste u prijašnje stanje; 
7. prestanak i uklanjanje drugoga ometanja slobodnog korištenja nerazvrstane ceste. 

 
Članak 27. 

Pravne osobe i građani, poslovi kojih su podvrgnuti nadzoru komunalnog redara dužni su, na njegov 
zahtjev i u zadanom roku, dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora. 

 
Članak 28. 

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati 
osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja. 

 
Članak 29. 

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za 
život i zdravlje ljudi ili imovine. 
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VI. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 30. 
Novčanom kaznom (globom), u iznosu od 1.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 
1. ne održava priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu (članak 14. stavak 1. Odluke); 
2. obavlja bilo kakve radove na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti (članak 16. stavak 1. Odluke); 
3. ne postupi u skladu sa člankom 19. Odluke; 
4. se ne pridržava bilo koje zabrane iz članka 20. Odluke; 
5. postupa protivno članku 21. stavku 1. Odluke; 
6. postupa protivno članku 22. Odluke. 
Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz 
stavka 1. ovoga članka. 
Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga 
članka. 

 
Članak 31. 

Za prekršaje iz članka 30. stavka 1. ove odluke komunalni redar može naplaćivati globu u iznosu od 
100,00 kuna, na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde. 
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti globu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se 
prekršajni nalog, s uputom da globu mora platiti u roku od osam dana od dana kada je počinio 
prekršaj. 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 32. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-14 
Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 
                                                                                             PREDSJEDNIK  
                                                                                              OPĆINSKOG  VIJEĆA 
                                                                                                        Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 
178/04, 38/09 i 79/09), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima (KLASA: 021-05/10-01/12, 
URBROJ: 238/19-10-7 ) članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 
Gorica broj 97) i članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 
97), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 17. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
 o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima koje se  

mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 
 

Članak 1. 
U članku 5. stavak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 
ugovora zamjenjuje se riječ „dnevnom“, riječju „lokalnom“.  

 
Članak 2. 

Ostale odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog 
ugovora ostaju nepromijenjene. 
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Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-15 
Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 
 
 
                    PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 
                   Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07, 38/09), 
članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 97) i članka 59. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni glasnik broj 97), Općinsko vijeće na 
svojoj 17. sjednici, održanoj 03. ožujka 2011. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U  
o  izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti materijalnih,  

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća  
za područje Općine Marija Gorica 

 
 

Članak 1.  
U Odluci o usvajanju Procjene ugroženosti materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća za područje Općine Marija Gorica briše se članak 3. Koji glasi: “Procjena ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 
Općine Marija Gorica tajni je podatak stupnja tajnosti „SLUŽBENA TAJNA, POVJERLJIVO““. 
 

Članak 2. 
Dosadašnji članak 4. Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti materijalnih, kulturnih dobara i okoliša 
od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Marija Gorica postaje članak 3. 
Ostale odredbe Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Marija Gorica ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/11-01/17 
URBROJ: 238/19-11-16 
Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 
 
 
                  PREDSJEDNIK  
             OPĆINSKOG VIJEĆA 
                Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 12. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 97) i 
članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 
broj 97) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 17. sjednici održanoj 03. ožujka  2011. 
godine, donosi 

O D L U K U 
o osnivanju gospodarske zone Kraj Donji – istočni dio 

Članak 1. 

Gospodarska zona koja se osniva ovom Odlukom imati će ukupnu površinu cca 4,23 ha. 

Obuhvaćeni prostor gospodarske zone nalazi se u katastarskoj općini Kraj te je moguće da 

kvantifikacija navedenih površina po preciznoj novoj izmjeri, odnosno nakon izrade odgovarajućih 

geodetskih podloga, djelomično odstupi od ovdje navedene kvantifikacije. 

Područje obuhvata je livada, odnosno poljoprivredna površina u okviru čijeg obuhvata ne 

postoje građevine, a pristup na područje obuhvata moguć je s županijske ceste Ž 3005. 

 

Zemljište uključuje slijedeće katastarske čestice: 

 615/1 koja u naravi predstavlja livadu,  

615/7 koja u naravi predstavlja livadu,  

615/10 koja u naravi predstavlja livadu,  

615/11 koja u naravi predstavlja livadu,   

615/12 koja u naravi predstavlja livadu,   

615/13 koja u naravi predstavlja livadu,   

615/14 koja u naravi predstavlja livadu,   

615/15 koja u naravi predstavlja livadu,   

615/16 koja u naravi predstavlja livadu,   

615/17 koja u naravi predstavlja livadu, 

615/18 koja u naravi predstavlja livadu, 

615/19 koja u naravi predstavlja livadu i  

615/25 koja u naravi predstavlja livadu. 

 

Članak 2. 

Namjena zone je gospodarsko - poslovna, pretežito uslužna i manje proizvodna, uređena 

Odlukom o donošenju UPU gospodarske zone Kraj Donji – istočni dio  (Službeni glasnik Općine Marija 

Gorica broj 93). 

 

Članak 3. 

Izgradnja unutar zone vrši se temeljem Odredbi za provođenje Odluke o donošenju UPU 

gospodarske zone Kraj Donji – istočni dio  (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 93). 

 

 

 

Članak 4. 

Nositelj i organizator Programa razvoja gospodarske zone Kraj Donji – istočni dio, bit će 

Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odbor za koordinaciju projekta poduzetničke zone Kraj 

Donji i Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica. 

Članak 5. 

Sastavni dio ove Odluke čine: 

1. Kopija katastarskog plana obuhvaćenih čestica, 

2. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica obuhvata gospodarske zone Kraj Donji 

– istočni dio (kartografski prikaz PPU Općine Marija Gorica, list br. 3.1.: Posebni uvjeti korištenja 
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prostora, u mjerilu 1:25 000 i list br. 4.: “Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za 

korištenje” u mjerilu 1:5000 na katastarskoj podlozi.) 

3. Izvaci iz zemljišnih knjiga obuhvaćenih čestica, 

4. Posjedovni listovi obuhvaćenih čestica, 

5. Uvjerenja o statusu nekretnina, 

6. Podaci o poduzetničkom potencijalu temeljeni na provedenoj anketi, 

7. Opis stanja infrastrukture do zone. 

 

Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija 

Gorica. 

 

 

KLASA: 021-05/11-01/17 

URBROJ: 238/19-11-17 

Marija Gorica, 03. ožujka 2011. 

 

     PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
           Josip Žagmeštar 
 

 


