OPĆINA MARIJA GORICA

1. Odluka o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica i sadnju ljekovitog
bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Marija Gorica………………….2
2. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s
područja Općine Marija Gorica……………………………………………………………………………………………5
3. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2013. god. …….6
4. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Marija Gorica za 2012. godinu i smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2013. godinu ………………………………………7
5. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Marija Gorica.15
6. Odluka o rješavanju zamolbe Frkanec Stjepana za financiranje javnog prijevoza u 2013.
godini……………………………………………………………….……………………………………………………………….16
7. Zaključak o rješavanju zamolbe Ivice Glogovića za umanjenje obveze komunalnog
doprinosa za stambenu zgradu izgrađenu na 266, 270/1 i 270/2, k.o. Kraj………………….16
8. Zaključak o rješavanju zamolbe Milana Pušića za umanjenje obveze komunalnog
doprinosa za stambenu i gospodarsku zgradu izgrađene na k.č. 2538/2, 2538/3,
2612/1, 2610/5, 2611/1, 2611/2, 2613/5, k.o. Kraj………………………………………………………17
9. Zaključak……………………………………………………………………………………………………….….………………18
10. Zaključak o rješavanju zamolbe za postavljanje javne rasvjete u ulici Krčine, Sveti
Križ…………………………………………………………………………………………………………………………………….19
11. Zaključak o nabavi materijala za sanaciju i popravak krovišta stambenog objekta
Badanjak Miljenku…………….………………………………………………………………………………………………20

BROJ 125.

GODINA XVII
Službeni glasnik izdaje Općina Marija Gorica
Sjedište općine je u Mariji Gorici, Gorička 18/a, tel/fax: 01/ 3396 – 655
Uredništvo: Josip Žagmeštar, Grozdana Neral, Tamara Glogović

20.03.2013.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA
BROJ 125.

1
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica broj 97 i 118.) i članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine
Marija Gorica broj 97) Općinsko vijeće na svojoj 30. sjednici održanoj 19. ožujka 2013.
godine, donijelo je
ODLUKU
o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica
i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na
području Općine Marija Gorica u 2013. 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 2013. godini.
Članak 2.
Općina Marija Gorica će poljoprivrednim gospodarstvima
subvencionirati sljedeće vrste proizvodnji:

na

svom

području

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.
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Članak 5.
Sredstva za subvenciju iz članka 2. osigurana su u Proračunu Općine Marija Gorica za
2012. godinu, Pozicija R 129, Konto 352, 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 5.000,00 (pettisuća) 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.
U POLJOPRIVREDI
1. U biljnoj proizvodnji
1.1. za nabavu loznih cijepova
Članak 8.
Subvencija nabave loznih cijepova odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu
koje je do 30. lipnja 2013. godine 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 Vinogradarski registar (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, lipe, bazge, lješnjaka, maline, kupine, ribizla, šipka, brusnice, borovnice.
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 10,00 kuna po voćnoj sadnici jabuke, kruške,
breskve, nektarine, marelice, šljive, trešnje, višnje, lipe, bazge
5,00 kuna po voćnoj sadnici maline, kupine, šipka, 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, bijelog sljeza, crnog
sljeza, koprive, mente, nevena, majčine dušice, čička, maslačka, bosiljka, trputca,
melise, peršina, graha zelenčeka, preslice i komorača odobrit će se onom
poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini posadilo navedeno ljekovito bilje
na površini od najmanje 1000 m2, a ima ugovorenu proizvodnju odnosno kupca.
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Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kuna na 1000 m2 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.
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.
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Korisnik subvencije koji je u tekućoj godini dobio jednokratno 5.000,00 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 2012. godini, KLASA: 021-05/12-01/24, URBROJ:
238/19-01-12-7 od 22. ožujka 2012.
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marija Gorica.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ: 238/19-01-13-6
Marija Gorica, 19. ožujka 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar

2
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine
Marija Gorica broj 97 i 118) i članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija
Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 97), Općinsko vijeće na svojoj 30. sjednici
održanoj 19. ožujka 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
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 2013. godini po svim policama osiguranja koje
poljoprivrednici s područja Općine zaključe s Croatia osiguranjem d.d., sufinancirati
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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
2013. godinu, na poziciji R 129, konto 352, 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.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ: 238/19-01-13-7
Marija Gorica, 19. ožujka 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar

