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Na temelju članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik općine 
Marija Gorica broj 124), članka 34. i 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o imenovanju članova  
Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

 
Članak 1. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise: 
- Predlaže Statut i Poslovnik Općinskog vijeća 
- predlaže donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća 

kojima se razrađuju odredbe statutarne naravi,  
- daje Vijeću prijedlog teksta autentičnog tumačenja općih akata koje donosi Općinsko 

Vijeće,  
- brine o pravilnoj uporabi i zaštiti grba te zastave Općine Marija Gorica i drugih 

općinskih simbola, obilježavanja dana općine i dodjeli nagrada i priznanja 
- obavlja druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine 

Marija Gorica. 
 

Članak 2. 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise ima predsjednika i četiri (4) člana. 

Josip Žagmeštar       -  predsjednik  
Tamara Glogović      -  član 
Stjepan Debogović   -  član 
Daniel Bukovinski    -  član 
Jelena Kukolj           -  član 
 

Članak 3. 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise donosi zaključke, preporuke i rješenja. 

 
Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 
za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:021-05/13-01/02, URBROJ: 238/19-01-13-8 
od 11.07.2013. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-3 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica broj 124) i članka 34. i 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o imenovanju članova 

Odbora za financije i proračun 
 
 

Članak 1. 
Odbor za financije i proračun: 

- obavlja poslove koji se odnose na sustav financiranja javnih potreba u Općini Marija 
Gorica 

- daje mišljenje o predloženom proračunu, predloženim izmjenama i dopunama 
proračuna i daje mišljenje o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna  

- daje mišljenje na izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja 

- razmatra mogućnost zaduživanja Općine kod financijskih institucija 

- daje preporuku za imenovanje i razrješenje predsjednika Komisije za unutarnji nadzor 
- brine o osiguranju imovine i osoba te druga pitanja koja se tiču proračuna  
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 
 

Članak 2. 
Odbor za financije i proračun ima predsjednika i dva člana. 

Josip Žagmeštar      – predsjednik odbora 
Zvonko Jakolić         – član  
Stjepan Debogović   – član 

 
Članak 3. 

Odbor za financije i proračun donosi zaključke, preporuke i rješenja. 
 

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 

za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:021-05/13-01/02, URBROJ: 238/19-01-13-9 
od 11.07.2013. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-4 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik općine 

Marija Gorica broj 124), članka 34. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o imenovanju članova 

Odbora za gospodarski razvoj  i turizam 
 

Članak 1. 
Odbor za gospodarski razvoj i turizam vodi brigu o: 

- koncepciji i strategiji gospodarskog razvoja Općine Marija Gorica 
- koncepciji i strategiji turističkog razvoja Općine Marija Gorica 
- gospodarskom razvoju svih naselja Općine Marija Gorica, posebno onih koji zaostaju 

u gospodarskom razvoju  
- turističkom razvoju svih naselja Općine Marija Gorica 
- usklađivanju i unapređivanju gospodarskog života 
- razvoju poduzetništva, razvoju turizma i investicijskim ulaganjima od osobitog 

značenja za Općinu Marija Gorica 
- osiguranju uvjeta za ulaganja domaćih i stranih partnera i gospodarskih odnosa s 

inozemstvom 
- pitanjima pojedinih gospodarskih djelatnosti i turističkih djelatnosti te drugim pitanja 

gospodarske politike i razvoja. 
 

Članak 2. 
Odbor za gospodarski razvoj i turizam ima predsjednika i četiri (4) člana. 

Boris Majerić         – predsjednik odbora 
Jasna Mežnarić     – članica 

            Stjepan Jurišić      – član 
Dejan Lovrek         – član 
Jasna Bokan      – član 

 
Članak 3. 

Odbor za gospodarski razvoj i turizam donosi zaključke, preporuke i rješenja. 
 

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 

za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:021-05/13-01/02, URBROJ: 238/19-01-13-3 
od 11.07.2013. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-5 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 

Marija Gorica broj 124), članka 34. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

o imenovanju članova 
Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 
Članak 1. 

