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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 (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica, broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine,
donijelo je
ODLUKU
o subvenciji mjesečne pokazne
karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima
Članak 1.
Općina Marija Gorica subvencionirati će učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih
razreda srednjih škola i redovitim studentima:
 50% cijene mjesečne pokazne karte Meštrović prijevoza d.o.o.
 ili 50% cijene kombinirane karte Meštrović prijevoz - ZET,
 ili 50% cijene mjesečne pokazne karte Hrvatskih željeznica na relaciji Harmica –
Zagreb – Harmica
 ili 50% cijene priključne mjesečne karte Hrvatskih željeznica na relaciji Harmica –
Podsused - Harmica i 50 % cijene mjesečne pokazne karte ZET-HŽ
Članak 2.
Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu iz članka
1. ove Odluke su:
 podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica,
 prijavljeno prebivalište na području Općine Marija Gorica,
 potvrda o redovnom školovanju odnosno studiranju u školskoj odnosno
akademskoj godini za koju se sufinanciranje traži i
 da pravo na subvencioniranu kartu nije ostvareno po nekoj drugoj osnovi
(subvencija od strane Centra za socijalnu skrb, Zagrebačke županije i sl.).
Članak 3.
Sredstva za subvenciju mjesečnih pokaznih karti učenika srednjih škola i redovitih
studenata osigurati će se u proračunu Općine Marija Gorica.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvenciji mjesečne
pokazne karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima KLASA: 021-05/10-01/10,
URBROJ:238/19-10-4 od 10. veljače 2010. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. listopada
2011. godine, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica.
KLASA: 021-05/11-01/21
URBROJ: 238/19-11-3
Marija Gorica, 29. rujna 2011.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar
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Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama („Narodne novine“, broj 90/11) , članka 32. Statuta Općine Marija Gorica
(Službeni glasnik općine Marija Gorica, broj 97 ), članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća
(Službeni glasnik općine Marija Gorica, broj 97), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na
svojoj 21. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi
na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Članak 2.
Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može se, protivno
prostornom planu, prema odredbi članka 4. Stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još 2
(dvije) etaže, ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja, i još 1 (jednu)
etažu, ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Marija Gorica.
KLASA: 021-05/11-01/21
URBROJ: 238/19-11-4
Marija Gorica, 29. rujna 2011.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar
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Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama („Narodne novine“, broj 90/11), 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 21. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na
području Općine Marija Gorica , utvrđene odredbom članka 8. Odluke o komunalnom
doprinosu (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 43 i 99) u svrhu obračuna naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za
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zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj 101/11 - u
daljnjem tekstu: Uredba).
Članak 2.
Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno
odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe i to:
Vrijednost jediničnih iznosa
NP

I. ZONA
20,00 kuna

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Marija Gorica.
KLASA: 021-05/11-01/21
URBROJ: 238/19-11-5
Marija Gorica, 29. rujna 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 (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica, broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine,
donijelo je
ODLUKU
o financiranju plaće djelatnika za rad u
produženom boravku OŠ Ante Kovačić u Mariji Gorici
za šk. god. 2011/2012
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način financiranja sredstava za plaću djelatnika koji
obavlja stručne poslove u produženom boravku djece u OŠ Ante Kovačića u Mariji Gorici.
Članak 2.
Visina sredstava utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o plaćama javnih službenika
i namještenika, a prema računu koji Škola jednom mjesečno ispostavlja Općini.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Marija Gorica i
isplaćivati do kraja školske godine 2011/2012, kada će se ponovno utvrđivati
opravdanost financiranja istog.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
KLASA: 021-05/11-01/21
URBROJ: 238/19-11-6
Marija Gorica, 29. rujna 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 (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica, broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
I.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica da zatraži od Veronike Marić
da upotpuni zamolbu s podacima o visini dohotka u 2011. godini ukoliko se zaposlila, te
se ovlašćuje Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb da po dostavi dokumentacije
donese Odluku o sufinanciranju smještaja drugog djeteta u dječjem vrtiću u povećanom
iznosu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
KLASA: 021-05/11-01/21
URBROJ: 238/19-11-6
Marija Gorica, 29. rujna 2011.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar
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