3
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik broj 97 i
118) i članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica,
broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 30. sjednici, održanoj 19. ožujka 2012. godine,
donijelo je
ODLUKU
o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja
krava plotkinja u 2013. godini
Članak 1.
Općina Marija Gorica će u 2013. 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. ove Odluke sadrži uračunat porez na dodanu vrijednost.
Članak 2.
Subvencionirati će se umjetno osjemenjivanje krava plotkinja u 2013. godini u razdoblju
siječanj – prosinac.
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Članak 3.
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.
Članka 4.
Sredstva za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja osiguravaju se u
proračunu Općine Marija Gorica za 2013. godinu na poziciji R 127 i R 128, konto 352,
Program – Subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu, Aktivnost – Subvencioniranje
umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja.
Članak 5.
Općina Marija Gorica će s davateljem usluga sklopiti ugovor.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine
Marija Gorica.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ : 238/19-01-13-8
Marija Gorica, 19. ožujka 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar

4
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne
novine br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine br. 40/08 i 44/08), Pravilnika o
uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova
u području planiranja zaštite i spašavanja (Narodne novine br. 24/08), Pravilnika o
metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne
novine br. 38/08) i članka 32. Statuta općine Marija Gorica (Službeni glasnik općine
Marija Gorica, broj 97 i 118) i članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik
općine Marija Gorica, broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 30. sjednici održanoj 19. ožujka
2013.godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Općine Marija
Gorica za 2012. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2013. godinu
I.
Usvaja se Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica,
koja je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Marija Gorica za 2013. godinu.
III.
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Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Marija Gorica.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ: 238/19-01-13-9
Marija Gorica, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
Marija Gorica, Gorička 18/a
10299 Marija Gorica

ANALIZA
STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA ZA 2012. GODINU

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE MARIJA GORICA ZA 2013. GODINU
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ANALIZA
STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA
Sukladno članku 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u obvezi je najmanje jedanput godišnje, ili pri donošenju proračuna,
razmatrati stanje zaštite i spašavanja, te donijeti smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području.
Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva analizu Procjene ugroženosti
stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja procjenjuje moguće oblike ugroze i
opasnosti te njihove moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra.
Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je da se procjenom sagledavaju
opasnosti i posljedice od prirodnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća.
Procjenjuje se položaj i karakteristike područja općine s obzirom na gustoću naseljenosti i
izgrađenosti, broj gospodarskih i pravnih subjekata, te moguće vrste i intenzitet nesreća
kao što su: požari, potresi, snježni nanosi, olujni vjetrovi, pojava tuče, suša, epidemije
stočnih bolesti, te tehničko-tehnološke nesreće u gospodarstvu i prometu.
Najugroženije područje općine je upravo samo središte Općine Marija Gorica obzirom na
veću naseljenost, te koncentraciju gospodarstva i institucija (odgoj i obrazovanje,
zdravstvene službe, kulturni i sportski objekti, objekti za prijenos i distribuciju električne
energije i dr.)
Također su ugrožena i naselja koja su smještena na glavnim prometnicama, putnim
pravcima uz željezničku prugu s obzirom na koncentraciju materijalnih dobara (stočni
fond, industrija, poljoprivreda, infrastruktura i dr.).
U saniranju posljedica procjenjuje se da uz postojeće službe i tijela kojima je zaštita i
spašavanje redovna zadaća, angažiraju i postrojbe civilne zaštite, specijalističke i opće
namjene, te zapovjedništvo i stožer civilne zaštite Općine Marija Gorica.
Mogućnost za zaštitu i spašavanje postoji s redovnim službama do razine proglašenja
elementarne nepogode i drugih okolnosti kada se uključuju tijela i postrojbe civilne
zaštite u saniranju posljedica, a to su:
- Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe (profesionalna i dobrovoljne): Javna
Vatrogasna postrojba Grada Zaprešića, središnja dobrovoljna vatrogasna društva
DVD: Trstenik, Bijela Gorica i Marija Gorica.
- komunalno poduzeće „Zaprešić“ d.o.o., Zaprešić, Pavla Lončara 2, sa vlastitim
snagama i materijalno tehničkim sredstvima,
- Hrvatske vode VGO Zagreb – poduzeće koje se bavi obranom od poplava,
- Policija, PP Zaprešić
- Zdravstvene ustanove (hitna pomoć Zaprešić, Ispostava Doma zdravlja: ambulanta
Marija Gorica),
- Veterinarske službe: Veterinarska ambulanta Zaprešić,
- Hrvatska uprava za ceste, Zagreb, Vončinina 4,
- Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3,
- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Zagreb, Pogon Zaprešić,
- Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1
- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Zagreb, Kosirnikova 35,
- Mobilizirani građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba
(sukladno čl. 30. Zakona o zaštiti i spašavanju),
- Centar za socijalnu skrb Zaprešić,
- Specijalizirane udruge građana (lovačka i ribolovna društva i udruge),