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša: 
- brine o prostornom uređenju i zaštiti graditeljske baštine 
- usklađuje djelatnosti rada zaštite prostornih resursa i usklađivanja lokalnog 

prostornog razvoja 

- promiče uređenje prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom 

- uređivanje građevinskog zemljišta i druga pitanja prostornog uređenja 

- predlaže rješenja zaštite i promicanja djelatnosti zaštite okoliša 

- brine o korištenju i upravljanju pojedinim dijelovima okoliša, a posebice glede 
posebno zaštićenih dijelova prirode 

- radi na poticanju mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i daljnje 
sprečavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi. 

- razmatra pritužbe upućene Općinskom vijeću kojima se ukazuje na štetne radnje 
glede devastacije okoliša te ispitivanje njihove utemeljenosti.  

 

Članak 2. 
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri (4) člana. 

   Josip Žagmeštar        - predsjednik  
   Zvonko Jakolić           - član 
   Stjepan Debogović    - član 
   Stjepan Jurišić           - član 

               Mario Pušić               - član 
 

Članak 3.  
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša donosi zaključke, preporuke i rješenja. 

 
Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 
za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:021-05/13-01/02, URBROJ: 238/19-01-13-4 
od 11.07.2013. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-6 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 

Marija Gorica broj 124), članka 34. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 2. sjednici održanoj  29. lipnja 2017. godine donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o imenovanju članova 

Odbora  za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 
 
 

Članak 1. 
Odbor  za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu obavlja poslove s područja 

poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, veterinarstva, sela i seljaštva. 
 

Članak 2. 
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ima predsjednika i četiri (4) člana.

 Mario Pušić           –  predsjednik  
 Josip Hrust            –  član 
 Toni Gaiser           –  član 

Željko Kanceljak    –  član 
Zdravko Žnidarić   –  član 

 
 

Članak 3.  
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donosi zaključke, preporuke i 

rješenja. 
 

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 

za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:021-05/13-01/02, URBROJ: 238/19-01-13-5 
od 11.07.2013. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-7 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica broj 124), članka 34. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj  2.  sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o imenovanju članova 

Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb 
 
 

Članak 1. 
Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb: 

- daje Općinskom vijeću prijedloge općih akata te njihove izmjene i dopune, a koje su 
značajne za obavljanje društvenih djelatnosti i socijalne skrbi na području Općine 
Marija Gorica 

- u djelokrugu Odbora su socijalna skrb, zaštita starih i imovinsko nezbrinutih osoba, 
predškolski odgoj, osnovno školstvo, znanost, kultura i tehnička kultura, zaštita i 
korištenje kulturnih dobara, te druga pitanja obrazovanja, znanosti i kulture.  

 
Članak 2. 

Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb ima predsjednika i šest (6) članova: 
Jelena Kukolj         – predsjednica 
Marija Zorko         – članica 
Antica Rajčić         – članica 
Igor Jurišić             – član 
Dejan Lovrek         – član 
Tamara Glogović   – članica 
Marica Jančić         - članica.  

 
Članak 3.  

Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb donosi zaključke, preporuke i rješenja. 
 

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 

za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:021-05/13-01/02, URBROJ: 238/19-01-13-6 
od 11.07.2013. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-8 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica broj 124), članka 34. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, donijelo je 

 

 
O D L U K U 

o imenovanju članova 
Odbora za komunalne djelatnosti 

 
 

Članak 1. 
Odbor za komunalne djelatnosti: 

- daje Općinskom vijeću prijedloge općih akata (odluka o komunalnom redu, odluka o 
komunalnom doprinosu, odluka o komunalnoj naknadi, odluka o agrotehničkim 
mjerama...) te njihove izmjene i dopune, a koje su značajne za obavljanje komunalnih 
djelatnosti na području Općine Marija Gorica 

- u provođenju komunalnog reda na području Općine Marija Gorica surađuje s 
komunalnim redarom 

- daje prijedloge za uređenje javnih i zelenih površina 
- razmatra prijedloge za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. 

 
Članak 2. 

Odbor za komunalne djelatnosti ima predsjednika i četiri (4) člana: 
Jasna Mežnarić           – predsjednica odbora 
Slavko Bršec               – član 
Željko Kanceljak          – član 
Zdravko Žnidarić          – član 
Perjan Ivica                  – član 

 
Članak 3.  

Odbor za komunalne djelatnosti donosi zaključke, preporuke i rješenja. 
 

