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Na temelju članka 51. i članka 53. stavak 1. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni
glasnik Općine Marija Gorica broj 194), načelnica općine podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
 nastavak poslovne suradnje po sklopljenom ugovoru sa obrtom SINTAGMA za izradu
razvojnih programa za potrebe Općine Marija Gorica.
 po raspisanom natječaju dan je u zakup poslovni prostor na katu kuće Krulc trgovačkom
društvu Dojčić Pili usluge d.o.o.
 u skladu s Mišljenjem Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa raspisan je natječaj
za davanje u zakup poslovnog prostora u Trsteniku, Ante Kovačića 17a, k.č. 1662/2, k.o.
Pušća, koji se nalazi u prizemlju zgrade, ukupne površine 114,17 m² (84,17 m2 zatvorenog
i 30m2 otvorenog prostora), za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 dodijeljene su subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu (umjetno osjemenjivanje krava
plotkinja, poljoprivrednicima se subvencioniraju premije osiguranja za usjeve i nasade)
 zbrinjavanje napuštenih pasa i pasa lutalica putem Udruge S-Pas
 nastavilo se sa financiranjem prijevoza osoba starijih od 65 godina
 isplate jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenčadi prema izdanim rješenjima
 nastavilo se sa subvencijama učeničkih i studentskih pokaza, prehrane učenika, programa
predškole i programa vrtića
 nastavilo se sa financiranjem plaće za učitelja u produženom boravku OŠ Ante Kovačića
 sufinanciran je program Škole u prirodi za 23 učenika 4 razreda
 prvašićima su podijeljeni setovi za likovni odgoj
 donacije udruzi umirovljenika
 nastavak aktivnosti na turističkoj i kulturnoj promociji Općine (Udruga Marijagorička zipka,
Udruga Trsje, KUD Zgubidan)
 dodijeljene su financijske potpore Udrugama za podmirenje troškova redovne djelatnosti
Udruga i za provedbu projekata iz njihovih djelatnosti
 pomoć nogometnom klubu za redovnu djelatnost
 pomoć Vatrogasnoj zajednici Općine Marija Gorica
 doznaka sredstava Crvenom križu za podmirenje troškova redovne djelatnosti
 izvršena je otplata zadnje rate glavnice i kamate za kredit Addiko Banke (prije Hypo-AlpeAdria bank) iz 2012. godine za kupnju nekretnine u Kraju Donjem
 ishođena je suglasnost Vlade RH za zaduženje, te se Općina Marija Gorica zadužila za
1.400.000,00 kuna kod Hrvatske poštanske banke d.d.
 podmirivani rashodi za redovne djelatnosti Mjesnih odbora
 sufinanciranje poštanske provizije po općinskim uplatnicama u cilju smanjenja troškova
kod plaćanja računa u poštanskim uredima,
 temeljem Sporazuma s Gradom Zaprešićem sufinancira se prijevoza korisnika Centra za
rehabilitaciju – radionice Zaprešić
 Općina Marija Gorica preuzela je obvezu financiranja izrade projektne dokumentacije i
ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovodne mreže u Bregovitoj ulici u
Bijeloj Gorici
 Županijske ceste Zagrebačke županije završile su radove na proširenju mosta na potoku
Lužnica, k.č. 3990, k.o. Pušća prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji radi povećanja
sigurnosti vrtićke djece i ostalih stanovnika naselja Trstenik
 nastavlja se sufinanciranje akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Kraju Donjem
 uređenje javnih površina na području općine (Kraj Gornji – Starina, Kraj Donji – dječje
igralište i Bili Brig, Trstenik – igralište i okoliš ispred DVD-a i zgrade MO, okoliš groblja M.
