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1 
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 

115/16, 101/17), članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 
Gorica broj 124), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 5. sjednici, 29. studenog 
2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o porezima Općine Marija Gorica 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne stope i 
osnovica te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Općine 
Marija Gorica. 
 

II. VRSTE POREZA 

Članak 2. 
Općini Marija Gorica pripadaju sljedeći općinski porezi: 
- prirez porezu na dohodak 

- porez na potrošnju 

- porez na kuće za odmor. 

 
 

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK 

Članak 3. 
Prirez porezu na dohodak plaćaju porezni obveznici poreza na dohodak s 

prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Marija Gorica sukladno 
odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu 
na dohodak. 

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu 
o porezu na dohodak i pravilniku o porezu na dohodak. 

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz stavak 2. ovog 
članka. 

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Marija Gorica. 
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna 

uprava. 
 

IV. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 4. 
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka 

pića), prirodna vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji 
se nalaze na području Općine Marija Gorica. 

 
Članak 5. 

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja 
pruža ugostiteljske usluge. 
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Osnovica poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se 
prodaje u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. 

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 2. ovog članka. 
Porez na potrošnju iskazuje se na obrascu PP-MI-PO i predaje do 20-og u mjesecu 

za prethodni mjesec. 
Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i 

bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni 
mjesec. 

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo 
financija  - Porezna uprava prema sjedištu, odnosno prebivalištu  ili uobičajenom boravištu 
poreznog obveznika. 
 

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 

Članak 6. 
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste 

povremeno ili sezonski. 
Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj  

poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. 
 

Članak 7. 
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za 

odmor, a koje se nalaze na području Općine Marija Gorica.  
 

Članak 8. 
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 12,00 kuna/m2 godišnje po metru 

korisne površine kuće  za odmor. 
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o 

utvrđivanju poreza. 
 

Članak 9. 
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 6. stavak 1. 

ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: 
putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem 
poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, 
izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci. 
 

 
Članak 10. 

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja 
Ministarstvo financija  - Porezna uprava.  

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnoj Poreznoj upravi  dostaviti 
podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o 
poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na 
kuće za odmor.  

 
Članak 11. 

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine Marija Gorica. 
 

VI. NADLEŽNOST I PROMJENA PROPISA 

Članak 12. 
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Općina Marija Gorica poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 
naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom u cijelosti prenosi na Poreznu upravu. 

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u 
iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda. 

Porezna uprava je dužna do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Marija Gorica 
dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima. 

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje 
javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do 
zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec. 
 
 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 
Na utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao 

i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći porezni 
postupak, osim ako je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima 
drugačije određeno  u kojem se slučaju primjenjuju odredbe tih zakona u postupcima 
utvrđivanja i naplate općinskih poreza. 
 

Članka 14. 
Postupci utvrđivanja i naplate poreza na tvrtku, odnosno naziv započeti do dana 

stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima, završiti će prema odredbama Zakona o 
financiranju jedinica lokalne  i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 
117/93, 69/97, 33/00,73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,147/03, 132/06, 26/07 , 
73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i Odluke o općinskim porezima Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 20/01 i 23/02 i NN broj 119/01, 109/2002 i 
08/2006). 

 
Članak 15. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima 
Općine Marija Gorica broj (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 20/01 i 23/02 i NN broj 
119/01, 109/2002 i 08/2006). 

 
Članak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 
prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u Narodnim novinama. 
 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/07 
URBROJ: 238/19-01-17-3 
Marija Gorica, 29. studenog 2017. 
 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka  170. stavak 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 
115/16), članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 
124), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 5. sjednici, 29. studenog 2017. godine, 
donijelo je 

 
O D L U K U 

o troškovima ovrhe  
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuju obveznici, visina i način plaćanja troškova ovrhe u 

postupcima koje provodi Općina Marija Gorica. 
 

Članak 2. 
Troškovi ovrhe utvrđuju se u visini od 200,00 kuna i naplaćuju se u postupku ovrhe. 
 

Članak 3. 
Troškove ovrhe snosi ovršenik. Ako ima više ovršenika oni su solidarni dužnici. 
Troškovi koji nisu utvrđeni ovršnim rješenjem, utvrđuju se posebnim rješenjem u roku 

od osam dana od dana nastanka. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/07 
URBROJ: 238/19-01-17-4 
Marija Gorica, 29. studenog 2017. 
 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 

2 
3 

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

Gorica broj 124) i članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni 
glasnik Općine Marija Gorica 124), Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici, održanoj 29. 
studenog 2017. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o kriterijima, mjerilima i načinu sufinanciranja prehrane  

učenika osnovnih škola    
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Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način korištenja financijskih sredstava iz 

Proračuna Općine Marija Gorica za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola s 
prijavljenim prebivalištem na području Općine Marija Gorica. 
 

Članak 2. 
Pravo na sufinanciranje prehrane - mliječnog obroka ostvaruje učenik osnovne 

škole ako ima prebivalište na području Općine Marija Gorica, temeljem sljedećih kriterija: 
Učenici s olakšicom od 100%: 

 ako su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, sukladno članku 28. Zakona 
o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) 

 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 teškoćama u razvoju . 
 