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 

za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:021-05/13-01/02, URBROJ: 238/19-01-13-7 
od 11.07.2013. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-9 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 

Marija Gorica broj 124), članka 34. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijelo je 
 

 

O D L U K U 
o imenovanju članova 

Odbora za predstavke i pritužbe građana 
 
 

Članak 1. 
Odbor za predstavke i pritužbe građana: 

- razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Općinskom vijeću  
- ukazuje na kršenje zakona i druge štetne pojave od šireg značenja i predlaže 

poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje  
- ispituje osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga te ukazuje ovlaštenim tijelima na 

potrebu poduzimanja, na zakonu osnovanih mjera te o tome izvješćuje podnositelje 
predstavki i pritužbi, odnosno prijedloga. 
 

 
Članak 2. 

Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika i dva člana: 
Stjepan Jurišić       - predsjednik  
Franc Požgaj         - član 
Toni Gaiser            - član 

  
Članak 3.  

Odbor za predstavke i pritužbe donosi zaključke, preporuke i rješenja. 
 

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 

za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:021-05/13-01/02, URBROJ: 238/19-01-13-
10 od 11.07.2013. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-10 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik općine 
Marija Gorica broj 124), članka 34. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

o imenovanju članova Odbora za koordinaciju projekta  
Poduzetničke zone u Kraju Donjem 

 
 

Članak 1. 
Odbor za koordinaciju projekta Poduzetničke zone u Kraju Donjem obavlja: 

- potrebne predradnje oko otkupa zemljišta 
- potrebne predradnje oko izgradnje komunalne infrastrukture  
- potrebne predradnje oko ishođenja lokacijske i građevinske dozvole 
- i druge potrebne poslove. 

 
Članak 2. 

Odbor za koordinaciju projekta poduzetničke zone u Kraju Donjem ima predsjednika i  šest 
(6) članova: 
 Zvonko Jakolić      - predsjednik povjerenstva 
            Dragutin Frkanec  -   član 
 Franc Požgaj         -   član 
            Zlatko Jakolić        -   član 
            Josip Žagmeštar   -   član  
 Boris Majerić         -   član 
 Branko Šoštarić    -   član 
 

Članak 3.  
Odbor za koordinaciju projekta Poduzetničke zone u Kraju Donjem donosi zaključke, 
preporuke i rješenja. 

 
Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 
za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:021-05/13-01/02, URBROJ: 238/19-01-13-
11 od 11.07.2013. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-11 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik općine 
Marija Gorica broj 124), članka 34. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijelo je 
 

 

O D L U K U 
o imenovanju Odbora za koordinaciju projekta  

odvodnje naselja Općine Marija Gorica 
 
 

Članak 1. 
Odbor za koordinaciju projekta odvodnje: 

- obavlja sve potrebne predradnje za ishođenje potrebnih dozvola i izgradnju sustava 
odvodnje naselja Općine Marija Gorica. 

 
 

Članak 2. 
Odbor za koordinaciju projekta odvodnje ima predsjednika i šest (6) članova: 

 Daniel Bukovinski     - predsjednik odbora 
           Đurđica Jakolić         -  član 
 Josip Žagmeštar      -  član 
 Milivoj Mrdak            -  član 
 Stjepan Jurišić          -  član 
 Toni Gaiser           -  član 
 Zdravko Žnidarić      -   član. 
 

Članak 3.  
Odbor za koordinaciju projekta odvodnje donosi zaključke, preporuke i rješenja. 

 
Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 
za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:021-05/13-01/02, URBROJ: 238/19-01-13-
12 od 11.07.2013. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-12 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
 
 
 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 182. 

 

 

 

 

-12- 

 11 
 
Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 

73/97 i 174/04), članka 29. i 45. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik općine Marija 
Gorica broj 124), članka 34. i 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U  
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta  

od elementarnih nepogoda 
 
 

Članak 1. 
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Marija 

Gorica imenuju se: 

 Mario Pušić         – predsjednik, 

 Josip Žagmeštar – član 

 Petra Orešić        – član 

 Branko Crnić       – član 

 Grozdana Neral  – članica. 
 
 

Članak 2. 
 Zadaće povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točka 3. Zakona o zaštiti 
od elementarnih nepogoda. 
 

Članak 3. 
 Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Marija Gorica. 
 

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova odbora 

za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, KLASA:022-05/16-02/04, URBROJ: 238/19-02-16-1 
od 29.04.2016. godine. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-13 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

Gorica broj 124)  i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik općine Marija 
Gorica broj 124) Općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2017. godine, 
donijelo je 
 
 

O D L U K U  
o obavljanju stručnih, administrativnih i tehničkih 

 poslova za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika/ce i radna tijela 
 
 

Članka 1. 
 

