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Na temelju članka 14. stavak 5, a u svezi s člankom 5. Zakona o socijalnoj skrbi 

(NN broj57/11), 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 24. sjednici održanoj 22. 

ožujka 2012. godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

o socijalnoj skrbi Općine Marija Gorica 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći (u daljnjem 

tekstu: pomoći) u sustavu socijalne skrbi Općine Marija Gorica (u daljnjem tekstu: 

Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak. 

 

Članak 2. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret 

Općine ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju 

prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

 

Članak 3. 

Sredstva za pomoći socijalne skrbi propisane Zakonom o socijalnoj skrbi (u 

daljnjem tekstu: Zakon) osiguravaju se u proračunu Općine. 

Visina pomoći ovisi o mogućnostima proračuna. 

 

Članak 4. 

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose 

se na muške i ženske osobe. 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 5. 

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom 

i ovom Odlukom. 

Prava iz socijalne skrbi koja su utvrđena Zakonom, ovom Odlukom i koja 

dodjeljuje Općina ostvaruju hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Općine 

Marija Gorica. 

Prava iz prethodnog stavka su neprenosiva te se ne mogu nasljeđivati. 

Pravo na određenu pomoć socijalne skrbi imaju i osobe bez državljanstva koje 

imaju stalni boravak na području Općine Marija Gorica, ako to zahtijevaju životne 

okolnosti u kojima su se našle, a o čemu odlučuje Općinski načelnik u svakom 

pojedinačnom slučaju. 

 

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 

Članak 6. 

Pomoći po ovoj odluci su: 

1. pomoć za stanovanje 

2. sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata 

3. pomoć za financiranje prehrane učenika u osnovnoj školi 

4. jednokratna pomoć 

5. novčana potpora za novorođeno dijete  

6. ostale pomoći 
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Uvjeti, postupak i iznos pomoći iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđene su 

sukladno Zakonu. 

Pomoći i visina pomoći iz stavka 1. točke 2.-6. ovog članka ostvarivat će se 

sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu. 

 

Članak 7. 

Korisnik kojemu je odobrena jedna od pomoći iz ove Odluke dužan je prijaviti 

svaku promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje 

stečene pomoći – u roku od osam dana od dana nastanka promjene. 

 

1. Pomoć za stanovanje 

Članak 8. 

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima 

propisanim Zakonom ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi. 

 

Članak 9. 

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva koji koriste stan 

iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora  i ako prosječni mjesečni 

prihod samca ili članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili 

pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje 

propisanu člankom 45. Zakona o socijalnoj skrbi, a koji su u tretmanu Zavoda za 

socijalnu skrb u Zagrebačkoj županiji, Područnog centra Zaprešić koji Općinu Marija 

Gorica o tome redovito izvještava. Zavod za socijalnu skrb u Zagrebačkoj županiji, 

Područni centar Zaprešić radi ostvarivanja ovog prava vrši detaljnu analizu i opservaciju 

korisnika ovakve pomoći. 

Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m2 korisne površine 

za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m2), uvećane za 10m2 za svaku 

daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2, koji  služi samcu, obitelji ili članovima 

kućanstva za podmirenje osnovnih stambenih potreba. 

Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan 

koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za 

odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje. 

 

Članak 10. 

Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, vode, komunalne naknade, odvoz 

kućnog smeća, pričuve, električne energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja te 

drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima. 

Iznos pomoći za troškove iz stavka 1. ovog članka priznaje se i odobrava 

temeljem rješenja o priznavanju prava u polovici mjesečnog iznosa potrebnog za 

uzdržavanje samca ili članova obitelji sukladno članku 45. i 65. Zakona o socijalnoj skrbi, 

odnosno sukladno za to predviđenim sredstvima u proračunu. 

Općina može djelomično ili u cijelosti izvršavati plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj 

ili fizičkoj osobi na području Općine koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz 

stavka 1. ovog članka. 

Pomoć za stanovanje može se priznati i iznad iznosa iz stavka 1. ovoga članka, a 

najviše do dvostrukog iznosa osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, 

ako bi se time spriječilo odvajanje djece od obitelji. 

 

Članak 11. 

Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom 

godišnje 3m3 drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila 

uslugu ili mu se može  odobriti novčani iznos za podmirenje troškova ogrjeva u visini 

koju odlukom odredi Zagrebačka županija. 
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Sredstva se odobravaju na temelju popisa korisnika pomoći za stanovanje, kojeg 

određuje Zavoda za socijalnu skrb u Zagrebačkoj županiji, Područni centar Zaprešić, a 

utvrđuje ga Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica. 

 

2. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata 

Članak 12. 

Sufinanciranje prijevoza, učenici srednjih škola i studenti ostvaruju sukladno 

posebnoj Odluci Općinskog vijeća. 

 

3. Pomoć za financiranje prehrane učenika u osnovnim školama 

Članak 13. 

