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1
Na temelju članka 24. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,
83/13,143/13, 13/14) i članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine
Marija Gorica broj 124), Općinska načelnica Općine Marija Gorica, donosi
ODLUKU
o provedbi otvorenog postupka javne nabave
„Rekonstrukcija (dogradnja) zgrade vatrogasnog doma i prenamjna dijela zgrade u
dječji vrtić uz povećanje energetske učinkovitosti“
Članak 1.
Ovom se Odlukom imenuju ovlašteni predstavnici naručitelja i određuju njihove
obveze i ovlasti u otvorenom postupku javne nabave – „Rekonstrukcija (dogradnja) zgrade
vatrogasnog doma i prenamjena dijela zgrade u dječji vrtić uz povećanje energetske
učinkovitosti“.

1.
2.
3.
4.
5.

Članak 2.
Kao ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku iz članka 1. Ove Odluke imenuju se:
Daniel Bukovinski – voditelj
Grozdana Neral – član
Tamara Glogović – član
Jelena Kukolj – član
Ivica Perjan - član

Članak 3.
Sredstva za ovaj predmet nabave planirana su u proračunu Općine Marija Gorica za
2015. godinu na poziciji R170, R171, R172, R173, R174, R197, konto 4214, Dječji vrtić u
Trsteniku.
Članak 4.
Ovlašteni predstavnici naručitelja prisustvuju otvaranju ponuda, sudjeluju u postupku
pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda, te obavljaju ostale poslove sukladno Zakonu o javnoj
nabavi.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 360-02/15-01/01
URBROJ: 238/19-02-15-1
Marija Gorica, 18. lipnja 2015.
NAČELNICA
Marica Jančić
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Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 124), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi

ODLUKU
o dodjeli jednokratne financijske pomoći Udruzi edukacijom protiv
raka dojke Zagrebačke županije
Članak 1.
Dana 31. srpnja 2015. godine, u Jedinstvenom upravnom odjelu zaprimljena je zamolba
Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije za dodjelu jednokratne financijske
pomoći.
Članak 2.
Udruzi edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije odobrava se jednokratna
novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 (slovima: dvijetisuće) kuna za pokriće troškova redovne
djelatnosti Udruge.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke isplatiti će se iz sredstava Proračuna Općine Marija
Gorica za 2015. godinu, pozicija R 119, konto 372.
Korisnik financijske pomoći dužan je Općini Marija Gorica dostavljati Izvješće o namjenski
utrošenim sredstvima najkasnije do 28. veljače 2016. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 402-07/15-01/09
URBROJ: 238/19-02-15-2
Marija Gorica, 07. kolovoza 2015.
NAČELNICA
Marica Jančić
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Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,83/13,
143/13,13/14 – dalje u tekstu: ZJN), članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik
Općine Marija Gorica broj 124/13) i zapisnika ovlaštenih predstavnika naručitelja o pregledu,
ocjeni i usporedbi ponuda od 10. kolovoza 2015. godine (KLASA: 360-02/15-01/01, URBROJ:
238/19-03-15-33), načelnica Općine Marija Gorica, donosi slijedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave
male vrijednosti za nabavu radova na rekonstrukciji (dogradnji)
zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela zgrade u dječji vrtić
uz povećanje energetske učinkovitosti zgrade
I.
Ovom Odlukom se odabire ponuda u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti
za nabavu radova na rekonstrukciji (dogradnji) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela
zgrade u dječji vrtić uz povećanje energetske učinkovitosti zgrade s ponuditeljem koji je
sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru (kriterij najniže cijene) – podnio
ponudu sa najnižom cijenom, referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne
nabave) 45262800-9 – radovi dogradnje zgrade, evidencijski broj nabave EMV-01/2015
(zakonska osnova za provođenje postupka: čl. 25., st. 1. ZJN), datum slanja poziva na
nadmetanje: 19.06.2015. godine, broj objave: 2015/S 002-0023549.
Naručitelj – Općina Marija Gorica, OIB: 48658001244, Gorička 18/a, Marija Gorica,
odabire kao najpovoljnijeg ponuditelja - ponuditelja: OBRT MIHALIČEK, vl. Stjepan Mihaliček,
Zaprešić, Savska 61, sa cijenom ponude od 1.860.905,99 kn bez PDV-a.
Procijenjena vrijednost nabave je 2.392.804,07 kuna.
II.
Sukladno članku 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, rok mirovanja iznosi 10 dana od
dana dostave Odluke o odabiru.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su
podnijeli ponude za predmetni postupak javne nabave, a objaviti će se i na oglasnoj ploči Općine
Marija Gorica.
Obrazloženje
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti broj objave: 2015/S 002-0023549
za nabavu radova na rekonstrukciji (dogradnji) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela
zgrade u dječji vrtić uz povećanje energetske učinkovitosti zgrade, referentni broj CPV-e
nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave) 45262800-9 – radovi dogradnje zgrade,
evidencijski broj nabave EMV-01/2015, naručitelj je pravovremeno zaprimio pet (5) ponuda.
Ovlašteni predstavnici naručitelja otvorili su pristigle ponude na sjednici otvorenoj za
javnost dana 13.07.2015. godine u 15:00 sati i zapisnički konstatirali da su pristigle ponude:
KULIĆ-INVEST d.o.o., VINKOVCI, ZALUŽJE 17
OIB: 99153700766
II. OBRT MIHALIČEK, vl. STJEPAN MIHALIČEK, ZAPREŠIĆ, SAVSKA 61
OIB: 92251664815
III. SML PROJEKT d.o.o.,ZAGREB, PAVLA HATZA 26
OIB: 01811751309
I.
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IV. EDING d.o.o., ZAGREB, FROUDEOVA 9
OIB: 04662316393
V. KONSTRUKTOR d.o.o., ZAGREB, EDE MURTIĆA 11
OIB: 63394223640