Članak 3. 
 Pravo na besplatan ručak ostvaruje učenik osnovne škole uključen u program 
produženog boravka, ako učenik ima prebivalište na području Općine Marija Gorica, 
temeljem sljedećih kriterija: 
 Učenici s olakšicom od 100%: 

 ako je dijete s teškoćama u razvoju. 
 

Članak 4. 
Roditelji učenika ostvaruju pravo na sufinanciranu prehranu temeljem dokumentacije 

kojom se dokazuje status iz članka 2.  i članka 3. ove Odluke, a od prvog dana sljedećeg 
mjeseca nakon dana dostave dokumentacije u školu.  

Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka važeća je za tekuću školsku godinu. 
Samohrani roditelj je, prema propisima iz socijalne skrbi, roditelj koji nije u braku i ne 

živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete. 
Djeca  s teškoćama u razvoju su djeca oštećenog vida ili sluha, djeca s motoričkim 

oštećenjima, djeca sa smanjenim intelektualnim sposobnostima (djeca s mentalnom 
retardacijom), djeca s autizmom, djeca sa višestrukim  teškoćama u razvoju i slično.  

 
Članak 5. 

Škola je obvezna: 

 prikupiti dokumentaciju temeljem koje učenik ostvaruje pravo na sufinanciranu 
prehranu (potvrda o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice, preslika 
rješenja ili potvrda Centra za socijalnu skrb, potvrda Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, preslika rješenja kojim se dokazuje stupanj invalidnosti veći od 70% za 
roditelja invalida Domovinskog rata, preslika rješenja o dječjem doplatku, dokaz 
samohranog roditelja – izvod iz matice rođenih za dijete, rješenje o razvodu braka i 
dokaz da drugi roditelj ne plaća alimentaciju i drugi odgovarajući dokaz), medicinska 
dokumentacija ili rješenje nadležnog tijela,  

 za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranu prehranu (mliječni obrok i besplatan 
ručak) 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 
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- mjesečne obračune za prehranu. 
 

Članak 6. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o kriterijima, mjerilima i 

načinu sufinanciranja prehrane učenika Osnovne škole Ante Kovačića u Mariji Gorici KLASA: 
021-05/12-01/24, URBORJ: 238/19-01-12-4 od 22.03.2012. godine. 

 
Članak 7. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, a stupa na 
snagu 01. siječnja 2018. godine. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/07 
URBROJ: 238/19-01-17-5 
Marija Gorica, 29. studenog 2017. 
 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Josip Žagmeštar 
 
 

2 
4 
 
 Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu (Narodne novine br. 39/13, 48/15),  članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama 
(Narodne novine br.142/13), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 
br. 92/10) i članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 
broj 124), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 5. sjednici održanoj 29. studenog 
2017. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta 

i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama 

zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu 

na području Općine Marija Gorica 

 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi 
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu. 
 Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, 
vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i svo drugo 
zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. 
 Čestice poljoprivrednog zemljišta, koje su u Katastru označene kao poljoprivredna 
kultura, a nalaze se unutar građevinskog područja naselja Općine Marija Gorica, te su 
Prostornim planom uređenja Općine Marija Gorica planirane za izgradnju, moraju se 
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održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do konačnosti akta 
kojim se odobrava gradnja. 
 Neizgrađeno građevinsko zemljište koristi se do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni 
kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. 
 Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta iz stavka 4. ovog članka smatra se 
sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem. 
 

Članak 2. 

Agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu smatraju se: 

- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 

- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 

- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

- korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 

- održavanje organske tvari u tlu, 

- održavanje povoljne strukture tla, 

- zaštita od erozije. 
 
II. AGROTEHNIČKE MJERE 
1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta 
 

Članak 3. 
 Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva 
provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno: 

- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj vrsti, 

odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, 

- održavanje i poboljšanje plodnosti tla, 
- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima, 
- održavanje, voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju. 

 
2. Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 
 

Članak 4. 
 U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, vlasnici i 
posjednici poljoprivrednog zemljišta, dužni su primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere 
obrade tla, te njege usjeva i nasada. 
 Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem te njege usjeva 
i nasada, potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su 
mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera 
zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima. 

 
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 
 

Članak 5. 
 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupke za 
suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, sukladno mjerama propisanim posebnim propisima za 
zaštitu bilja, koji uređuju održivu uporabu pesticida. 

Nakon provedbe postupka iz stavka 1. ovog članka, vlasnici i posjednici, dužni su 

odlagati ambalažu sukladno uputama proizvođača pesticida. 

 
4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka i gospodarskog otpada 
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Članak 6. 
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne 

ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom 
agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi. 
 

Članak 7. 

 Agrotehničke mjere, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, odnosno vegetacijsko-

gospodarskog otpada obuhvaćaju: 

- obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem 

se primjenjuje konvencionalna obrada tla, 

- primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se 

primjenjuje konzervacijska obrada tla, 

- obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u 

višegodišnjim nasadima, 

- obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na 

šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem. 

- uspostava šumskog reda nakon sječe, skupljanje suhih biljnih ostataka nakon 

čišćenja šuma i održavanje protupožarnih prosjeka i putova prema pravilima 

šumarske struke, prije vremena povezane opasnosti. 

 Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo 
spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika. 
 Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz 
provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom. 
 Onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se vegetacijsko-gospodarski otpad 
poljoprivrednog porijekla ako je ostavljen na poljoprivrednoj površini dulje od jedne godine, ili 
nije zaoran (kukuruzovina) do 01.04. tekuće godine. 
 Gospodarski otpad (stajski gnoj i gnojnica) moraju se zaorati u roku od 24 sata nakon 
nanošenja na poljoprivredno zemljište. 
 Gnojnica i (ili) stajski gnoj, ako su nanijeti na poljoprivredno zemljište koje je udaljeno 
do 200 metara od stambenih objekata naselja, moraju se zaorati odmah. 

 
5. Održavanje razine organske tvari u tlu 
 

Članak 8. 
 Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda 
prema pravilima struke. 
 Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu strne žitarice – okopavine - industrijsko 
bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese. 
 Trave, djeteline, djetelinsko- travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio 
plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine. 
 
6. Održavanje strukture tla 
 

Članak 9. 
 Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i 
svojstvima zemljišta, tako da se u uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta 
preporučuje izbjegavanje obrade i provoza mehanizacijom na poljoprivrednom zemljištu, 
osim prilikom žetve i berbe usjeva. 
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7. Zaštita od erozije 
Članak 10. 

 Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta na svim površinama gdje 
postoji mogućnost erozije ili klizanja tla dužni su provoditi mjere zaštite od erozije ili klizanja 
tla, a to su: 

- zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno 
specifičnostima agroekološkog područja. 

- zabrana ograničene ili potpune sječe voćaka na strmom zemljištu, osim sječe iz 
agrotehničkih razloga, 

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i 
njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama, ukoliko se takve površine 
na strmim zemljištima preoravaju, obveza je vlasnika odnosno ovlaštenika sadnja 
višegodišnjih kultura, 

- određuje se obrađivanje strmog zemljišta obveznim zatravljivanjem i sadnjom voćaka, 
- na terenima koja su podložna eroziji i klizanju, zabranjuje se usmjeravanje 

(kanaliziranje) i ispuštanje oborinskih voda na dio zemljišta, 
- zabrana skidanja oraničnog (humusnog) sloja s poljoprivrednog zemljišta. 
- tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, zemljišta 

moraju imati pokrov koji umanjuje erozije tla. 
- tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko 

nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla. 
- zaštita od erozije ili klizanja provodi se sustavnim upravljanjem i pravilnom obradom 

na zemljištu  i ovisno o specifičnim karakteristikama tla. 
 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH RUDINA 
 

Članak 11. 

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se: 

1. održavanje živica i međa, 
2. održavanje poljskih putova, 
3. uređivanje i održavanje kanala, 
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa 
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa. 

 

1. Održavanje živica i međa 
Članak 12. 

 Vlasnici i posjednici zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redoviti održavati i 
orezivati, na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, 
zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1m, da spriječe njenu 
zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta. 
 Živice uz međe, mogu se zasaditi najmanje 0,5m od ruba puta, odnosno međe i ne 
mogu biti šire od 0,5m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju se 
obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1m. 
 Vlasnički odnosi glede živica iz prethodnog stavka posebno su propisani Zakonom o  
vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu 
vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju  provedbu 
agrotehničkih zahvata. 
 Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa. 
 Za ograđivanje parcela na međama, zabranjuje se korištenje bodljikave žice i 
armaturnih mreža. 
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2. Održavanje poljskih putova 
Članak 13. 

 U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi. 

 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim 

putovima koje koriste. 

 Pod održavanjem poljskih putova podrazumijeva se naročito: 

- redovito održavanje i uređivanje poljskih putova, kako ne bi omatali provođenje 
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila, 

- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom, 
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja 

oborinskih voda, 
- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove, 
- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta, 

- sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, 
neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.), 

 Za održavanje puteva u privatnom vlasništvu (putevi služnosti) odgovorni su njihovi 
vlasnici, odnosno posjednici.  
 

Članak 14. 

 Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a 

naročito: 

- preoravanje poljskih putova, 
- sužavanje poljskih putova, 
- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove, 
- nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta, 
- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove. 

 
3. Uređivanje i održavanje kanala 

Članak 15. 

U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode, vlasnici i ovlaštenici 
zemljišta su uz svoje parcele dužni održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, 
tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom i raslinjem, odnosno omogući 
prirodni tok voda. 

Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1. ove Odluke, osim kada se to radi 
temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik 
odnosno ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta. 
 

4. Sprječavanje zasjenjivanje susjednih parcela 

Članak 16. 
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna 

proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. U protivnom 
oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete 
sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
 
5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 
 

Članak 17. 

 Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je 
zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna 
proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama. 

Stablašice koje čine vjetrobrani pojas, vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati. 
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IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Članak 18. 

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni: 

- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale, te poljske i šumske putove, 
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, 

berbe i slično, a najkasnije do 01. lipnja tekuće godine, 
- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom. 

 

Članak 19. 

 Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada, vlasnici su dužni: 

- dobiti odobrenje nadležnog DVD-a o mjestu i vremenu spaljivanja, 
- spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200m od ruba 

šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim 
parcelama, te najmanje na udaljenosti od 15 m od krošanja stabala, nasada na 
susjednim parcelama kao i od vodiča i stupova dalekovoda, 

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od 
trave i drugog gorivog materijala, 

- spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljivanja vatre 
do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu 
za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.), 

- nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja 
u potpunosti ugasiti vodom. 

 

Članak 20. 

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom 
zemljištu u razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna. 

 

V. NADZOR 
Članak 21. 

 Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Ministarstvo poljoprivrede, Poljoprivredna 
i Fitosanitarna inspekcija, Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica, te poljoprivredni 
redar, a u obavljanju nadzora ovlašteni su: 

1. rješenjem narediti: 
- poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja nastanka štete, onemogućavanja ili 

smanjenja poljoprivredne proizvodnje, 
- poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina, 
- poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj 

proizvodnji; 
2. u slučaju nepoduzimanja radnji iz točke 1. ovog stavka narediti izvršenje istih putem 

trećih osoba na trošak vlasnika ili ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta; 
3. izdati obvezni prekršajni nalog; 
4. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja. 

 Po utvrđenom stanju i poduzetim mjerama Jedinstveni upravni odjel Općine Marija 
Gorica i poljoprivredni redari dužni su redovito izvještavati poljoprivrednu inspekciju u 
područnim jedinicama. 
 Do oformljavanja službe poljoprivrednog redara, nadzor nad provođenjem ove Odluke 
provoditi će Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica i poljoprivredna inspekcija. 
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Članak 22. 
 Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su osobi iz nadzora, u provedbi 
njegove ovlasti, omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog 
zemljišta. 
 Ako osoba iz nadzora u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne 
policijske uprave. 
 

VI. KAZNENE ODREDBE 
Članak 23. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba – vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ako, temeljem ove Odluke ako: 

- ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 
- ne provodi mjere zaštite od erozije i klizanja tla, 
- ne sprječava zakorovljenost, 
- ne poduzima mjere zaštite od biljnih bolesti i štetočina, 
- ne uklanja biljne ostatke i gospodarski otpad. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 1.200,00 kuna kaznit će se odgovorna 
osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz  stavka 1. ovog članka. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba 
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a vlasnik je ili korisnik 
poljoprivrednog zemljišta za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 800,00 kuna kaznit će se fizička osoba – 
vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 24. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba – vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ako, temeljem ove Odluke: 

- ne uređuje i održava živice i međe, 
- ne održava poljske putove, 
- ne uređuje i održava kanale, 
- ne sprečava zasjenjivanje susjednih parcela. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se odgovorna 
osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz  stavka 1. ovog članka. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1200,00 kuna kaznit će se fizička osoba 
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a vlasnik je ili korisnik 
poljoprivrednog zemljišta za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 400,00 kuna kaznit će se fizička osoba – 
vlasnik ili korisnika poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 25. 
  Ovlašteni djelatnik – poljoprivredni redar, može od fizičkih osoba na licu mjesta 
naplatiti   novčanu kaznu od 500,00 kuna. 
 U slučajevima kada je kazna naplaćena na licu mjesta ili u roku od 8 dana protiv 
prekršitelja neće se pokretati prekršajni postupak, a protiv prekršitelja koji nisu platili novčanu 
kaznu u navedenom roku poljoprivredni redar će izdati prekršajni nalog s novčanom kaznom 
sukladno članku 21. ove Odluke. 

 
 
VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 26. 
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 Do uspostave poljoprivrednog redarstva nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja 
Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica sa svim ovlastima poljoprivrednog redara. 
 

Članak 27. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o agrotehničkim mjerama te 
uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Marija Gorica, KLASA: 021-
05/09-01/02, URBROJ: 238/19-09-10, od 02. srpnja 2009. godine. 
 

Članak 28. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica.  

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-10/07 
URBROJ: 238/19-01-17-6 
Marija Gorica, 29. studenog 2017. 
  

PREDJSENIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
   Josip Žagmeštar 

 
 

5 
Temeljem točke 3. završnih odredbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti 

za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (Narodne novine broj 42/17) i članka 32. 
Statuta Općine Marija Gorica ( Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124), na svojoj 5. 
sjednici održanoj 29. studenog 2017. godine, donijelo je 

 
 

STRATEGIJU 
IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM NA PODRUČJU 

OPĆINE MARIJA GORICA OD 2017. DO 2020. GODINE 
 
 

I. UVOD 
Općina Marija Gorica je, vezano uz specifične potrebe osoba s invaliditetom te 

ostvarivanja zaštite njihovih prava, pristupila izradi ove Strategiju izjednačavanja mogućnosti 
osoba s invaliditetom za razdoblje od 2017. – 2020. koja prati sadržaj i smjernice Nacionalne 
strategije. 

Glavni cilj prihvaćanja ove strategije je nastojanje naglašavanja, uspostavljanja i 
provođenja učinkovitog i odgovornog cjelovitog sustava skrbi o osobama s invaliditetom na 
području općine putem mjera i aktivnosti koje Općina Marija Gorica može poduzimati prema 
svojim mogućnostima i provoditi samostalno ili u suradnji s tijelima državne uprave, 
ustanovama, udrugama osoba s invaliditetom i svim drugim pravnim i fizičkim osoba koje će 
htjeti surađivati na ovom području.  