Financiranje odnosno sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama, 

učenici ostvaruju sukladno posebnoj Odluci Općinskog vijeća 

 

4. Jednokratna pomoć 

Članak 14. 

Jednokratna pomoć Odlukom Općinskog načelnika može se odobriti samcu ili 

kućanstvu, koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na 

koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati (kao što su teška bolest, elementarna 

nepogoda i slično) te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne 

potrebe. 

 

Članak 15. 

Pravo na jednokratnu pomoć nema samac ili članovi kućanstva koji: 

 imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje 

osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor,  

 su na dan podnošenja zahtjeva vlasnici jednog ili više motornih vozila, vrijednost 

kojeg/kojih je veća od sedam proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih 

primanja u Republici Hrvatskoj, osim motornog vozila koje služi za prijevoz samca 

ili člana obitelji koji je korisnik doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine, 

starije i nemoćne teško pokretne osobe ili obitelji sa 6 i više članova. 

Pravo na jednokratnu pomoć može ostvariti samac ili obitelj koji ispunjavaju: 

 Uvjet zadovoljavajućeg stambenog prostora – ispunjava samac ili obitelj koja 

koristi stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora.  

Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m2 korisne površine 

za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m2), uvećane za 10m2 za 

svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2, koji služi samcu, obitelji 

ili članovima kućanstva za podmirenje osnovnih stambenih potreba. 

i jedan od sljedećih uvjeta: 

 Socijalni uvjet – ispunjava samac ili obitelj koja ostvaruje pomoć za uzdržavanje 

na temelju rješenja Zavoda za socijalnu skrb u Zagrebačkoj županiji, Područnog 

centra Zaprešić. 

 Uvjet prihoda – ispunjava samac ili obitelj sa sljedećim mjesečnim primanjima: 

□ samac   .......................................... do 1.250,00 kuna 

□ dvočlana obitelj .......................................... do 1.750,00 kuna 

□ tročlana obitelj .......................................... do 2.250,00 kuna 

□ četveročlana obitelj .......................................... do 2.750,00 kuna 

Ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus primanja iz prethodnog stavka za 

svakog daljnjeg člana obitelji povećava se sukladno proračunskim mogućnostima. 

Pod primanjima u smislu ovog članka smatra se ukupan iznos prosječnih 

mjesečnih primitaka za samca odnosno obitelji isplaćenih u tri mjeseca koja prethode 

mjesecu u kojem je podnesen Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći, a čine ga sva 

sredstva i svi primici koje samac ili obitelj ostvare po osnovi rada, mirovine, prihoda od 

imovine, iz Hrvatske ili inozemstva, ili na neki drugi način, osim pomoći ostvarenih 

temeljem Zakona. 
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Iznos primanja iz prethodnog stavka ovoga članka umanjuje se za iznos koji 

samac ili član obitelji, na temelju propisa o obiteljskim odnosima, plaćaju za uzdržavanje 

osobe koja nije član te obitelji, u smislu članka 2. Zakona. 

Pravo na jednokratnu pomoć mogu ostvariti i ostale osobe koje zbog trenutačne 

materijalne ugroženosti izazvane izvanrednim okolnostima nemaju sredstava za 

podmirenje osnovnih životnih potreba, a što utvrđuje Odlukom Općinski načelnik u 

svakom pojedinom slučaju. 

 

Članak 16. 

Uz zamolbu za ostvarivanje jednokratne pomoći podnositelj zahtjeva dužan je 

dostaviti: 

- uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice za sve članove 

kućanstva, 

- potvrdu o primanjima za sve članove kućanstva, 

- potvrda o imovnom stanju svih članova kućanstva (Potvrdu izdaje Porezna  

uprava kojoj je potrebno prethodno donijeti IP obrazac poslodavca - 

zaposleni) za godinu u kojoj se podnosi zahtjev, a ukoliko se zahtjev 

podnosi u razdoblju od siječnja do ožujka potrebno je donijeti potvrdu za 

prethodnu godinu), 

- ostalu dokumentaciju prema navodima iz zahtjeva (rješenje o pomoći za      

    uzdržavanje, potvrda o nezaposlenosti, fotokopije računa i dr.). 

 

Članak 17. 

Jednokratna pomoć priznaje se, sukladno raspoloživim sredstvima, do iznosa koji 

podmiruje potrebu iz članka 10. stavka 2. ove Odluke.  

Jednokratna novčana pomoć korisnika odobrava se u pravilu kao jednokratna ili 

višekratna isplata u novcu ili u naravi.  

Jednokratna pomoć odobrava se u cijelosti ili djelomično kao pomoć u naravi kada 

se utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da 

postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski. 

Zahtjevi se mogu podnositi do iskorištenja sredstava koja su za jednokratne 

pomoći osigurana u proračunu Općine Marija Gorica za tekuću proračunsku godinu. 

 

5. Novčana potpora za novorođeno dijete 

Članak 18. 