Gorica i Sv. Križ, javne površine u Sv. Križu i M. Gorici, dječje igralište u Žlepcu i druge
javne površine na području Općine Marija Gorica)- javne površine održavali su djelatnici
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angažirani putem mjere javnih radova na vrijeme od 6 mjeseci (prijevoz, plaća, doprinosi
financirani su iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
nastavlja se i dalje intenzivno raditi na razvoju turističke zajednice u koju je uključena i
Općina Marija Gorica sa ciljem što veće promocije i turističkog razvoja naše Općine
nastavlja se provedba projekta Ride & Bike 2
provođene su akcije razvijanja svijesti građana o zaštiti životinja putem informativnih
letaka, oglasnih ploča i službene Internet stranice općine
u zimskom periodu redovito su obavljane aktivnosti na održavanju prohodnosti prometnica
i njihovom čišćenju od snijega i leda
Redovno održavanje i sanacija makadama i bankina na nerazvrstanim cestama
izvršena je izmjena dotrajalih elemenata javne rasvjete na području Općine Marija Gorica
izvršena je nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, te su poduzimane aktivnosti oko
sklapanja sporazuma o zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta u vlasništvu Općine
Brdovec
u tijeku je ishođenje mišljenja (suglasnosti) MUP-a na Reviziju Procjene ugroženosti od
požara i Plana zaštite od požara
u tijeku je izrada Plana djelovanja civilne zaštite Općine Marija Gorica
proveden je postupak javne nabave za energetsku obnovu zgrade Općine Marija Gorica,
radovi su u završnoj fazi
temeljem izrađenog idejnog projekt za sanjkalište u Mariji Gorici ishođena je lokacijska
dozvola (planirani zahvat predviđa se izvesti u 4 etape: 1. etapa (sanjkaška staza, ljetni
tobogan, vučnica, prateći objekt, dječji poligon, parkirališta za osobna vozila), 2. etapa
(vidikovac - gledalište podno župnog dvora koje se izvodi kao tribine u 7 razina), 3. etapa
(sanjkaška staza, vučnica, montažni teren, parkiralište za osobna vozila i tematske
postaje) 4. etapa (uređenje pješačkih staza i povezivanje sanjkališta s tematskim parkom).
Za svaku etapu ishoditi će se posebna građevinska dozvola, u tijeku pripreme za
provedbu postupka nabave za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske
dozvole za 1. etapu.)
U tijeku je redizajn, održavanje i nadogradnja web portala Općine Marija Gorica, a radi što
veće transparentnosti Proračuna Općine Marija Gorica
izvršena je prijava na ponovljeni natječaj za program WiFi4EU, obzirom da je prvi natječaj
otkazan zbog tehničkih pogrešaka
proveden je postupak nabave za evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim
knjigama, sklopljen je ugovor s najpovoljnijim ponuditelje Zaprešić d.o.o. te je postupak
evidentiranja nerazvrstanih cesta u završnoj fazi
poduzimaju se aktivnosti u suradnji s okolnim općinama i gradom Zaprešićem vezano uz
rješavanje problema prijevoza na području Općina zaprešićkog kraja i grada Zaprešića
s Meštrović prijevozom d.o.o. sklopljen je ugovor o financijskoj pomoći u obavljanju javnog
prijevoza u iznosu od 13.177,00 kn mjesečno za pokrivanje troškova održavanja linija
javnog linijskog prijevoza na području Općine Marija Gorica radi održavanja nerentabilnih
polazaka od 01.04.2018. godine koji je na snazi do 31.12.2018.
u tijeku je postupka III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica
ostvarena je potpora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prema Programu
podrške regionalnom razvoju 2018. za projekt Energetske obnove zgrade Općine Marija u
iznosu od 250.000,00 kuna
ostvaren je 1. dio potpore Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Izrade
projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje sportsko-rekreacijskog
centra Kraj Donji prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za
financiranje iz ESI fondova u iznosu od 60.000,00 kn ugovorenih 200.000,00 kuna
prema sporazumu sa Zagrebačkom županijom sufinancirana je nabava udžbenika za
učenike osnovnih škola Zagrebačke županije za školsku godinu 2018/2019
izvršeno je sufinanciranje nabave dopunskih nastavnih materijala za učenike osnovnih
škola s prebivalištem na području Općine Marija Gorica za obvezene nastavne predmete
učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole u iznosu od 200,00 kuna, a učenicima od 5.