 
II. NACIONALNA STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S 
INVALIDITETOM OD 2017. DO 2020. GODINE 
 

Kao temeljni akt svake države, a tako i Republike Hrvatske, Ustav predstavlja stup za 
postavljanje pravnih okvira na svim područjima. Načelo jednakosti temeljna je i najviša 
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vrednota ustavnog poretka i predstavlja osnovu za tumačenje Ustava. Ustavom je 
zajamčena posebna skrb države u području zaštite osoba s invaliditetom, kao i njihovo 
uključivanje u život. Djeca s teškoćama u razvoju posebno su zaštićena na područjima 
posebne njege i skrbi, obrazovanju, dobrobiti itd. 

Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije, Vijeća Europe i 
Ujedinjenih naroda te je potpisnica svih važnih i temeljnih konvencija i standarda u području 
socijalne i ekonomske sigurnosti građana te je kao takva dužna voditi brigu o zaštiti i 
promicanju ljudskih prava osoba s invaliditetom kako bi mogle ravnopravno sudjelovati u 
ekonomskim, društvenim, građanskim, političkim i kulturnim područjima života.  

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 20. travnja 2017. godine 
donijela Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. - 
2020. godine, pri čemu je usmjerena prema snaženju zaštite prava osoba s invaliditetom i 
djece s teškoćama u razvoju. 

Nacionalna strategija ima za svoj primarni cilj učiniti društvo što osjetljivijim i 
prilagodljivijim za prijeko potrebne promjene u korist izjednačavanja mogućnosti osoba s 
invaliditetom. Također, potrebno je stvoriti uvjete za aktivno uključivanje i ravnopravnost 
osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu i društvu te sprječavanje bilo kojeg oblika 
diskriminacije.       

 

III. STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM 
OD 2017. DO 2020. GODINE OPĆINE MARIJA GORICA 
 

Sukladno točki 3. završnih odrednica Nacionalne strategije izjednačavanja 
mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine koju je donijela Vlada 
Republike Hrvatske, obvezuju se jedinice lokalne samouprave na izradu lokalne strategije u 
svrhu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. 

Nacionalna strategija predstavlja strateški dokument kojim se u Republici Hrvatskoj 
usmjerava provedba politike prema osobama s invaliditetom, a na taj način djeluje i kao 
provedbeni dokument Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. 

Kako bismo pravilno mogli planirati i provoditi aktivnosti za osobe s invaliditetom od 
izuzetne je važnosti definirati pojam invaliditeta odnosno tko je osoba s invaliditetom. 
Definicija Ujedinjenih naroda, prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, definira 
pojam invaliditeta na slijedeći način „pojam invaliditeta razvija i proistječe iz interakcije osoba 
s invaliditetom s barijerama u stavovima i barijerama u okolini koje onemogućuju njihovo 
potpuno i djelotvorno sudjelovanje u društvu ravnopravno s drugim osobama“. 

Ciljevi ove Strategije su usmjeriti napore prema pokušaju osiguravanja potpune 
integracije osoba s invaliditetom u svim važnim područjima društva i života s naglaskom na 
veću mogućnost zapošljavanja, bolju pristupačnost zdravstvenih, kulturnih, prometnih i 
drugih usluga, poboljšanje života u obitelji i lokalnoj zajednici i dr. Također, važan cilj je 
dokidanje svih oblika diskriminacije na temelju invaliditeta i uvažavanje poruka osoba s 
invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.  

Svrha Strategije je unapređivanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog 
uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom, unapređivanje i 
poštivanje njihova dostojanstva. 

Temeljna načela Strategije su poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije 
uključujući slobodu izbora i neovisnost osoba, nediskriminaciju, puno i učinkovito 
sudjelovanje i uključivanje u društvo, poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta kao dijela 
ljudske različitosti i čovječnosti, jednakost mogućnosti, pristupačnost, poštivanje sposobnosti 
razvoja djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na 
očuvanju vlastitog identiteta. 

Osobitu pažnju, pri planiranju i provedbi mjera i aktivnosti ove Strategije, treba obratiti 
na pojedine skupine unutar populacije osoba s invaliditetom:  
• Osobe s teškim invaliditetom 
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• Osobe starije životne dobi s invaliditetom 
• Djeca s teškoćama u razvoju 
• Djevojkama, ženama i svim mlađim osobama s invaliditetom. 
 

U svrhu osiguravanja sveobuhvatnog pristupa u svim područjima od interesa za 
osobe s invaliditetom Strategija je podijeljena na 14 područja djelovanja: obitelj; život u 
zajednici; odgoj i obrazovanje; zdravstvena zaštita; socijalna skrb; stanovanje, mobilnost i 
pristupačnost; informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti; sudjelovanje u kulturnom 
životu; sudjelovanje u javnom i političkom životu; istraživanje i razvoj; rekreacija, razonoda i 
sport; rizične situacije i humanitarna krizna stanja; udruge osoba s invaliditetom u civilnom 
društvu i međunarodna suradnja. 

