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1  
Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN br.153/09), članka 59.-64. Zakona 

o financiranju vodnog gospodarstva (NN br.153/09), te članka 32. Statuta Općine Marija 

Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 97 i 118), Općinsko vijeće Općine 

Marija Gorica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 23. listopada 2012. godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se odlukom utvrđuje obveza i postupak priključenja na komunalne vodne 

građevine, rokovi priključenja, visina i način plaćanja naknade za priključenje, način i 

uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućnih korisnika, te 

prekršajne odredbe. 

 

Članak 2. 

Pod komunalnim građevinama u smislu ove Odluke smatraju se: 

1. građevina za javnu vodoopskrbu 

2. građevine za javnu odvodnju, 

 

Vodne usluge su : 

1. usluge javne vodoopskrbe 

2. usluge javne odvodnje, 

 

Članak 3. 

Priključenjem na komunalne vodne građevine, u smislu odredaba ove odluke, 

smatra se izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za 

nesmetano korištenje vodnih usluga. 

Priključkom na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra se cjevovod pitke vode od 

spoja na uličnoj mreži do glavnog vodomjera smještenog u vodomjernom oknu. 

Glavnim vodomjerom završava održavanje priključka isporučitelja vodnih usluga. 

Priključkom na mrežu odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od spoja na 

uličnoj mreži do priključnog okna. 

Priključno  okno je dio interne kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve 

otpadne vode iz posebnih dijelova građevine (stan, poslovni prostor, garaža i sl.). 

Vodomjerno okno je dio interne vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i 

zaporni uređaj. 

Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge nekretnine dužan je održavati 

vodomjerno okno u ispravnom stanju,kao i priključno okno, dok su ostali dijelovi 

priključka u nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge, te ih je dužan održavati u 

stanju funkcionalne sposobnosti. 

Korisnik vodne usluge dužan je isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan 

pristup do vodomjernog okna, priključnog okna i instalacija priključka radi očitanja 

vodomjera, uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka vodomjera i instalacija 

priključka, u svakom trenutku. 

 

ll. OBVEZA PRIKLJUČENJA 

Članak 4. 

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek 

izgraditi na području  Općine Marija Gorica, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno 

drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 
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kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi 

građevina, odnosno druga nekretnina odnosno, kada su osigurani uvjeti za priključenje 

na te sustave, sukladno Odluci o priključenju.  

Iznimno, vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu, sukladno ovoj Odluci, podnijeti 

zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta. 

 

Članak 5. 

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu 

odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima: 

- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe i 

odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije 

uporabe građevine, 

- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav 

vodoopskrbe i odvodnje moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u 

roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe, odnosno 

sustava javne odvodnje, 

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe  i 

odvodnje moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku 

od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, 

odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka 

na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica 

donijet će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika 

građevine, odnosno nekretnine.  

Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i 

građevini, sadrži odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za 

rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika, odnosno drugog 

zakonitog posjednika građevina,  rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost 

prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik 

građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka. 

  

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

 

Članak 6. 

Priključak se izvodi na zahtjev vlasnika ili drugoga zakonitog posjednika građevine 

odnosno druge nekretnine, u vrijeme ili poslije gradnje komunalnih vodnih građevina. 

Priključenje na komunalne vodne građevine izvodi se tako da se na svaku 

nekretninu u pravilu izvodi jedan vodoopskrbni priključak i jedan priključak odvodnje. 

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.  

 

Članak 7. 

Uz zahtjev za priključenje prilaže se: 

1. akt na temelju kojega je dopuštena gradnja građevine, odnosno uvjerenje da 

je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968.godine, 

2. dokaz o vlasništvu građevine, odnosno druge nekretnine za koju se traži 

priključak, 

3. drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika 

nekretnine za koju se traži priključak, 

4. kopiju katastarskog plana odnosne čestice ne stariju od 6 mjeseci. 

 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se: 

1. dokaz o vlasništvu građevine, odnosno druge nekretnine za koju se traži 

priključak, 

2. drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika 

nekretnine za koju se traži priključak, 
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3. kopiju katastarskog plana odnosne čestice ne stariju od 6 mjeseci. 

Članak 8. 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak 

za priključenje, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.  

Ako za priključenje ne postoje tehničko - tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje 

će se odbiti. 