Ovom Odlukom povjerava se obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova 
za Općinsko vijeće, radna tijela Općinskog vijeća, Općinskog načelnika/ce i radna tijela koja 
imenuje Općinski načelnik/ca, službenicama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija 
Gorica. 
 

Članak 2. 
 

Za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za Općinsko vijeće, radna 
tijela Općinskog vijeća, Općinskog načelnika/ce i radna tijela koja imenuje Općinski 
načelnik/ca, službenice imaju pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kuna neto po sjednici. 

Sredstva za naknadu troškova osiguravaju se u Proračunu Općine Marija Gorica. 
 

Članka 3. 
 

Naknada iz članka 2. stavak 1. isplaćuje se u pravilu nakon sjednice. 
 

Članak 4. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju stručnih, 
administrativnih i tehničkih poslova za Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo Klasa: 021-
05/07-01/20, Urbroj: 238/19-07-6 od 27. prosinca 2007. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u  Službenom 
glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-14 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 
 
            PREDSJEDNIK  
                            OPĆINSKOG VIJEĆA 
                      Josip Žagmeštar 
 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 182. 

 

 

 

 

-14- 

 13 
 

Na temelju članka 143. stavak 6. točka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi  (Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 
126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), članka 32 . Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik 
Općine Marija Gorica, broj 124 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik 
Općine Marija Gorica, broj 124), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 2. sjednici, 
održanoj 29. lipnja 2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o financiranja produženog boravka u  

OŠ Ante Kovačića u Mariji Gorici  
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuju se načini i uvjeti financiranja produženog boravka u Osnovnoj školi 
Ante Kovačića u Mariji Gorici koji je utvrđen kao šira javna potreba u osnovnom školstvu, a u 
organizaciji su osnovnih škola koje imaju prostorne uvjete. 

 
Članak 2. 

Produženi boravak  je  oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne 
nastave. Program produženog boravka u OŠ Ante Kovačića u skladu s člankom 11. 
Državnog Pedagoškog standarda organizira se s najmanje 14, a u pravilu sa 20 učenika, a 
financira se iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave. 
Produženi boravak organizira se za skupinu učenika od 1. do 4. razreda. 
Dnevno trajanje produženog boravka je od 07,00 do 13,00 sati u jutarnjoj smjeni i od 11,00 
do 17,00 sati u poslijepodnevnoj smjeni.  
 

Članak 3. 
Općina Marija Gorica financirati će program produženog boravka u Osnovnoj školi Ante 
Kovačića u Mariji Gorici od 04. rujna 2017. do 15. lipnja 2018. godine. 
Program produženog boravka provode radnici školskih ustanova koji ispunjavaju uvjete za 
zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, a koji su propisani odredbama Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17). 
Radni odnos se zasniva na određeno, puno radno vrijeme temeljem javnog natječaja. 
 

Članak 4. 
Sredstva za plaću i naknadu plaće s doprinosima na plaću radniku u produženom boravku 
osiguravaju se u Proračunu Općine Marija Gorica sukladno Odluci o visini osnovice za 
obračun plaće u javnim službama (Narodne novine broj „123/16“). 
Materijalna prava radnika u produženom boravku koja su ugovorena Kolektivnim ugovorom 
za zaposlenike u javnim službama i materijalna prava za radnika koji radi u programima koji 
se provode u nenastavne dane (regres, božićnica, jubilarna nagrada, stručno usavršavanje) 
isplaćivati će se sukladno mogućnostima Proračuna Općine Marija Gorica, a temeljem 
posebne Odluke općinske načelnice. 
Naknada prijevoza na posao i s posla radniku koji radi u programu koji se provodi u nastavne 
i nenastavne dane isplaćivat će se sukladno mogućnostima Proračuna Općine Marija Gorica, 
a temeljem posebne Odluke općinske načelnice, koja će biti donesena prije zasnivanja 
radnog odnosa. 
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Članak 5. 
Roditelji učenika sudjeluju u financiranju troškova prehrane u produženom boravku  sa 
cijenom od 10,00 kuna dnevno. 
Općina Marija Gorica sufinancirati će prehranu učenicima u produženom boravku sukladno 
Odluci Općinskog vijeća od 11. srpnja 2013. godine. 