Novčanu potporu za novorođeno dijete ostvaruje jedan od roditelja s prebivalištem 

na području Općine pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnom Odlukom Općinskog 

vijeća. 

 

6. Ostale pomoći 

Članak 19. 

Općinski načelnik može posebnom Odlukom odobriti ostale pomoći kojima se 

neposredno ostvaruju socijalne potrebe mještana a koje nisu obuhvaćene postojećim 

oblicima socijalne skrbi. 

 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 20. 

U postupku rješavanja o pomoćima utvrđenih ovom odlukom nadležan je 

Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica provodi postupak na temeljnim 

načelima socijalne skrbi sukladno Zakonu. 

 

Članak 21. 
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Zahtjev stranke za ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom odlukom podnosi se 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica uz koji podnositelj zahtjeva prilaže 

odgovarajuće dokaze i isprave. 

Općina može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je 

radi zaštite interesa osobe potrebno pokrenuti postupak. 

 

Članak 22. 

Općina je dužna po zahtjevu riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja 

urednog zahtjeva. 

 

Članak 23. 

O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno 

tijelo županije. 

 

Članak 24. 

Korisnik je dužan Zavoda za socijalnu skrb u Zagrebačkoj županiji, Područnom 

centru Zaprešić, pravodobno prijaviti svaku promjenu o prihodima i imovini te druge 

okolnosti koje utječu na ostvarivanje pomoći, a najkasnije u roku od osam (8) dana od 

dana nastanka promjene, o čemu će Zavod bez odgode izvijestiti Općinu.  

 

Članak 25. 

Općina ima pravo povremeno preispitivati činjenice i okolnosti odlučujuće za 

ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom odlukom te ukoliko su se iste promijenile donosi 

novo rješenje. 

 

V. KAZNENE ODREDBE 

Članak 26. 

Korisnik koji je na protupravan način, davanjem neistinitih ili netočnih podataka ili 

neprijavljivanja promjena koja utječu na gubitak ili visinu pomoći u roku određenim 

člankom 7. ove Odluke, ostvario pomoć na koju nije imao pravo dužan je vratiti 

neosnovano primljenu pomoć i nadoknaditi štetu Općini. 

Kada Općina utvrdi okolnosti iz stavka 1. ovog članka, poziva korisnika putem 

pisane obavijesti da neosnovano primljenu pomoć vrati u roku od 15 dana od dana 

dostave obavijesti. 

O povratu neosnovano primljene pomoći odlučuje Općinski načelnik. 

Na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 27. 

Postupci koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema 

odredbama ove Odluke, osim postupaka u svezi s pomoći za stanovanje koji će se 

dovršiti prema odredbama Zakona. 

Temeljem članka 314. stavka 2. Zakona, sve poslove koji su ovom Odlukom 

povjereni Centru za socijalnu skrb Zaprešić danom upisa u sudski registar preuzima 

Zavod za socijalnu skrb Zagrebačke županije. 

 

Članak 28. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrsti, uvjetima i 

načinu ostvarivanja pomoći korisnicima na području Općine Marija Gorica KLASA:021-

05/11-01/17, URBROJ: 238/19-11-13 od 03. ožujka 2011. godine. 

 

Članak 29. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Marija Gorica. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-3 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012. 

        PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Josip Žagmeštar 

                                                                  

  2 

 

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 i 16/12), 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 24.  sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o kriterijima, mjerilima i načinu sufinanciranja prehrane  

učenika Osnovne škole Ante Kovačića u Mariji Gorici   

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način korištenja financijskih sredstava iz 

Proračuna Općine Marija Gorica za podmirenje troškova prehrane učenika Osnovne škole 

Ante Kovačića u Mariji Gorici. 

 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje prehrane mogu ostvariti roditelji učenika – korisnika 

mliječnog obroka, ako učenik ima prebivalište na području Općine Marija Gorica, 

temeljem sljedećih kriterija: 

 

Učenici s olakšicom od 100%: 

 ako su roditelji korisnici prava na pomoć za uzdržavanje, sukladno članku 41. 

Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 57/11) 

 ako su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen i redovito su 

prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 

 ako je roditelj invalid Domovinskog rata sa stupnjem invalidnosti većim od 70%, 

 treće i svako sljedeće dijete ako je troje ili više djece istodobno na redovnom 

osnovnom školovanju  

 ako je dijete samohranog roditelja koji prima doplatak za dijete 

 ako je dijete s posebnim potrebama. 

 

 

Članak 3. 

Roditelji učenika ostvaruju pravo na sufinanciranu prehranu temeljem 

dokumentacije kojom se dokazuje status iz članka 2. ove Odluke, a od prvog dana 

sljedećeg mjeseca nakon dana dostave dokumentacije u školu.  

Dokumentacija is stavka 1. ovog članka važeća je za tekuću školsku godinu. 

 

Članak 4. 