 

Članak 9. 

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s javnim isporučiteljom 

vodne usluge sklopiti ugovor o gradnji priključka. 

Ugovor obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o nekretnini koja se 

priključuje (katastarsku česticu, katastarsku općinu i adresu gdje se nekretnina nalazi), 

vrstu priključka, tehničke karakteristike priključka, troškove gradnje, rok za uplatu iznosa 

troškova gradnje, posebne uvjete priključenja, rok izvedbe priključka, te odredbu o 

predaji priključka nakon izvedbe, u vlasništvo isporučitelja vodne usluge bez naknade. 

 

Članak 10. 

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se 

priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku  postupak 

građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine 

prema posebnom zakonu.  

Članak 11. 

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga, a stvarni trošak radova snosi 

vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.  

 

Članak 12. 

Ako su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, gradsko upravno tijelo 

nadležno za vodno gospodarstvo donosi rješenje o obračunu naknade za priključenje. 

 

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA 

 

Članak 13. 

Tehničko tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje 

isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke 

vodnih usluga.  

 

 

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 

Članka 14. 

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na 

komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.  

 

Članak 15. 

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna 

Općine Marija Gorica. Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju 

odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina  na području Općine Marija 

Gorica.  

 

Članak 16. 

Naknada za priključenje utvrđuje se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinstveni 

upravni odjel Općine Marija Gorica. 

 

Članak 17. 
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Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije 

sklapanja ugovora o priključenju, uputiti u jedinicu lokalne uprave radi plaćanja naknade 

za priključenje i ne smije početi sa radovima na priključenju niti sklopiti ugovor o 

priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva predoči dokaz o plaćenoj naknadi za 

priključenje odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.  

 

1. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

 

Članak 18. 

Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje 

se u slijedećim iznosima: 

 za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto)  površine bez 

stanova kao posebnih dijelova nekretnine u  iznosu od 25%  prosječne mjesečne 

butto plaće u RH za prethodnu godinu.  

 za stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto)  

površine  u  iznosu od 25%  prosječne mjesečne butto plaće u RH za prethodnu 

godinu.  

 za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez 

stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od  45%  prosječne mjesečne 

butto plaće u RH za prethodnu godinu.  

 za stan kao poseban dio nekretnine površine  veće od 200 m2 građevinske (bruto) 

površine u iznosu od 45%  prosječne mjesečne butto plaće u RH za prethodnu 

godinu.  

  za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto)  površine bez 

stanova kao posebnih dijelova nekretnine u  iznosu od  1  prosječne mjesečne 

butto plaće u RH za prethodnu godinu.  

 za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne  prostore kao 

posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2  

građevinske (bruto)  površine u  iznosu od 1 prosječne mjesečne butto plaće u RH 

za prethodnu godinu.  

 za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne  prostore kao 

posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 

građevinske (bruto)  površine u  iznosu od 2  prosječne mjesečne butto plaće u 

RH za prethodnu godinu.  

 za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore 

kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu u iznosu od 30%  

prosječne mjesečne butto plaće u RH za prethodnu godinu.  

 za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog 

odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i 

ostale građevine društvene namjene u iznosu od 30%  prosječne mjesečne butto 

plaće u RH za prethodnu godinu.  

 za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene (stadioni, sportske dvorane, 

bazeni i slično) u iznosu od 1  prosječne mjesečne butto plaće u RH za prethodnu 

godinu.  

 za objekte koji služe isključivo poljoprivrednoj djelatnosti (plastenici, staklenici i 

sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 20%  prosječne 

mjesečne butto plaće u RH za prethodnu godinu.  

 za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i 

gradnju mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a prikladne su za 

priključenje u iznosu od 20%  prosječne mjesečne butto plaće u RH za prethodnu 

godinu.  

 

2. Način plaćanja naknade za priključenje 

 

Članak 19. 
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Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, 

obveznik plaćanja naknade dužan je platiti u roku od 8 dana od dostave rješenja iz 

članka 18. ove Odluke.  

 

3. Oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje 

 

Članak 20. 

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica može osloboditi u potpunosti obaveze 

plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji  grade građevine 

od zajedničkog odnosno općeg interesa za Općinu Marija Gorica kao što su društveni i 

vatrogasni domovi, crkva, groblje, športske dvorane, škole, i slično.  