-9-

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA
BROJ 125.
U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave zaštitom i spašavanjem nisu u
mogućnosti sami učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza prijeti
nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev načelnika aktivira se Stožer zaštite i
spašavanja Općine Marija Gorica. Navedeni Stožer rukovodi i usklađuje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice s ciljem
sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
Stožer zaštite i spašavanja Općine Marija Gorica je mišljenja da navedene postrojbe
dobrovoljnih vatrogasnih društava, uz snage koje se u okviru svojih djelatnosti bave
nekim vidom zaštite i spašavanja, optimalna i učinkovita u uvjetima potrebe zaštite i
spašavanja na području Općine Marija Gorica, dok na Općinskom načelniku i
Općinskom vijeću ostaje da u okviru svojih mogućnosti sukladno čl. 28. i čl. 29.
Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07 ) osigura sredstva za opremanje
navedene postrojbe civilne zaštite i drugih operativnih snaga zaštite i spašavanja.
Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad navedene snage na našem
području ne bi bile dostatne Općina može računati na pomoć snaga i sredstava drugih
gradova i općina, te županijskih postrojbi CZ i organiziranih snaga zaštite i spašavanja
županije kao i iz drugih županija, te snaga i sredstava Hrvatske vojske.
FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
RB

1.

2.

3.

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

Realizirano u
2012. (kn)

CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje,
smotriranje, angažiranje, osiguravanje
uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i
druge aktivnosti i mjere u zaštiti i
spašavanju)
VATROGASTVO
- opremanje, angažiranje i dr.

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA
SPAŠAVANJA

Planirano za
2013. god. (kn)

0,00

10.000,00

104.230,00

182.600,00

0,00

3.000,00

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja možemo dati slijedeći
ZAKLJUČAK
Općina Marija Gorica je ukupno gledajući poduzela niz aktivnosti, te uložila
sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu na ovom
području, zbog čega možemo istaći da je sustav zaštite i spašavanja na našem
području dostigao zadovoljavajuću razinu, u odnosu na visinu proračuna bez
dotacija i potpora.
U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i
suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem
razvoju treba povesti računa o ravnomjernijem razvoju svih komponenti.
Pripremila:
NAČELNICA
Marica Jančić
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OBRAZLOŽENJE
ZA DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA
Pravna osnova za donošenje ovog Zaključka sadržana je u članku 28. stavak 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članku 32. Statuta
Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 97 i 118).
II RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN
br.174/04 i 79/07, 38/09 i 127/10) predstavnička tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave dužne su najmanje jednom godišnje ili pri donošenju
proračuna u cjelini razmotriti stanje zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih
snaga zaštite i spašavanja iz članka 7 Zakona te donijeti smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području.
Smjernicama se utvrđuje smjer u kretanju u razvoju sustava zaštite i
spašavanja, i to kao kontinuiranog i kreativnog procesa kojim će se iz godine u godinu
razvijati i usavršavati sustav zaštite i spašavanja u cilju dostizanja najviših standarda
potrebnih za provedbu zadaća u zaštiti i spašavanju.
Služba za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice Općine Marija Gorica
pripremila je smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Marija Gorica za 2013. godinu koje čine sastavni dio akta.
III PRIJEDLOG AKTA
Tekst nacrta akta dostavlja se u prilogu.
Pripremila:
NAČELNICA:
Marica Jančić
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA ZA 2013. GODINU:
1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Marija
Gorica i pvezivanje sustava zaštite i spašavanja
Cilj: definiranje i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima općina
raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti,
odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i
spašavanja su:
- Fizičke i pravne osobe,
- Operativne snage zaštite i spašavanja
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom: uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća potrebno je:
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- definirati resurse
- izvršioce
- te kontinuirano provoditi usklađivanje djelovanja svih snaga.
2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i
spašavanja
Cilj: povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u
nesrećama.
Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od službi i postrojbi pravnih osoba i
središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništava DVD-a i postrojbi, službi i postrojbi DUZS,
stožera zaštite i spašavanja, službi, zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite.
Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti:
– definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za
dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.) te uključiti u
smjernice za daljnji razvoj.
Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe:
– izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite
od požara.
Stožer zaštite i spašavanja:
Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora načelniku kod rukovođenja operativnim
snagama te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava
zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje:
- Obuka članova Stožera zaštite i spašavanja u skladu sa planom i
programom obuke Stožera zaštite i spašavanja.
- Opremanje članova Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom
opremom.
Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite:
- U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje planirati izvođenje
jednodnevnog smotriranja (maksimalno trajanje do 4 sata) obveznika postrojbi civilne
zaštite općine neradnim danom (subota) tijekom 2013. godine.
Za te potrebe u
Proračunu općine osigurati sredstva za naknadu putnih troškova i troškova pozivanja
obveznika.
- Nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu
sa raspoloživim sredstvima predviđena Proračunom, a prema planu opremanja
odobrenom od načelnika.
- Ustrojiti Općinsko zapovjedništvo civilne zaštite kako bi moglo izravno zapovijedati
postrojbama civilne zaštite.
3. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2013. godini
Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.
Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička
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tijela općine, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna poduzeća
ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i
uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od
šumskih i drugih požara otvorenih prostora. Program aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini, predviđa se:
- razrada prema zadaćama koje je definirala Vlada RH.
4.