Škola je obvezna: 

 prikupiti dokumentaciju temeljem koje učenik ostvaruje pravo na sufinanciranu 

prehranu 
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 za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranu prehranu dostaviti Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Marija Gorica  

- popis učenika abecednim redom po prezimenu (sa specificiranim imenima i 

prezimenima roditelja i adresama prebivališta) do 30. rujna, a u ostalim 

mjesecima izvješća o promjeni broja učenika i 

- mjesečne obračune za prehranu. 

 

Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o kriterijima za 

sufinanciranje prehrane učenika osnovne škole na području Općine Marija Gorica KLASA: 

021-05/02-03/058, URBORJ: 238/32-02-1 od 01.08.2002. godine i Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole na 

području Općine Marija Gorica KLASA: 021-05/01-03/058, URBROJ:238/32-02-2 od 27. 

prosinca 2002. godine. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Marija Gorica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-4 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012. 

        PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                      Josip Žagmeštar 
 

 

3 

 

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 24. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U  

o sufinanciranju posebnih programa predškolskog odgoja i obrazovanja 

 djece s teškoćama u razvoju u Centru za autizam u 2012. godini 

 

Članak 1. 

Odobrava se sufinanciranje posebnih programa predškolskih odgoja i obrazovanja 

djece s teškoćama u razvoju koja imaju prebivalište na području Općine Marija Gorica, a 

program ostvaruju u Centru za autizam, Zagreb, Dvorničićeva 6, prema slijedećim 

kriterijima: 

 Stvarni troškovi prehrane djece koji se utvrđuju: 

- za doručak 3,50 kn dnevno po nazočnom djetetu 

- za ručak 6,50 kn dnevno po nazočnom djetetu 

- za užinu 3,50 kn dnevno po nazočnom djetetu 

 Ostali materijalni troškovi programa koji se utvrđuju: 

- 140,00 kn mjesečno po upisanom djetetu 

 

Članak 2. 
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Ovlašćuje se načelnica općine Marica Jančić na sklapanje Sporazuma o 

sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama 

– autističnim poremećajima. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke doznačavati će se Centru za autizam na temelju 

mjesečnog računa za upisano dijete, a iz sredstava proračuna Općine Marija Gorica za 

2012. godinu, pozicija R 117, konto 3722. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, a 

primjenjuje se na razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine. 

 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-5 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012. 

     PREDSJEDNIK   

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                 Josip Žagmeštar 

 

 

4  

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 24. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U  

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 mjesečne pokazne karte Meštrović prijevoz - HŽ 

 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  

 50% cijene mjesečne pokazne karte Meštrović prijevoza d.o.o. i 50% cijene 

mjesečne pokazne karte ZET-a. 

 

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. 
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Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvenciji mjesečne 

pokazne karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima KLASA: 021-05/11-01/21, 

URBROJ:238/19-11-3 od 29. rujna 2011. godine.   

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Marija Gorica, a primjenjuje se od 01. travnja do 30. lipnja 2012. godine. 

 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-6 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012. 

              PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

              Josip Žagmeštar 

   
5 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), 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 na svojoj 24. sjednici održanoj 22. ožujka  2012. godine, donijelo je  

 

O D L U K U  

o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica i sadnju ljekovitog 

bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području  

Općine Marija Gorica u 2012. 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 2012. godini. 

 

Članak 2. 

Općina Marija Gorica će poljoprivrednim gospodarstvima na svom području 

subvencionirati sljedeće vrste proizvodnji:  

 

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: 
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- 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. 

 

Članak 5. 

Sredstva za subvenciju iz članka 2. osigurana su u Proračunu Općine Marija Gorica za 

2012. godinu, Pozicija R 134, Konto 3523, 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 koji 

je u tekućoj godini 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 Upisnik proizvođača  grožđa i vina (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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 2011. godini, KLASA: 021-05/11-01/17, URBROJ: 

238/19-11-9, od 03.03.2011. godine.  

 

Članak 19. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 

 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-7 

Marija Gorica,  22. ožujka 2012. 

 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 24. sjednici 

održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je  

 

O D L U K U  

o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade  

poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica 
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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 2012. godini po svim policama osiguranja koje 

poljoprivrednici s područja Općine zaključe s Croatia osiguranjem d.d., sufinancirati 

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 

2012. godinu, na poziciji  R 134, konto 3523, 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. 

 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-02-12-8  

Marija Gorica, 22. ožujka 2012. 

                PREDSJEDNIK 

                     OPĆINSKOG VIJEĆA 

                       Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik broj 97/06) i 

članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 

97/06), Općinsko vijeće  na svojoj 24. sjednici, održanoj 22. ožujka 2012. godine, 

donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja 

krava plotkinja u 2012. godini 

 

I. 

Općina Marija Gorica će u 2012. godini, subvencionirati umjetno osjemenjivanje krava 

plotkinjana na način da odobrava 150,00 kuna (slovima: stotinuipedeset kuna), po jednoj 

osjemenjenoj kravi plotkinji. 