Mjere i aktivnosti unutar područja međusobno se nadopunjuju i uvjetuju. Dio mjera u 
nadležnosti je Općine Marija Gorica, ali su jednako značajne i mjere u nadležnosti ostalih 
javnopravnih tijela i organizacija koje se ne mogu uspješno ostvariti bez aktivnog 
sudjelovanja spomenutih tijela. 

U Strategiji nisu planirani iznosi financijskih sredstva jer će se potrebna sredstva za 
provedbu mjera i aktivnosti nastojati osiguravati za svaku godinu u proračunu Općine Marija 
Gorica prema mogućnostima proračuna. 

Dosadašnje stanje: 
Općina Marija Gorica je u svom dosadašnjem radu provodila aktivnosti financijske 

potpore osobama s invaliditetom sa svog područja, pri čemu su razvijeni partnerski odnosi s 
ostalim  institucijama i organizacijama,  a  sve  u  svrhu  omogućavanja  osobama  s  
invaliditetom kvalitetan i pristupačan život u lokalnoj zajednici. 

Svake godine se Proračunom Općine Marija Gorica osiguravaju sredstva za invalidne 
osobe na slijedeći način: 
- sufinanciranje usluge prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju, Radionice Zaprešić 
u godišnjem iznosu od 20.000,00 kuna, 
- financiranje programa udruga iz područja djelovanja pomaganja i socijaliziranja osoba 
sa invaliditetom. 
 

IV. PODRUČJA DJELOVANJA 
 
4.1. OBITELJ 

Obitelj je najstarija i najviša društvena vrijednost te najznačajnija zajednica za svaku 
osobu, a za razvoj i uspješnu integraciju osobe s invaliditetom uloga obitelji je presudna. 

Cjelokupno djelovanje društva za poboljšanje kvalitete života obitelji, pa tako i obitelji 
osoba s invaliditetom, oslanja se na postojeće strateške dokumente nacionalne razine. 

Socijalni model utemeljen na promicanju ljudskih prava osoba s invaliditetom 
prihvaćeni je koncept djelovanja prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj te je 
kao takav prihvaćen i u Općini Marija Gorica. Temelji se na filozofiji inkluzije koja smatra da 
svatko na svoj način može pridonijeti društvu i da mu, prije svega, pripada. Na osobu s 
invaliditetom gleda se kroz njezine mogućnosti, sposobnosti i interese. 

Iako moderna obitelj tijekom zadnjih godina doživljava niz transformacija koje nužno 
djeluju na njezinu stabilnost, obitelj koja se susreće s teretom invaliditeta izložena je 
dodatnim promjenama i nerijetko treba snažnu društvenu potporu za svoj opstanak. 

Suočavanje obitelji s dijagnozom djeteta ili odraslog člana iznimno je stresna situacija 
koja potpuno mijenja obiteljsku dinamiku. Podizanje djeteta s teškoćama u razvoju zahtijeva 
dodatne psihofizičke i materijalne napore, dodatna znanja za roditelje, drugu djecu i 
eventualne druge članove u obitelji. 

 
Ciljevi 
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• osnaživati i isticati ulogu obitelji kao temelja društvene zajednice s ciljem 
stvaranja kvalitetnog i stimulativnog obiteljskog okruženja za optimalni razvoj i 
rehabilitaciju djeteta s teškoćama u razvoju, 

• provoditi mjere kojima se poštuje pravo osobe s invaliditetom na 
samozagovaranje, osnaživanje prava na osobni integritet, 

• kontinuirano provoditi edukacije, predavanja i radionice, organizacije okruglih 
stolova i stručnih skupova za osobe s invaliditetom i članove obitelji i stručnjake u 
cilju promicanja obiteljskih vrijednosti te poticanja priznavanja roditeljskih prava 
osoba s invaliditetom, osnaživanja osoba s invaliditetom za neovisno i 
samostalno planiranje života, preuzimanje partnerskih i roditeljskih uloga mladih 
osoba s invaliditetom te razvoja svijesti o potrebi cjeloživotne naobrazbe. 

MJERE 
4.1.1. Provođenje edukacija, predavanja i radionica u dječjim vrtićima za roditelje/ 
skrbnike/udomitelje i odgajatelje za rad prema djeci s teškoćama u razvoju 
Nositelji: Općina Marija Gorica, Agencija za odgoj i obrazovanje, savjetovališta, Centar za 
socijalnu skrb Zaprešić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studijski centar socijalnog 
rada, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, vrtići i osnovna škola, udruge koje programski 
djeluju u korist osoba s invaliditetom. 
Aktivnosti: 

- organizirati edukacije, predavanja i radionice u predškolskim ustanovama, 

- provoditi promidžbene kampanje za senzibiliziranje javnosti za potrebe 

djece s teškoćama u razvoju 

- poticati edukacije i uključivanje volontera za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju i osobama s invaliditetom. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.2. ŽIVOT U ZAJEDNICI 

Osobi s invaliditetom i njezinoj obitelji treba se nastojati omogućiti potpunu integraciju 
u uređenoj, dostupnoj i prilagođenoj zajednici. 

