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Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 124) i članka 3. Odluke o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem školstvu u Općini Marija Gorica u 2016. godini
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 164), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić,
donosi
ODLUKU
o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
za obvezne nastavne predmete učenicima osnovnih škola
s prebivalištem na području Općine Marija Gorica
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, visina pomoći i prava na sufinanciranje nabave
školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete
učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Marija Gorica za školsku godinu
2016/2017.
Članak 2.
Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i pripadajućih
dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete su:
- prijavljeno prebivalište učenika i roditelja na području Općine Marija Gorica (potvrda o
prebivalištu ili važeća osobna iskaznica)
- podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica (komunalna naknada,
naknada za uređenje voda i grobna naknada)
- dostava izvornika računa.
Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih
sredstava za obvezne nastavne predmete ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili po drugoj
osnovi.
Članak 3.
Općina Marija Gorica sufinancirati će nabavu školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih
nastavnih sredstava za obvezene nastavne predmete učenicima od 1. do 4. razreda osnovne
škole u iznosu od 300,00 kuna, a učenicima od 5. do 8. razreda u iznosu od 500,00 kuna,
temeljem zahtjeva za sufinanciranje koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Marija Gorica najkasnije do 15. rujna 2016. godine.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Marija Gorica za
2016. godinu na poziciji R 191, konto 3721.
Članak 4.
Isplate sufinanciranog iznosa vršiti će se u drugoj polovici mjeseca rujna, o čemu će
roditelji biti obaviješteni.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 402-07/16-01/20
URBROJ: 238/19-02-16-1
Marija Gorica, 10. srpnja 2016.
NAČELNICA
Marica Jančić
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Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 124) i članka 4. stavka 2. Odluke o financiranju produženog boravka u OŠ Ante Kovačića
u Mariji Gorici (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 164), 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
za školsku godinu 2016/2017

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.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se iz proračuna Općine Marija Gorica za
2016. godinu, pozicija R 114 , konto 372, temeljem ispostavljenog računa OŠ Ante Kovačića.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se u školskoj godini
2016/2017.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 402-08/16-01/05
URBROJ: 238/19-02-16-2
Marija Gorica, 18. kolovoza 2016.

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 poništenju Odluke o financijskoj potpori OŠ Ante Kovačića za
podmirenje troškova izrade i postave drvene ograde na istočnoj strani škole
Članak 1.
Općina Marija Gorica Odlukom KLASA: 402-08/16-01/04, URBROJ: 238/19-02-16-3 od
02. lipnja 2016. godine odobrila je i dodijelila financijsku potporu Osnovnoj školi Ante Kovačića iz
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Marije Gorice, Gorički trg 3, u iznosu od 15.500,00 kuna (slovima: petnaesttisućapetstokuna) za
podmirenje troškova izrade i postave drvene ograde na istočnoj strani škole.
Članak 2.
Korisnik financijske potpore iz članka 1. ove Odluke, dana 04. kolovoza 2016. godine
izvršio je povrat doznačene financijske potpore u iznosu od 15.500,00 kuna (slovima:
petnaesttisućapetstokuna), obzirom da je ostvario potporu iz proračuna Zagrebačke županije za
podmirenje troškova izrade i postave drvene ograde na istočnoj strani škole.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 402-08/16-01/04
URBROJ: 238/19-02-16-4
Marija Gorica, 17. kolovoza 2016.
NAČELNICA
Marica Jančić
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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 robe bagatelne vrijednosti
električna energija
Članak 1.
Ovom se Odlukom imenuju ovlašteni predstavnici naručitelja i određuju njihove
obveze i ovlasti u provedbi postupka nabave robe bagatelne vrijednosti – „ za nabavu
električne energije za 12 mjeseci“.
Članak 2.
Kao ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku iz članka 1. Ove Odluke imenuju se:
1. Daniel Bukovinski - voditelj
2. Grozdana Neral - član
3. Tamara Glogović - član
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave je 160.000,00 kuna.
Sredstva za ovaj predmet nabave planirana su u proračunu Općine Marija Gorica za
2016. godinu na poziciji R017, R042, R131, R132, R139 konto 3223.
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Članak 4.
Ovlašteni predstavnici naručitelja ovlašteni su za pripremu poziva za dostavu ponuda i
njegovu provedbu.
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: 310-02/16-02/01
URBROJ: 238/19-02-16-1
Marija Gorica, 13. rujna 2016.
NAČELNICA
Marica Jančić
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