Iznos iz stavka 1. ovog Zaključka sadrži uračunat porez na dodanu vrijednost. 
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II. 

Subvencionirati će se umjetno osjemenjivanje krava plotkinja u 2012. godini u razdoblju 

siječanj – prosinac. 

 

III. 

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. 

 

IV. 

Sredstva za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja osiguravaju se u 

proračunu Općine Marija Gorica za 2012. godinu na poziciji R 132, konto 3523 i poziciji R 

133, konto 3523, Program – Subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu, Aktivnost – 

Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja. 

 

V. 

Općina Marija Gorica će s davateljem usluga sklopiti ugovor. 

 

VI. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje, a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Marija Gorica. 

 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ : 238/19-01-12-9 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012. 

                                                                                               PREDSJEDNIK 

                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA  

  Josip Žagmeštar 

 

 

   8 

 

Na temelju članka 58. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne 

novine“ broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 145/11), članak 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11), 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 na svojoj 24. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, 

donijelo je 

 

O D L U K U 

o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata te prostori na 

kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu 

i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kioscima i sličnim napravama opremljenim za 

pružanje ugostiteljskih usluga, kao i njihov vanjski izgled na području Općine Marija 

Gorica (u daljnjem tekstu: Općina). 

 

II. RADNO VRIJEME 

Članak 2. 
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Ugostiteljski objekti iz skupine „ Hoteli“ i kampovi iz skupine „Kampovi i druge vrste 

ugostiteljskih objekata za smještaj“ obavezno rade u vremenu od 00,00 do 24,00 sata 

svaki dan. 

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom 

vremenu: 

1. ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, 

pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, restoran bez prehrane, objekt brze 

prehrane i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ kavana caffe bar, 

pivnica, buffet, krčma i konoba) u vremenu od 6,00 do 24,00 sata. 

2. ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću 

sukladno posebnim propisima (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar) u 

vremenu od 21,00 do 6,00 sati. 

3. ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ u vremenu od 

7,00 do 22,00 sata. 

4. ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan 

naseljenih područja naselja od 0,00 do 24,00 sata. 

5. ugostiteljski objekti na željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima, 

tržnicama i sl. u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze. 

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 3. ovog članka, radno vrijeme ugostiteljskih 

objekata iz skupine „Objekti jednostavnih usluga„ za vrijeme održavanja 

manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice „Savsko-sutlanska 

dolina i brigi“ (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica), te sajmova, na zahtjev 

organizatora utvrđuje općinski načelnik. 

 

 

Članak 3. 

Općinski načelnik može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte 

rješenjem odrediti najduže dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena 

propisanog odredbama članka 2. ove Odluke ako se u provedenom postupku utvrdi da je 

ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 

- da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog 

gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena 

propisanog ovom Odlukom, 

- da je doneseno pravomoćno rješenje Prekršajnog suda o remećenju javnog reda i 

mira u objektu odnosno u njegovoj neposrednoj okolini, 

- da je od sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane 

pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše 

dopuštene razine buke za noć. 

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Općinski načelnik na temelju saznanja o 

postojanju jednog od navedenih uvjeta. 

 

Članak 4. 

Općinski načelnik može, na zahtjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte iz 

članka 2. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena 

propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove 

godine, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice, organizacije 

svadbi i maturalnih zabava i slično) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u 

navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 3. 

ove Odluke, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena. 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se najkasnije u roku od 5 (slovima: pet) 

dana prije održavanja prigodne proslave. 

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Općinski načelnik. 

U tijeku postupka općinski načelnik može pribaviti mišljenje mjesnog odbora na 

čijem području ugostitelj posluje. 
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Članak 5. 

 Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, a nalaze se na najmanjoj 

udaljenosti od 200 metara od prvih stambenih objekata u naseljima Općine Marija Gorica 

mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata. 

 Ugostiteljski objekti u poslovnim prostorijama u kojima se obavlja i druga 

djelatnost (prodavaonica, tržnica, benzinska postaja i slično) mogu poslovati u radnom 

vremenu koje je propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog vremena propisanog 

člankom 2. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 Ugostitelj je obvezan obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica o 

početku  i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.  

 Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest  o radnom vremenu  

te radnim odnosno neradnim danima, kao i o radnom vremenu određenom rješenjem 

Općinskog načelnika, sukladno članku 3. i članku 4. ove Odluke. 

 

 

III. PROSTORI I VANJSKI IZGLED ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 

Članak 7. 

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, 

šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih 

usluga, mogu biti smješteni isključivo na mjestima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim 

obilježjima propisanim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i 

drugih nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje predmeta i privremenih objekata. 

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na 

udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, 

zasebnom djelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost. 

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog 

članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih 

manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od 

postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom djelu građevine ili poslovnom 

prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost. 