do 8. razreda u iznosu od 300,00 kuna uz uvjet da su obveze domaćinstva podmirene
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 po provedenom postupku nabave odabran je izrađivač i izrađena projektna dokumentacija
za rekonstrukciju i sanaciju gospodarskog objekta u sklopu Župnog dvora i crkve u Mariji
Gorici
 temeljem potpisanog Ugovora o korištenju sredstava s Ministarstvom kulture u
provođenju Programa kulturnog razvitka za 2018. godinu za izradu projektne
dokumentacije za program zaštite kulturnog dobra na k.č. 69, k.o. Kraj (gospodarski
objekt u sklopu Župnog dvora) ostvarena je potpora u iznosu od 50.000,00 kn
 po izvršenim prijavama na javni poziv Zagrebačke županije za dodjelu sredstava
kapitalne pomoći za sufinanciranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Marija Gorica ostvarene su potpore za rekonstrukcija vodovodne mreže
u Dubravičkoj ulici u Kraju Donjem u iznosu od 320.000,00 kn, za nabavu mobilnog
reciklažnog dvorišta u iznosu od 30.000,00 kn i za projekt semaforizacije pješačkog
prijelaza u Trsteniku ostvarena je potpora u iznosu od 200.000,00 kn)
 po izvršenoj prijavi na javni poziv Zagrebačke županije za dodjelu bespovratnih sredstava
za poticanje razvoja javne turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za 2018.g. za
projekt Memorijalni i edukacijski centar Ante Kovačić – rušenje dva pomoćna objekta s
popratnim radovima te izrade drvene ograde oko cijele parcele ostvarena je potpora u
iznosu od 150.000,00 kn
 po provedenom postupku nabave odabran je izvođač radova na Memorijalnom i
edukacijskom centaru Ante Kovačić – rušenje dva pomoćna objekta s popratnim
radovima te izrade drvene ograde oko cijele parcele, a s izvođenjem radova započeti će
se kad to budu dopuštale vremenske prilike
 po izvršenoj prijavi na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za
sufinanciranje izrade III. izmjena i dopuna PPUO Marija Gorica nije ostvarena potpora
 po izvršenoj je prijavi na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za
sufinanciranje projektne dokumentacije sanacije klizišta Bijeli brijeg nije ostvarena
potpora
 po izvršenim prijavama ostvarena je potpora Zagrebačke županije u ukupnom iznosu od
30.000,00 kn za prijavljene manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke
županije u 2018. godini
 provedeni su postupci jednostavne nabave za nabavu uredskog materijala, sredstava za
čišćenje i održavanje te reprezentacije i nabave prigodnih poklon paketa prema Mišljenju
Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i s najpovoljnijim ponuditeljem zaključeni
ugovori nakon zaprimanja Odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
 proveden je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i
uređenje Sportsko-rekreacijskog centra Kraj Donji te je izrađen projekt za ishođenje
lokacijske dozvole. Po ishođenju lokacijske dozvole slijedi izrada glavnog projekta za
prateći objekt
 izvršena je prijava projekta Rekonstrukcije i uređenja Goričkog trga na Mjeru 7.4.1.
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
 izvršena ja prijava projekta Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Kraju Donjem na Mjeru
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
 izrađena je projektna dokumentacija Rekonstrukcije dječjeg igrališta u Žlepcu te je
izvršena prijava istog na natječaj LAG-a SAVA za provedbu tipa operacije TO 2.1.1.
Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom
prostoru
 proveden je postupak nabave za obavljanje usluge zimskog održavanja nerazvrstanih
cesta i javnih površina na području Općine Marija Gorica u 2019. godini te je odabran
izvođač radova
 sklopljen je sporazum s Državnom geodetskom upravom o provođenju homogenizacije
katastarskih planova na području Općine Marija Gorica
 sklopljen je ugovor o sufinanciranju hitne medicinske pomoći na području Grada
Zaprešića i okolnih općina za razdoblje od 10.09.-31.12.2018. godine
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 pokrenuti su ovršni postupci za naplatu potraživanja s osnove dugovanja za komunalnu
naknadu i naknadu za uređenje voda
 upućene su opomene pred ovrhu za podmirenje dugovanja s osnove komunalnog
doprinosa
 zaprimljeno je Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji
poslovanja Općine Marija Gorica (financijski izvještaji i usklađenost poslovanja)
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 022-05/19-01/02
URBROJ: 238/19-02-19-1
Marija Gorica, 22. ožujka 2019.