Stoga je potrebna uspostava sveobuhvatne i sustavne edukacije osoba koje djeluju 
prema osobama s invaliditetom, kao i njihove obitelji. Pravodobna i interdisciplinarna stručna 
pomoć obitelji može uspješno spriječiti dublje poremećaje i progresiju oštećenja. 

Također treba ukazati na prisustvo udruga osoba s invaliditetom, kao najboljim 
poznavateljima specifičnosti potreba i problema osoba s različitom vrstom oštećenja, koje 
uvelike mogu pomoći osobi s invaliditetom i njezinoj obitelji. 

U svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te 
osiguranja neovisnosti življenja u lokalnoj zajednici, Općina Marija Gorica će provoditi mjere i 
aktivnosti, koje su sukladne Nacionalnoj strategiji izjednačavanja osoba s invaliditetom, a 
mjere i aktivnosti ostvarivati će se kroz postojeće razvijene partnerske odnose između 
Općine Marija Gorica i drugih institucija i organizacija te kroz ostvarivanje novih partnerskih 
odnosa, a u svrhu uključivanja osoba s invaliditetom u kvalitetniji život zajednice. 

U skladu s odrednicama Konvencije, djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama 
s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, treba omogućiti potpunu integraciju u dostupnu i 
prilagođenu zajednicu. 

 
Ciljevi 

• osiguravanje potpune uključenosti osoba s invaliditetom u lokalnu/društvenu 
zajednicu, poticati uklanjanje prepreka koje predstavljaju različite stavove u 
pravcu punog i jednakog učešća osoba s invaliditetom u zajednicu, 

• poticati razvoj usluga u zajednici i informiranja - senzibiliziranja javnosti o 
položaju i potrebama osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te 
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izvaninstitucionalnih oblika potpore djeci s teškoćama u razvoju, osobama s 
invaliditetom i njihovim obiteljima, 

• podupirati edukativne programe s ciljem razvoja pristupačnih sustava odgoja i 
obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. 

MJERE 
4.2.1. Unapređivanje suradnje udruga financiranih iz područja socijalne skrbi 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge financirane iz područja socijalne skrbi.  
Aktivnosti: 

- pružanje pomoći u organizaciji predavanja, komunikacijskih vježbi, 

radionica i sl. u cilju jačanja transparentnosti rada udruga, 

- pružanje pomoći u organizaciji predavanja, komunikacijskih vježbi, 

radionica i sl. voditelja i članova udruga u cilju postizanja što bolje 

psihosocijalne stabilnosti i osnaživanja za stjecanje sposobnosti 

samozagovaranja, 

- javno predstavljanje programa i projekata udruga. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.2.2. Uključivanje u humanitarne akcije i participacija u nabavi pomagala za kretanje i 
potpornih tehnologija koje pomažu osobama s invaliditetom u njihovom svakodnevnom 
životu 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom.  
Aktivnosti: 

- ovisno o pojedinačnim potrebama osoba s invaliditetom, uključivanje u 

humanitarne akcije kojima je cilj nabava pomagala za kretanje. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.3. ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 

Obrazovanje je temeljni uvjet društvene uključenosti i neovisnosti osoba s 
invaliditetom. Većina međunarodnih dokumenata ističe kvalitetno obrazovanje kao jedno od 
prioritetnih područja za djecu i mlade, a također i za one s teškoćama u razvoju. 

Stvaranje mogućnosti za sudjelovanje osoba s invaliditetom u redovnom obrazovanju 
nije važno samo za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, već je upoznavanje života s 
različitostima bogatstvo za svaku osobu. 

Konvencija posebno naglašava značaj obrazovanja za osobe s invaliditetom i stoga 
nalaže državama potpisnicama da osiguraju uključenost obrazovnog sustava, kao i 
cjeloživotno obrazovanje, bez diskriminacije i na osnovi jednakih mogućnosti. Obrazovanje 
treba poticati puni razvoj potencijala i osjećaja dostojanstva i vlastite vrijednosti djece s 
teškoćama i osoba s invaliditetom. Proces obrazovanja treba pomoći razvoju osobnosti 
osoba s invaliditetom, kao i njihovih talenata i kreativnosti, te mentalnih i tjelesnih 
sposobnosti, u njihovu punom potencijalu. Obveza države i svih razina vlasti je da osobe s 
invaliditetom dobiju potrebnu pomoć, unutar općeg obrazovnog sustava, kako bi se olakšalo 
njihovo djelotvorno obrazovanje. Također se osobama s invaliditetom treba osigurati pristup 
općem tercijarnom obrazovanju, stručnom usavršavanju, obrazovanju odraslih i 
cjeloživotnom učenju bez diskriminacije i na ravnopravnoj osnovi s drugima. 

Osim prilagodbe odgojno-obrazovnih programa, potrebno je omogućiti pristupačnost 
odgojno-obrazovnim ustanovama te omogućiti prilagodbu učionica, odnosno školskih 
prostora za djecu, odnosno učenike s posebnim potrebama s većim motoričkim oštećenjima 
te omogućiti potrebnu didaktičku opremu za slabovidne i gluhe učenike. 