 

IV. NADZOR 

Članak 8. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši se sukladno zakonskim odredbama koje 

reguliraju ugostiteljsku djelatnost. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica pratiti provedbu ove Odluke u 

okviru zakonskih ovlasti. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 9. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu 

ugostiteljskih objekata Klasa: 021-05/07-01/15, Urbroj: 238/19-07-4 od 28. ožujka 

2007. godine. 

 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Marija Gorica. 

 

KLASA: 021-05/11-10/24  

URBROJ:238/19-01-12-10  

Marija Gorica, 22. ožujka 2012.          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 Općine Marija Gorica na svojoj 24. sjednici, 

održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je 

 

O D L U K U  

o javnim priznanjima Općine Marija Gorica 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, kriterij 

i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju javna priznanja, te 

oblik i izgled javnog priznanja. 

 

Članak 2. 

Javna priznanja Općine Marija Gorica su: 

1. Počasni građanin Općine Marija Gorica; 

2. Povelja Općine Marija Gorica za životno djelo; 

3. Povelja Općine Marija Gorica; 

4. Zahvalnica Općine Marija Gorica. 

 

Članak 3. 

Javna priznanja iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se u pravilu povodom obilježavanja 

Dana Općine Marija Gorica koji je 31. svibnja, radi odavanja priznanja za iznimna 

postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Marija Gorica, a 

poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 

unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih 

djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene. 

Javna priznanja iz članka 2. točke 2. - 4. ove Odluke mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim 

osobama neovisno o njihovom prebivalištu. 

 

Članak 4. 

Javna priznanja Općine Marija Gorica, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se 

dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti, članovima Općinskog vijeća Općine Marija Gorica, vijećnicima županijske 

Skupštine, te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili 

većinskom vlasništvu Općine Marija Gorica. 

 

Članak 5. 

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno 

javno priznanje. 

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Općine Marija Gorica. 

 

 

II. JAVNA PRIZNANJA 

1. Počasni građanin Općine Marija Gorica 

Članak 6. 

Počasnim građaninom Općine Marija Gorica može se imenovati fizička osoba koja nema 

prebivalište na području Općine Marija Gorica, a istakla se naročitim zaslugama za 

Općinu Marija Gorica. 
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Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM 

GRAĐANINOM OPĆINE MARIJA GORICA i zlatnik. 

Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava. 

Počast se može opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom takve počasti. 

Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na prijedlog ovlaštenih  

predlagača iz članka 17. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

Počasnim građaninom može se imenovati građanin Republike Hrvatske i druge države 

koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Općine Marija Gorica u 

Hrvatskoj, ali i izvan državnih granica. 

 

2. Povelja Općine Marija Gorica za životno djelo 

Članak 8. 

Povelja Općine Marija Gorica za životno djelo može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi 

godišnje ukoliko joj do sada nije bila dodijeljena. 

Povelja za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je 

pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito 

vrijedan doprinos razvoju Općine Marija Gorica iz sljedećih područja: 

- kulture; 

- gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.); 

- znanosti; 

- odgoja i prosvjete; 

- zdravstva i socijalne skrbi; 

- tehničke kulture; 

- športa i tjelesne kulture; 

- prostornog uređenja i zaštite okoliša. 

Povelju za životno djelo čini POVELJA ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE MARIJA GORICA i 

zlatnik. 

 

3. Povelja Općine Marija Gorica 

Članak 9. 

Povelja Općine Marija Gorica je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna 

postignuća i doprinos od osobitog značaja fizičkim i pravnim osobama, ostvarena u 

protekloj kalendarskoj godini. 

Povelja Općine Marija Gorica može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz 

područja navedenih u članku 8. stavku 2. ove Odluke. 

 

Članak 10. 

Povelju Općine Marija Gorica  čini POVELJA OPĆINE MARIJA GORICA i zlatnik. 

Povelja Općine Marija Gorica koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje 

odnosno doprinos koji se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, sastoji se od 

Povelje Općine Marija Gorica za svaku fizičku osobu ponaosob. 

 

4. Zahvalnica Općine Marija Gorica 

Članak 11. 

Zahvalnica Općine Marija Gorica je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim 

osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju, te za doprinos 

razvoju i ugledu Općine Marija Gorica. 

 

III. IZGLED POVELJA JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MARIJA GORICA 

Članak 12. 

Povelja o imenovanju počasnim građaninom Općine Marija Gorica sastoji se od grba 

Općine Marija Gorica na vrhu u sredini, te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA 

ŽUPANIJA, OPĆINA MARIJA GORICA.  



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 117. 

 

 

 

 

-20- 

Na sredini povelje je natpis: POČASNI GRAĐANIN OPĆINE MARIJA GORICA, ime i 

prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke.  

Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Marija Gorica, na dnu u 

sredini pečat Općine Marija Gorica, te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Marija Gorica. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena 

hrvatskim pleterom. 

 

Članak 13. 