Ovlašteni predstavnici naručitelja su dana 10. kolovoza 2015. godine dovršili pregled,
ocjenu i usporedbu ponuda te utvrdili da je sposobnost dokazalo svih pet ponuditelja.
Nakon rangiranja valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude (kriterij najniže cijene)
utvrđeno je da je ponuda ponuditelja, OBRT MIHALIČEK, vl. STJEPAN MIHALIČEK, ZAPREŠIĆ,
SAVSKA 61, OIB: 92251664815, ponuda s najnižom cijenom.
Procijenjena vrijednost nabave je 2.392.804,07 kuna, a cijena ponude sposobnog
ponuditelja s najnižom cijenom OBRT MIHALIČEK, vl. Stjepan Mihaliček, je unutar procijenjene
vrijednosti predmetne javne nabave te je valjalo odlučiti kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Radi zaštite svojih prava, ponuditelj može sukladno članku 145. i 146. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) izjaviti žalbu Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u roku od 5 dana od
dana primitka Odluke o odabiru .
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, jedan primjerak žalbe žalitelj je dužan
dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 360-02/15-01/01
URBROJ: 238/19-02-15-34
Marija Gorica, 11. kolovoza 2015.
NAČELNICA
Marica Jančić

4
Na temelju članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 138) i članka 51. Statuta Općine Marija Gorica
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124), Općinska načelnica Općine Marija Gorica,
donosi
ODLUKU
o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti
za radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta
na području Općine Marija Gorica
Članak 1.
Ovom se Odlukom imenuju ovlašteni predstavnici naručitelja i određuju njihove
obveze i ovlasti u provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti – „ za nabavu radova na
asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica“.
Članak 2.
Kao ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku iz članka 1. Ove Odluke imenuju se:
1. Grozdana Neral
2. Ivica Perjan
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3. Tamara Glogović
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave je 499.900,00 kuna.
Sredstva za ovaj predmet nabave planirana su u proračunu Općine Marija Gorica za
2015. godinu na poziciji R 146 i R 147, konto 4213 - Ceste.
Članak 4.
Ovlašteni predstavnici naručitelja prisustvuju otvaranju ponuda, sudjeluju u postupku
pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda, te obavljaju ostale poslove sukladno Pravilniku o
provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj
138).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 340-03/15-01/02
URBROJ: 238/19-02-15-1
Marija Gorica, 31. kolovoza 2015.
NAČELNICA
Marica Jančić