Izrada i usvajanje procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

Cilj: donošenje baznih dokumenata kojima se razrađuje aktiviranje, djelovanje sustava
zaštite i spašavanja, zadaće i nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička sredstava
kao i mjere i postupci za provedbu zaštite i spašavanja.
Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i
spašavanja, dok izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja za svoje područje izrađuju i
predlažu predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti, planove zaštite i
spašavanja.
-

Provedba aktivnosti predviđenih Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara Općine Marija Gorica, Plana zaštite i
spašavanja te Plana civilne zaštite

5. Financiranje sustava zaštite i spašavanja
Cilj: racionalno,
spašavanja.

funkcionalno

i

učinkovito

djelovanje

sustava

zaštite

i

Prema članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način
financiranja sustava zaštite i spašavanja na području općine. Stoga je, u Proračunu, u
skladu sa ostalim propisima, potrebno ugraditi slijedeće stavke:
a. sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o
vatrogastvu)
b. sredstva za civilnu zaštitu (predvidjeti sredstva u približnom iznosu u
odnosu na proteklu godinu, a precizniji izračun potrebnih sredstava biti će
moguć po donošenju Zakona o civilnoj zaštiti i planova zaštite i
spašavanja)
c. sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu zaštite i
spašavanja (komunalni servis, vodoprivreda i sl.)
d. sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem
posebnih propisa na području.
e. sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (edukacija, opremanje,
intelektualne usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i sl.)
Opremanje nastaviti u skladu sa proračunskim mogućnostima i stvarnim potrebama kako
bi sustav zaštite i spašavanja djelovao racionalno, funkcionalno i učinkovito.
6. Sustav uzbunjivanja građana
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Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja
U organizaciji zaštite i spašavanja u općini, pored ostalih subjekata,
telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo
bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja
u skladu s normama u Europi
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju
nesreća.
7. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja
Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava zaštite i spašavanja
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize
uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom),
djeluje na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati
tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.
Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene
posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju
načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno
katastrofu ukoliko se ona dogodi.
Te je tako potrebno:
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja
- edukacija stanovništva, posebno učenika i studenata o problematici kriznih
situacija
- jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija
- prema određenim datumima obilježavanje svih datuma od značaja za
zaštitu i spašavanje
- prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na nivou općine
8. Zaštita okoliša
Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša
Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša,
poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih
spoznaja. Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, održivo korištenje
prirodnih dobara, bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje
onečišćenja okoliša, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša, poboljšanje narušene
prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti. Stoga
je potrebno:
- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša
- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja
zaštitom okoliša
- U suradnji sa Eko udrugom razvijati snage i planirati vježbe sa ciljem provjere
izvođenja aktivnosti na sanaciji onečišćenja,
- kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim
onečišćenjima
- razrada i daljnje unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja na vodi.
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9. Suradnja na polju zaštite i spašavanja
Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva,
imovine te eko-sustava u regiji.
- U okviru suradnje Zagrebačke županije sa regijama iz Europske unije i drugih
susjednih država nastaviti i unaprijediti suradnju na polju zaštite i spašavanja sa
odgovarajućim institucijama iste razine tih regija.
- U okviru poslovanja općine Marija Gorica kontinuirano razrađivati i usklađivati
sustave zaštite i spašavanja, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne
pomoći u skladu sa pozitivnim propisima u regiji.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar

1
5
Na temelju članka 9. i 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 150/08, 71/10,
139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12 i 70/12), članka 32. Statuta Općine Marija
Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 97 i 118) i članka
59. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 97),
Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 30. sjednici održanoj 19. ožujka 2013.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika
za područje Općine Marija Gorica
Članak 1.
Predlaže se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije da zbog ukazane potrebe
za imenovanjem još jednog mrtvozornika za područje Općine Marija Gorica imenuje
Miroslava Strbada, dr. med. za mrtvozornika za područje Općine Marija Gorica uz ranije
imenovanog Vladimira Šinka, dr. med.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Marija Gorica.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ: 238/19-01-13-10
Marija Gorica, 19. ožujka 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar
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6
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 30. sjednici, održanoj 19. ožujka
2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o rješavanju zamolbe Frkanec Stjepana za financiranje
javnog prijevoza u 2013. godini
Članak 1.
Dana 18. ožujka 2013. godine, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija
Gorica zaprimljena je zamolba Frkanec Stjepana iz Kraja Gornjeg, Antuna Mihanovića
32, kojom traži odobravanje financiranja javnog prijevoza „Meštrović prijevoz“ d.o.o. i
ZET-a na relaciji Kraj Gornji – Zaprešić – Zagreb, obzirom da mu je utvrđena 100 % -tna
invalidnost (povreda kralježnice i amputirana desna noga – natkoljenica).
Članak 2.
Frkanec Stjepanu iz Kraja Gornjeg, Antuna Mihanovića 32, odobrava se
sufinanciranje umirovljeničke mjesečne pokazne karte Meštrović prijevoza d.o.o. za
relaciju Kraj Gornji – Zaprešić – Kraj Gornji.
Članak 3.
Općina Marija Gorica sufinancirati će mjesečno sa 200,00 kuna mjesečnu pokaznu
kartu za umirovljenike Frkanec Stjepanu, a temeljem računa koji će Meštrović prijevoz
d.o.o. ispostaviti mjesečno Općini Marija Gorica.
Članak 4.
Sredstva za sufinanciranje mjesečne pokazne karte Frkanec Stjepanu isplatiti će
se s iz sredstava Proračuna Općine Marija Gorica za 2013. godinu, pozicija R 121, konto
372.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Marija Gorica.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ : 238/19-01-13-11
Marija Gorica, 19. ožujka 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar

7
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), članka 17. Odluke o komunalnom doprinosu