Povelja Općine Marija Gorica za životno djelo sastoji se od grba Općine Marija Gorica na 

vrhu u sredini te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA 

MARIJA GORICA.  

Na sredini povelje je natpis: POVELJA OPĆINE MARIJA GORICA ZA ŽIVOTNO DJELO, 

oznaka područja iz članka 8. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se 

dodjeljuje, te oznaka datuma donošenja odluke.  

Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Marija Gorica, na dnu u 

sredini pečat Općine Marija Gorica, te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Marija Gorica. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena 

hrvatskim pleterom. 

 

Članak 14. 

Povelja Općine Marija Gorica sastoji se od grba Općine Marija Gorica na vrhu u sredini, te 

natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA, OPĆINA MARIJA GORICA. Na 

sredini povelje je natpis: POVELJA OPĆINE MARIJA GORICA, oznaka godine za koju se 

dodjeljuje, oznaka područja iz članka 9. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj 

se dodjeljuje, te oznaka datuma donošenja odluke.  

Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Marija Gorica, na dnu u 

sredini pečat Općine Marija Gorica, te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Marija Gorica. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena 

hrvatskim pleterom. 

 

Članak 15. 

Povelja o Zahvalnici Općine Marija Gorica sastoji se od grba Općine Marija Gorica na vrhu 

u sredini, te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA, OPĆINA MARIJA 

GORICA. Na sredini povelje je natpis: ZAHVALNICA OPĆINE MARIJA GORICA, oznaka 

područja iz članka 11. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te 

oznaka datuma donošenja odluke.  

Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Marija Gorica, na dnu u 

sredini pečat Općine Marija Gorica, te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Marija Gorica. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena 

hrvatskim pleterom. 

 

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA, DONOŠENJA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA I 

DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 

Članak 16. 

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 2. ove Odluke općinski načelnik 

objavljuje pozivni natječaj na svim oglasnim pločama Općine Marija Gorica i web stranici 

Općine Marija Gorica. 

Natječaj se objavljuje krajem travnja i ostaje otvoren 15 dana od dana objave.  

Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju pečat pošte s 

kasnijim datumom ne uzimaju se u obzir. 

Natječaj sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih 

priznanja. 

 

Članak 17. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz članka 2. mogu dati: 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 117. 

 

 

 

 

-21- 

- najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica; 

- radna tijela Općinskog vijeća Općine Marija Gorica, osim Povjerenstva za dodjelu 

priznanja i nagrada Općine Marija Gorica; 

- općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika; 

- pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Marija Gorica; 

- najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Marija Gorica. 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku. 

 

Članak 18. 

Prijedlog iz članka 17. ove Odluke sadrži: 

- podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice); 

- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za 

kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Marija Gorica, prosudbu postignutih 

rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice); 

- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže. 

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada Općine Marija Gorica, podnositelj 

prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju. 

Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada Općine Marija Gorica može, uz suglasnost 

podnositelja prijedloga, promijeniti vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže. 

Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada Općine Marija Gorica može, uz suglasnost 

podnositelja prijedloga, odrediti područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno 

priznanje. 

 

Članak 19. 

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrada Općine Marija Gorica izrađuje pisani izvještaj 

o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima. 

 

Članak 20. 

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na temelju izvješća iz članka 19. ove Odluke, 

donosi Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Marija Gorica. 

 

Članak 21. 

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Marija Gorica predsjednik Općinskog vijeća 

i Općinski načelnik uručuju povelje o javnim priznanjima Općine Marija Gorica. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 22. 

Evidencija dodijeljenih javnih priznanja vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Marija Gorica. 

 

Članak 23. 

Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima 

njegove obitelji, odnosno zakonskim nasljednicima. 

 

Članak 24. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 

 

KLASA:021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-11 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012.   

    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 Općine Marija Gorica na svojoj 24. sjednici 

održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je 

 

O D L U K U  

o usvajanju Strateških smjernica i akcijskog plana  

razvoja turizma Općine Marija Gorica 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom usvajaju se Strateške smjernice i akcijski plan razvoja turizma 

Općine Marija Gorica od studenog 2011. godine, izrađene od strane Instituta za turizam, 

Zagreba, Vrhovec 5.  

 

Članak 2.  

Strateške smjernice i akcijski plan iz članka 1. sastavni su dio ove Odluke. 

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu danom objave su Službenom glasniku Općine Marija 

Gorica. 

 

KLASA:021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-12 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012.   

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 

Marija Gorica broj 97), članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Marija Gorica 

(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 97) i članka 11. Odluke o priključenju na 

komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 20), Općinsko 

vijeće na svojoj 24. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK  

 

I. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Gorica oslobađa se plaćanja naknade za 

priključenje na komunalnu infrastrukturu (opskrba pitkom vodom) obzirom da su 

ispunjeni svi uvjeti iz članka 11. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu. 