 

Članak 21. 

Od naknade za priključenje na komunalne vodne građevine oslobađaju se osobe 

koje u smislu odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata i njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog 

kredita (NN br. 1748/04, 92/05. 2/09. 107/07, i 65/09). 

 

Članak 22. 

Općinski načelnik može utvrditi akcijske uvjete plaćanje naknade za priključak za 

fizičke osobe (domaćinstva) u određenom periodu umanjenjem utvrđenog  iznosa 

naknade iz članka 20. ove odluke najviše do 50 % i/ili produženjem obročnog roka 

plaćanja naknade za priključenje, ali najduže do 6 mjesečnih obroka.  

 

VI. FINANCIRANJE GRADNJE  KOMUNALNIH  VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE 

BUDUĆIH KORISNIKA 

Članak 23. 

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena 

planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se 

priključili na  građevine mogu sudjelovati u  financiranju njihove gradnje uz povrat 

uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim sa 

Općinom Marija Gorica.  

Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na žiro račun proračuna Općine 

Marija Gorica, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja 

ugovora.  

 

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak  24. 

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna  kaznit će se za prekršaj 

pravna osoba ako: 

1. ne priključi svoju građevinu  na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje 

u rokovima određenim člankom 5. ove odluke, 

2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav 

odvodnje, 

3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga. 

4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu 

vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacija potrošača u cilju utvrđivanje 

njezine tehničke ispravnosti. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i 

odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička 

osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
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Novčanom  kaznom u iznosu od  500.00 do 2.000.00 kuna kaznit će se za 

prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.  

 

VIII. PRIJELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 25. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu 

infrastrukturu (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 20/01), osim odredbi koje se 

odnose na plin. 

Članak 26. 

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

Marija Gorica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/12-01/27 

URBROJ: 238/19-01-12-3 

Marija Gorica, 23. listopada 2012.      

                     PREDSJEDNIK  

            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                     Josip Žagmeštar 

 

 

 

2 

Na temelju članka 9. i 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 150/08, 71/10, 

139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12 i 70/12), članka 32. Statuta Općine Marija 

Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 97 i 118) i članka  59. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 97), 

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 27. sjednici održanoj 23. listopada 2012. 

godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK   

o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje  

Općine Marija Gorica 

 

Članak 1. 

Predlaže se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije da prethodno razriješi i 

ponovno za mrtvozornika za područje Općine Marija Gorica imenuje: 

  Vladimira Šinka, dr.med. 

 

Članak 2. 

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

glasniku Općine Marija Gorica. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/12-01/27 

URBROJ: 238/19-01-12-4 

Marija Gorica, 23. listopada 2012. 

 

           PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

Marija Gorica 97 i 118) i članka  59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 

(Službeni glasnik Općine Marija Gorica 97 i 118), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 

svojoj 27. sjednici održanoj 23. listopada 2012. godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U  

o davanju suglasnosti  

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica  

za proglašenje grobnih mjesta napuštenim 

 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica (u 

daljnjem tekstu: Upravi groblja) da u slučajevima kada za grobno mjesto nije plaćena 

grobna naknada deset godina, proglasi grobno mjesto napuštenim i da isto može 

ponovno dodijeliti na korištenje novom korisniku uz uvjet da su ispunjene pretpostavke iz 

članka 14. stavak 1. Zakona o grobljima.   

 

Članak 2. 

Prijašnji korisnik grobnog mjesta koje se smatra napuštenim može raspolagati 

izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, 

ograda groba i sl.) nakon što Upravi groblja dostavi potvrdu o podmirenju dužnog iznosa 

grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi 

o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.  

 

Članak 3. 

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

Gorica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/12-01/27 

URBROJ: 238/19-01-12-5 

Marija Gorica, 23. listopada 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 118) i članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine 

Marija Gorica broj 97), Općinsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj 23. listopada 

2012. godine, donijelo je 

 

O D L U K U  
o financiranju plaće djelatnika za rad u  

produženom boravku OŠ Ante Kovačić u Mariji Gorici  
za šk. god. 2012/2013 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 120. 
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Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način financiranja sredstava za plaću djelatnika koji 

obavlja stručne poslove u produženom boravku djece u OŠ Ante Kovačića u Mariji Gorici. 