NAČELNICA
Marica Jančić

2
Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica broj 194) i članka 3. stavak 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 160),
Općinska načelnica, donosi
ODLUKU
o odabiru ponude za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Marija Gorica
Članak 1.
Temeljem provedenog javnog natječaja za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza
umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i
to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, objavljenog na službenoj web
stranici Općine Marija Gorica i oglasnoj ploči 08. 2.2019. godine, ovlaštene osobe provele su
postupak javnog otvaranja ponuda 26. 2.2019. godine i provele detaljnu analizu pristigle ponude
27. 2.2019. godine.
Članak 2.
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za odabir ponude ponuditelja
POKOP d.o.o., zastupanog po direktoru Damiru Onišku, Zagreb, Pesteri 8, OIB: 74522063646,
za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje
nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili
sudske medicine na razdoblje od četiri godine, obzirom da je ponuditelj dokazao sposobnost i
udovoljio svim uvjetima natječaja.
Ponuditelj iz stavka 1. ovog članka jedini je dostavio ponudu na javni natječaj.
Cijena usluge prema provedenom javnom natječaju i dostavljenoj ponudi iznosi 2.390,00
kuna bez PDV-a.
Članak 3.
Općina Marija Gorica sklopiti će ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Marija Gorica sa ponuditeljem iz članka 2. ove Odluke prema
uvjetima iz natječaja i dostavljene ponude.
Članak 4.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 500-01/19-01/03
URBROJ: 238/19-02-19-8
Marija Gorica, 05. ožujka 2019.
NAČELNICA
Marica Jančić

3
Na temelju članka 51.Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica broj 194), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi

ODLUKU
o financijskoj potpori Udruzi edukacijom protiv raka dojke
Zagrebačke županije za kupnju narcisa
Članak 1.
Općina Marija Gorica dodjeljuje financijsku potporu za kupnju narcisa povodom
obilježavanja „DAN NARCISA“ 2019. godine, dan posvećen borbi protiv raka dojke koji će
se održati 23. ožujka 2019., u gradovima i općinama na području Zagrebačke Županije.
Članak 2.
Udruzi edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke Županije odobrava se potpora u
iznosu od 1.000.00 kn (slovima: tisuću kuna).
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove odluke osigurana su u proračunu Općine Marija Gorica za
2019. godinu na poziciji R 078, konto 3299.
Korisnik financijske pomoći dužan je Općini Marija Gorica dostavljati Izvješće o
namjenski utrošenim sredstvima najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 402-03/19-01/01
URBROJ: 238/19-02-19-2
Marija Gorica, 25. ožujak 2019. godine
NAČELNICA
Marica Jančić
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Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine
Marija Gorica broj 194), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi
ODLUKU
o donaciji sredstava za promociju projekta
„Istinite priče zlostavljanih“
Članak 1.
Općina Marija Gorica donira sredstva za promociju projekta „Istinite priče
zlostavljanih“ i zbirku pjesama „Duša nedokučivih svjetova“ koje će predstaviti na sajmu
knjige Interliber u Zagrebu autorica Sandra Petrž iz Zaprešića, Trg žrtava fašizma 6.
Članak 2.
Autorici iz članka 1. ove Odluke odobrava se donacija u iznosu od 1.000.00 kn
(slovima: tisuću kuna).
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Marija Gorica za
2019. godinu na poziciji R 078, konto 3299 te će se donirana sredstva uplatiti na žiro račun
broj HR4823600003112470613 otvoren kod Zagrebačke banke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 402-07/19-01/01
URBROJ: 238/19-02-19-2
Marija Gorica, 27. ožujak 2019. godine
NAČELNICA
Marica Jančić
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