5
Na temelju Postupka provedbe javne rasprave u postupku izrade i donošenja
dokumenata prostornog uređenja koji je propisan Zakonom o prostornom uređenju
(“Narodne novine” br. 153/13) načelnica Općine Marija Gorica dana 12. kolovoza 2015.
godine donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica za javnu raspravu
I.
Utvrđuje se prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica za
javnu raspravu. Prijedlog plana za javnu raspravu izradio je izrađivač plana Arhitektonski
Atelier Deset iz Zagreba.
II.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica sastoji se od
sljedećih dijelova:


1.
1.1.

Tekstualni dio plana (Odredbe za provođenje)
Grafički dio plana koji sadrži sljedeće kartografske priloge:
Korištenje i namjena površina
Prometna mreža

1:25000
1:25000
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2.1.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.


Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
Područja posebnih uvjeta korištenja prostora
Bijela Gorica; Kraj Gornji; Oplaznik
Celine; Žlebec Gorički
Hrastina
Kraj Donji; Marija Gorica
Sveti Križ
Trstenik

1:25000
1:25000
1:25000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000

Obrazloženje plana i sažetak za javnost

III.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica da provede javnu raspravu o
prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica sukladno
Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13).
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 350-02/15-01/01
URBROJ: 238/19-02-15-3
Marija Gorica, 12. kolovoza 2015.
NAČELNICA
Marica Jančić

6
Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 124), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi

ODLUKU
o financijskoj potpori RKT Župi Pohod-a BDM
za uređenje kata župne kuće
Članak 1.
Dana 19.05.2015. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica
zaprimljena je zamolba RKT Župe Pohod-a BDM za donaciju za uređenje kata župne kuće, kako
bi se isti uredio za stanovanje i zaštitio od daljnjeg propadanja u skladu sa uputama Ministarstva
kulture, nadležnog Konzervatorskog odjela u Zagrebu.
Članak 2.
Ovom Odlukom odobrava se financijska potpora Župi Pohod-a BDM, Gorički trg 1, Marija
Gorica, za uređenje kata župne kuće u iznosu od 30.000,00 (slovima: tridesettisuća) kuna.
Sredstva će se isplatiti iz sredstava Proračuna za 2015. godinu, s pozicije R 206, konto
3811.
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Članak 3.
Korisnik financijske potpore iz članka 2. ove Odluke dužan je najkasnije do 31. siječnja
2016. godine dostaviti Općini Marija Gorica izvješće o namjenski utrošenim sredstvima, u
protivnom više neće moći ostvarivati financijske potpore iz općinskog proračuna.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 402-07/15-01/08
URBROJ: 238/19-02-15-2
Marija Gorica, 04. rujna 2015.
NAČELNICA
Marica Jančić