 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-15 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

 
                                                                                 

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

Gorica broj 124), članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni 
glasnik Općine Marija Gorica broj 124) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 2. 
sjednici održanoj  29. lipnja 2017. godine donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju investicije kupnje nekretnine  

k.č. 603/3, k.o. Kraj, upisane u zk. uložak 1166/A, Općinskog suda u Novom Zagrebu 
Zemljišnoknjižnog odjela u Zaprešiću, površine 808 čhv 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom prihvaća se investicija kupnje nekretnine označene kao k.č. 603/3, 

k.o. Kraj, upisane u zk. uložak 1166/A, Općinskog suda u Novom Zagrebu Zemljišnoknjižnog 
odjela u Zaprešiću, površine 808 čhv, označene kao livada u kraju, vlasnika Tašić Tomice iz 
Šenkovca, Ulica Ivana Vrapca 25, OIB: 01507934378.  

 
Članak 2. 

Investicijom iz članka 1. ove Odluke ispunjavaju se uvjeti za poboljšanje urbane 
razvijenosti i kvalitete života lokalnog stanovništva povećanjem broja kvalitetnih športsko 
rekreacionih centara na području Općine Marija Gorica, obzirom da je važećim Prostornim 
planom uređenja Općine Marija Gorica katastarska čestica 603/3, k.o. Kraj uvrštena u zonu 
obuhvata športsko rekreacijske namjene. 
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Članak 3. 

Temeljem ponude Tašić Tomice od 13.06.2017. godine za kupnju nekretnine iz 
članka 1. ove Odluke za iznos od 45.000,00 kuna kao rješenje problema sa premještajem 
objekta ribolovnog društva  sa susjedne parcele, dana 16.06.2017. godine zatražena je 
izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnine od stalnog sudskog vještaka  za graditeljstvo 
i procjenu nekretnina prema kojem je vrijednost nekretnine manja od ponuđene i iznosi 
40.900,00 kuna, a i manja od osiguranih sredstava I. Izmjenama i dopunama Proračuna 
Općine Marija Gorica za 2017. godinu R 203, konto 411. 

Ovom Odlukom prihvaća se investicija kupnje nekretnine iz članka 1. ove Odluke, a 
prema Elaboratu o procjeni vrijednosti nekretnine i utvrđenoj tržišnoj vrijednosti nekretnine 
izrađenom po Stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina Lidija Seke, 
dipl.ing.arh., Ovl. br. 4 Su-203/17., a koja iznosi 40.900,00 kuna. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-16 
Marija Gorica, 29. lipnja 2017. 

   PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 18. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine 

Marija Gorica broj 126), članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica 124) i članka  60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni 
glasnik Općine Marija Gorica 124), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 2. 
sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, donijelo je  
 

 
O D L U K U  

o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa  
Općine Marija Gorica za građevinu od javnog interesa – rekonstrukcija i uređenje 

Goričkog trga javne i društvene namjene (javna površina) 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom odlučuje se o oslobađanju od plaćanja obveze komunalnog 

doprinosa Općine Marija Gorica za rekonstrukciju građevine – rekonstrukcija i uređenje 
Goričkog trga javne i društvene namjene – javna površina, trg, 2. skupine na građevnoj 
čestici k.č. 73 i 74, k.o. Kraj, u naselju Marija Gorica. 

 
Članak 2. 

Općina Marija Gorica oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju 
građevine – rekonstrukcija i uređenje Goričkog trga javne i društvene namjene – javna 
površina, trg, 2. skupine na građevnoj čestici k.č. 73 i 74, k.o. Kraj, u naselju Marija Gorica, 
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za koji je izdana pravomoćna građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/17-01/000059, 
URBROJ: 238/1-18-10/15-17-0007 od 18.05.2017, obzirom da se radi o građevini od javnog 
interesa za Općinu Marija Gorica. 

 
Članak 3. 

Iznos oslobođenja posebno će se osigurati iz prihoda Proračuna Općine Marija 
Gorica u skladu sa člankom 20. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica broj 126).  
 

Članka 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 238/19-01-17-17 
Marija Gorica,  29. lipnja 2017. 
 
           PREDSJEDNIK 
                OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                Josip Žagmeštar 

 