 

Članak 2. 

Visina sredstava utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o plaćama javnih službenika 

i namještenika, a prema računu koji Škola jednom mjesečno ispostavlja Općini. 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Marija Gorica i 

isplaćivati do kraja školske godine 2012/2013, kada će se ponovno utvrđivati 

opravdanost financiranja istog. 

 

Članak 4. 

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

Općine Marija Gorica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/12-01/27 

URBROJ: 238/19-01-12-6 

Marija Gorica, 23. listopada 2012. 

 

              PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

Marija Gorica 97 i 118) i članka  59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 

(Službeni glasnik Općine Marija Gorica 97), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 

svojoj 27. sjednici, održanoj 23. listopada 2012. godine, donijelo je  

 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o  

uspostavi cjelovitog sustav gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju 

 Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije 

 

 

I. 

Ovim Zaključkom  Općinsko vijeće Općine Marija Gorica daje suglasnost za 

sklapanje Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenje otpadom, izgradnji i 

korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. 

 

II. 

 Ovlašćuje se načelnica Marica Jančić za potpis Sporazuma iz točke I. ovog 

Zaključka. 

 

III. 

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

glasniku Općine Marija Gorica. 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 120. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/12-01/27 

URBROJ: 238/19-01-12-7 

Marija Gorica, 23. listopada 2012. 

 

           PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                            Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 11. Odluke o osnivanju javne ustanove Općinske knjižnice Ante 

Kovačića (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 53), članka 32. Statuta Općine 

Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 97 i 118) i članka  59. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 97), 

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 27. sjednici održanoj 23. listopada 2012. 

godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U  

o imenovanju privremenog ravnatelja  

Općinske knjižnice Ante Kovačića u Mariji Gorici 

 

Članak 1. 

Za privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Ante Kovačića sa sjedištem u Mariji 

Gorici, Gorički trg 1, imenuje se Lana Ivanjek iz Marije Gorice, Hrastinska 13A.   

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se načelnicu Općine Marija Gorica, Maricu Jančić da u ime Osnivača sa 

Privremenim ravnateljem iz Članka 1. ove Odluke regulira način i uvjete obavljanja 

poslova i radnih zadataka.  

 

Članak 3. 

Privremeni ravnatelj imenuje se na vrijeme koje je potrebno za obavljanje poslova 

postave i organizacijskog ustroja Općinske knjižnice Ante Kovačića u Mariji Gorici, a 

najduže na vrijeme od šest mjeseci.  

 

 

Članak 4. 

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

glasniku Općine Marija Gorica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/12-01/27 

URBROJ: 238/19-01-12-8 

Marija Gorica, 23. listopada 2012. 

           PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

Marija Gorica 97 i 118) i članka  59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 

(Službeni glasnik Općine Marija Gorica 97), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 

svojoj 27. sjednici, održanoj 23. listopada 2012. godine, donijelo je  

 

O D L U K U   

o rješavanju zamolbe Frštek Ivke  

iz Svetog Križa, Stjepana Jakševca 32 

 

Članak 1. 

Dana 03. rujna 2012. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija 

Gorica zaprimljena je zamolba Frštek Ivke iz Svetog Križa, Stjepana Jakševca 32 za 

pomoć u plaćanju režijskih troškova i mogućnosti ostvarivanja prava na ogrijev. 

 

Članak 2. 

 Obzirom da podnositeljica zamolbe iz članka 1. ove Odluke ne zadovoljava uvjete 

propisane Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom Općinskog vijeća Općine Marija Gorica za 

podmirenje troškova stanovanja, Jedinstveni upravni odjel proslijedio je zamolbu 

Općinskom vijeću Općine Marija Gorica, radi odobravanja pomoći podnositeljici. 

 

Članka 3. 

 Podnositeljici zamolbe iz članka 1. ove Odluke u svrhu ublažavanja posljedica loših 

socijalno ekonomskih prilika odobrava se isplata pomoći za podmirenje troškova ogrijeva 

u visini od 950,00 kuna, koja će se isplatiti s pozicije Proračuna Općine Marija Gorica 

R129, konto 3721. 

 

Članka 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/12-01/27 

URBROJ: 238/19-01-12-9 

Marija Gorica, 23. listopada 2012. 

 

           PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                            Josip Žagmeštar 

 