 

II. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica da izda potvrdu 

komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o., temeljem koje se Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Marija Gorica oslobođena plaćanja naknade za priključenje na komunalnu 

infrastrukturu u svrhu izvedbe vodovodnog priključka na k.č. 37/10, k.o. Kraj (prostorije 

DVD-a Marija Gorica, Gorička 17, Marija Gorica). 
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III. 

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom 

glasniku Općine Marija Gorica. 

 

 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-13 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012. 

          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. i članka 22. Odluke o komunalnom 

doprinosu (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 43/06), Općinsko vijeće na svojoj 24. 

sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K 

o rješavanju zamolbe Jakovina Josipa za  

umanjenje obveze komunalnog doprinosa za izgrađenu samostojeću  

stambenu građevinu  sa dvije stambene jedinice 

 

I. 

Ovim Zaključkom Općinsko vijeće odlučuje o umanjenju i obročnom podmirenju 

obveze komunalnog doprinosa Jakovina Josipu iz Kraja Donjeg, Dragutina Boranića 4. 

 

II. 

Obveza komunalnog doprinosa utvrđena rješenjem KLASA: UP/I-361-03/12-01/01 

URBROJ: 238/19-03-12-1, od 20. veljače 2012. godine, za izgrađenu samostojeću 

stambenu građevinu sa dvije stambene jedinice na k.č. 472/2, dijelu 473/1 i dijelu 

473/3, k.o. Kraj , u ukupnom iznosu od 38.413,20 kuna umanjuje se za 30% i odobrava 

se podmirenje obveze na 12 (slovima: dvanaest) mjesečnih obroka. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica da izda rješenje o 

umanjenju i obročnom podmirenju obveze komunalnog doprinosa Jakovina Josipu iz 

Kraja Donjeg, Dragutina Boranića 4, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom 

doprinosu koje se odnose na obročno podmirenje obveze komunalnog doprinosa. 

 

III.  

Iznos umanjenja od 11.523,96 kuna posebno će se osigurati iz prihoda Proračuna 

Općine Marija Gorica za 2012. 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. 

 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-14 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012.       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 24. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U  

o sufinanciranju prijevoza korisnika Centra za  

rehabilitaciju Zagreb – radionice Zaprešić 

 

Članak 1. 

Prihvaća se sufinanciranje troškova prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju 

Zagreb – Radionice Zaprešić sukladno broju korisnika s prebivalištem na području Općine 

Marija Gorica, a prema prijedlogu Sporazuma koji je Gradonačelnik Grada Zaprešića 

predstavio načelnicima općina zaprešićkog kraja (Brdovec, Bistra, Dubravica, Luka, 

Pušća, Jakovlje, Marija Gorica) na sastanku  održanom 14. ožujka 2012. godine . 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se načelnica općine Marica Jančić za potpis Sporazuma o sufinanciranju 

prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb – Radionice Zaprešić, a koji je 

sastavni dio ove Odluke.  

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurati će se I. Izmjenama i dopunama 

proračuna Općine Marija Gorica, a po završetku tromjesečja temeljem ispostavljenih 

računa doznačavati će iznos sufinanciranja Gradu Zaprešiću.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine. 

 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-15 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012. 

       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 24. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U  

o neprihvaćanju  obveze sufinanciranja rada dežurne ljekarne 

 

Članak 1. 

Općina Marija Gorica ne prihvaća obvezu sufinanciranja rada dežurne ljekarne u 

Zaprešiću, a prema prijedlogu Sporazuma koji je Gradonačelnik Grada Zaprešića 
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predstavio načelnicima općina zaprešićkog kraja (Brdovec, Bistra, Dubravica, Luka, 

Pušća, Jakovlje, Marija Gorica) na sastanku  održanom 14. ožujka 2012. godine. 

 

Članak 2. 

Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju rada dežurne ljekarne u Zaprešiću čini 

sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Marija Gorica. 

 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-16 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012. 

     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 24. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U  

o neprihvaćanju  prijedloga za suosnivanje  

Javne vatrogasne postrojbe zaprešićkog kraja 

 

Članak 1. 

Općina Marija Gorica ne prihvaća prijedlog za suosnivanje i učešće u izgradnji 

Javne vatrogasne postrojbe zaprešićkog kraja koji je Gradonačelnik Grada Zaprešića 

predstavio načelnicima općina zaprešićkog kraja (Brdovec, Bistra, Dubravica, Luka, 

Pušća, Jakovlje, Marija Gorica) na sastanku  održanom 14. ožujka 2012. godine. 

 

Članak 2. 

Prijedlog za suosnivanje i učešće u izgradnji Javne vatrogasne postrojbe 

zaprešićkog kraja čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Marija Gorica. 

 

KLASA: 021-05/12-01/24 

URBROJ: 238/19-01-12-17 

Marija Gorica, 22. ožujka 2012. 

     PREDSJEDNIK   

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                 Josip Žagmeštar 