-16-

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA
BROJ 125.
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica 43/06), Općinsko vijeće na svojoj 30. sjednici,
održanoj 19. ožujka 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o rješavanju zamolbe Ivice Glogovića za
umanjenje obveze komunalnog doprinosa za stambenu zgradu
izgrađenu na 266, 270/1 i 270/2, k.o. Kraj
I.
Ovim Zaključkom Općinsko vijeće odlučuje o umanjenju obveze komunalnog
doprinosa Ivici Glogoviću iz Svetog Križa, Brdovečka 2.
II.
Obveza komunalnog doprinosa za nezakonito izgrađenu stambenu zgradu na k.č.
br. 266, 270/1 i 270/2 sve k.o. Kraj u ukupnom iznosu od 18.765,90 kuna umanjuje se
za 30% odnosno za 5.629,77 kuna.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica da po zaprimanju
rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu stambenu zgradu na k.č. br. 266,
270/1 i 270/2, k.o. Kraj, izda rješenje o komunalnom doprinosu Ivici Glogoviću sukladno
stavku 1. ove točke.
III.
Iznos umanjenja od 5.629,77 kuna, posebno će se osigurati iz prihoda Proračuna
Općine Marija Gorica za 2013. godinu za gradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture koji se financiraju iz komunalnog doprinosa.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Marija Gorica.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ: 238/19-01-13-12
Marija Gorica, 19. ožujka 2013.
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), članka 17. Odluke o komunalnom doprinosu
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica 43/06), Općinsko vijeće na svojoj 30. sjednici,
održanoj 19. ožujka 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o rješavanju zamolbe Milana Pušića za
umanjenje obveze komunalnog doprinosa za stambenu i
gospodarsku zgradu izgrađene na k.č. 2538/2, 2538/3, 2612/1, 2610/5,
2611/1, 2611/2, 2613/5, k.o. Kraj
I.
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Ovim Zaključkom Općinsko vijeće odlučuje o umanjenju obveze komunalnog
doprinosa Milanu Pušiću iz Kraja Gornjeg, Krajgorska 35.
II.
Obveza komunalnog doprinosa za nezakonito izgrađenu stambenu i gospodarsku
zgradu na k.č. br. 2538/2, 2538/3, 2612/1, 2610/5, 2611/1, 2611/2, 2613/5, sve k.o.
Kraj u ukupnom iznosu od 18.994,50 kuna za stambenu zgradu i 6.600,60 kuna za
gospodarsku zgradu umanjuje se za 30% odnosno za 7.678,53 kuna.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica da po zaprimanju
rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu stambenu i gospodarsku zgradu na
k.č. br. 2538/2, 2538/3, 2612/1, 2610/5, 2611/1, 2611/2, 2613/5, k.o. Kraj, izda
rješenje o komunalnom doprinosu Milanu Pušiću sukladno stavku 1. ove točke.
III.
Iznos umanjenja od 7.678,53 kuna, posebno će se osigurati iz prihoda Proračuna
Općine Marija Gorica za 2013. godinu za gradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture koji se financiraju iz komunalnog doprinosa.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Marija Gorica.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ: 238/19-01-13-13
Marija Gorica, 19. ožujka 2013.
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 30. sjednici,
održanoj 19. ožujka 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Ovim Zaključkom Općinsko vijeće očituje sa na pismo namjere i prijedlog za
ciljanu izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica, upućen od
društva GMPI završni radovi d.o.o. za građenje koje je zainteresirano za izgradnju
naselja za osobe treće starosne dobi, a koje bi se gradilo prema najvišim europskim
standardima na k.č. 159/2 i 158, k.o. Kraj i k.č. 1828/2, k.o. Laduč. Prema koncepciji
kompleks bi sačinjavalo 20 do 30 samostojećih i / ili polu ugrađenih stambenih kuća te
prateći objekti. Osim korisnika – osoba treće životne dobi – u naselju bi mogle stanovati i
neke obitelji zaposlenika, a postoji mogućnost stalnog zaposlenja minimalno 50 osoba.
Izmjene i dopune PPU Općine Marija Gorica potrebne su budući da je samo manji dio
čestice 1828/2, k.o. Laduč, u građevinskoj zoni mješovite namjene, a ostatak terena je
poljoprivredno i šumsko tlo.
II.
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Općinsko vijeće Općine Marija Gorica načelno podržava projekt opisan u točki I.
ovog Zaključka, a detalji oko izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Marija Gorica i
realizacije samog projekta detaljnije će se urediti posebnim ugovorom.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Marija Gorica.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ: 238/19-01-13-14
Marija Gorica, 19. ožujka 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar

10
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 30. sjednici,
održanoj 19. ožujka 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o rješavanju zamolbe za postavljanje javne rasvjete
u ulici Krčine, Sveti Križ
I.
Dana 08. ožujka 2013. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija
Gorica zaprimljena je molba Mire Pivčić za postavljanje javne rasvjete u ulici Krčine,
naselje Sveti Križ.
II.
Općinsko vijeće Općine Marija Gorica nije u mogućnosti odobriti postavljanje javne
rasvjete povodom zaprimljene molbe iz točke I. ovog Zaključka, obzirom da postavljanje
iste nije predviđeno Planom rada mjesnog odbora Sveti Križ za 2013. godinu, te u skladu
s time nisu niti osigurana sredstva u proračunu Općine Marija Gorica za 2013. godinu za
proširenje mreže javne rasvjete.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Marija Gorica.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ: 238/19-01-13-15
Marija Gorica, 19. ožujka 2013.
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 30. sjednici,
održanoj 19. ožujka 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o nabavi materijala za sanaciju i popravak krovišta
stambenog objekta Badanjak Miljenku
I.
Dana 26. siječnja 2013. godine, Badanjak Miljenku izgorjelo je
krovište
stambenog objekta u Trsteniku, ulica Đure Jelačića 7, te se obratio Općini Marija Gorica
za financijsku pomoć pri sanaciji i popravku istog. Prema troškovniku ovlaštenog
pokrivača za nabavu materijala potrebno je 26.009,70 kuna.
II.
Općinsko vijeće Općine Marija Gorica ovlašćuje načelnicu Općine Marija Gorica za
nabavu materijala u specijaliziranoj trgovini za sanaciju i popravak krovišta stambenog
objekta Badanjak Miljenka u iznosu od 8.000,00 (slovima: osamtisuća) kuna s PDV-om.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Marija Gorica.
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/30
URBROJ: 238/19-01-13-16
Marija Gorica, 19. ožujka 2013.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar
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