7
Na temelju članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 138) i članka 51. Statuta Općine Marija Gorica
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124), Općinska načelnica Općine Marija Gorica,
donosi
ODLUKU
o odabiru ponude za nabavu radova
na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području
Općine Marija Gorica
I.
Ovom Odlukom se odabire ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavu
radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica s ponuditeljem koji
je sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru (kriterij najniže cijene) – podnio
ponudu sa najnižom cijenom, referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne
nabave) 45233222-1– radovi na izgradnji kolničkog zastora i asfaltiranju (osnova za provođenje
postupka: čl. 18. st. 3. ZJN), datum slanja poziva za dostavu ponude : 01.09.2015. gdoine.
Naručitelj – Općina Marija Gorica, OIB: 48658001244, Gorička 18/a, Marija Gorica,
odabire kao najpovoljnijeg ponuditelja - ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
d.o.o., Zagreb, Rendićeva 32, sa cijenom ponude od 483.861,00 kn bez PDV-a.
Procijenjena vrijednost nabave je 499.900,00 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su
podnijeli ponude za predmetni postupak nabave bagatelne vrijednosti, a objaviti će se na
oglasnoj ploči i u Službenom glasniku Općine Marija Gorica.
Obrazloženje
U postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavu radova na asfaltiranju nerazvrstanih
cesta na području Općine Marija Gorica referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog
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rječnika javne nabave) 45233222-1 – radovi na izgradnji kolničkog zastora i asfaltiranju, naručitelj
je pravovremeno zaprimio jednu (1) ponudu od tri pozvana ponuditelja. Pozivi za dostavu ponude
upućeni su slijedećim gospodarskim subjektima:
I.
SWIETELSKY d.o.o.
Zagreb, Nova cesta 192
II.

VIADUKT d.d.
Zagreb, Kranjčevićeva 2

III.

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Zagreb, Rendićeva 32

Ovlašteni predstavnici naručitelja otvorili su pristiglu ponudu na sjednici zatvorenoj za
javnost dana 10.09.2015. godine u 15:00 sati i zapisnički konstatirali da je pristigla jedna ponuda:
I.

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Zagreb, Rendićeva 32
OIB: 86962125052

Ovlašteni predstavnici naručitelja dana 11.09.2015. godine izvršili su pregled i ocjenu
ponude te utvrdili da je ponuditelj ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.,
Zagreb, Rendićeva 32, OIB: 86962125052, dokazao sposobnost i da je jedini ponuditelj koji je
dostavio ponudu. Procijenjena vrijednost nabave je 499.900,00 kuna, a cijena ponude je u okviru
procijenjene vrijednosti nabave te je valjalo odlučiti kao u izreci ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje žalbe temeljem članka 10. stavak 5. Pravilnika
o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik Općine Marija Gorica
broj 138).

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 340-03/15-01/02
URBROJ: 238/19-02-15-9
Marija Gorica, 17. rujna 2015.
NAČELNICA
Marica Jančić

8
Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 97), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi
ODLUKU
o visini naknade troškova prijevoza na posao i s posla
djelatniku u produženom boravku Osnovne škole Ante Kovačića
Članak 1.
Općina Marija Gorica financirati će isplatu jedne polovine iznosa troškova prijevoza
na posao i s posla djelatniku zaposlenom u produženom boravku Osnovne škole Ante
Kovačića u Mariji Gorici, a prema važećem cjeniku javnog prijevoznika za građanstvo u
školskoj godini 2015/2016.
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Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se iz proračuna Općine Marija Gorica za
2015. godinu, pozicija R 113, konto 3722 – Produženi boravak i sredstava Proračuna za
2016. godinu konto 3722 – Produženi boravak.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 402-03/15-01/02
URBROJ: 238/19-02-15-1
Marija Gorica, 17. kolovoza 2015.
NAČELNICA
Marica Jančić

9
Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 97), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi

ODLUKU
o kupnji GEKO KOMPLETA za likovnu kulturu
za učenike 1. razreda Osnovne škole Ante Kovačića
Članak 1.
Općina Marija Gorica financirati će kupnju 23 (dvadesettri) GEKO KOMPLETA za
likovnu kulturu za učenike 1. razreda OŠ Ante Kovačića.
Prigodni pokloni za učenike 1. razreda uručiti će se učenicima prvog dana školske
godine 2015/2016.
Članak 2.
Sredstva za nabavu prigodnih GEKO KOMLETA za likovnu kulturu isplatiti će se iz
Proračuna Općine Marija Gorica za 2015. godinu s pozicije R 070, konto 3299 – Ostali
rashodi poslovanja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 402-03/15-01/03
URBROJ: 238/19-02-15-1
Marija Gorica, 19. kolovoza 2015.
NAČELNICA
Marica Jančić
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