 
Ciljevi 
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• inicirati osnivača ustanova za to da svi obrazovni sadržaji budu pristupačni 
osobama s invaliditetom, podržavati i promicati cjeloživotno učenje osoba s 
invaliditetom, 

• inicirati osnivača ustanova da sve osobe, bez obzira na vrstu i stupanj oštećenja, 
imaju jednak pristup obrazovanju, 

• inicirati osnivača ustanova da školovanje bude temeljeno na individualiziranom 
odgojno-obrazovnom planiranju i fleksibilnim organizacijskim modelima, 

• poticati poštivanje prava osoba s invaliditetom na svim razinama obrazovnog 
sustava, uključujući djecu od najranije dobi, 

• inicirati osnivača ustanova da omogući odgovarajuću ranu procjenu posebnih 
obrazovnih potreba djece, 

• poticati da roditelji djece s teškoćama u razvoju budu aktivni partneri u postupku 
razvoja individualiziranih obrazovnih programa za njihovu djecu, 

• poticati pristup neformalnom obrazovanju koji će mladima s invaliditetom 
omogućiti razvijanje potrebnih vještina koje ne mogu usvojiti redovnim 
školovanjem. 

 

MJERE 
4.3.1. Osiguravanje dostupnosti prostora, sadržaja i stručne pomoći djeci i mladima s 
teškoćama u razvoju za izvannastavne i sportske aktivnosti 
Nositelj: Općina Marija Gorica.  
Aktivnosti: 

- poticati da se prostori u vlasništvu Općine, vrtića i osnovnih škola koriste 

izvan nastave za slobodne aktivnosti za djecu i mlade s teškoćama u 

razvoju. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.3.2. Upoznavanje odgojno-obrazovnih ustanova na području Općine Marija Gorica s 
programskim djelovanjem udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom 
Nositelji: Općina Marija Gorica, Udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i financiraju 
se iz područja socijalne skrbi. 
Aktivnosti: 

- međusobno predstavljanje programskog djelovanja u cilju bolje suradnje, 

održavanje tribina i ciljanih susreta predstavnika udruga s učenicima 

vrtića i škola. 

Rok : Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.3.3. Upoznavanje nadležnih institucija na nužnost nabave specijalne i didaktičke opreme i 
posebnih didaktičkih sredstava za sve odgojno-obrazovne ustanove na području Općine 
Marija Gorica te informatičke opreme i elemenata informatičke podrške za gluhu i slijepu 
djecu i mlade 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i financiraju 
se iz područja socijalne skrbi. 
Aktivnosti : 

- upozoravati na potrebu nabave didaktičke opreme i didaktička sredstva za 

odgojno obrazovne ustanove na području Općine Marija Gorica prema 

individualnim potrebama djece s teškoćama u razvoju, 

- upozoravati na potrebu nabave informatičke opreme i elemenata 

informatičke potpore za gluhu i slijepu djecu i mlade. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
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4.3.4. Upozoravati na potrebu nabave udžbenika na Brailleovom pismu ili zvučnom zapisu 
za slijepu djecu 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i financiraju 
se iz područja socijalne skrbi. 
Aktivnosti: 

- inicirati nadležne institucije za nabavu besplatnih udžbenika na 

Brailleovom pismu ili zvučnom zapisu  za slijepu djecu. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.4. ZDRAVSTVENA  ZAŠTITA 
 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuje da je zdravstveno osiguranje 
u Republici Hrvatskoj obvezno i dobrovoljno. 

Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama prava 
i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti, a 
provodi ga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. 

Osobama s invaliditetom se trebaju omogućiti zdravstvene i rehabilitacijske usluge 
koje su posebno usmjerene potrebama osoba s invaliditetom, uključujući prevenciju 
invaliditeta, ranu identifikaciju i intervenciju te usluge namijenjene sprječavanju pogoršanja 
invaliditeta. Također, potrebno je osigurati provođenje mjera u cilju podizanja svijesti te 
informiranja o ljudskim pravima, dostojanstvu, nezavisnosti i potrebama osoba s invaliditetom 
kroz izobrazbu i promicanje etičkih standarda na svim područjima pružanja zdravstvene 
zaštite. 

Osobama s invaliditetom i drugim građanima trebaju biti dostupna prava na primarnu, 
specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu koja obuhvaća dijagnosticiranje, 
liječenje i medicinsku rehabilitaciju. Uz to je potrebno obuhvatiti pravo na stomatološko-
protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjeske, lakše ostvarivanje prava na 
ortopedska i druga pomagala i korištenje lijekova utvrđenih osnovnom i dopunskom listom 
prema potrebi, te pravo na korištenje  zdravstvene  zaštite u inozemstvu. 

Iako je sustav zdravstva visoko centraliziran i u cijelosti vezan na odluke nacionalne 
razine vlasti te kao takav treba i dalje funkcionirati, Općina Marija Gorica je u području 
zdravlja za osobe s invaliditetom tijekom proteklih godina osiguravala i isplaćivala financijska 
sredstva, prateći potrebe, zahtjeve i specifičnosti skupina s različitom vrstom oštećenja, a 
sukladno svojim proračunskim mogućnostima. 

 
Ciljevi 

• djelovati u smjeru pristupačnosti javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i 
kapaciteta da bi se osiguralo pružanje dobro opremljenih i kompetentnih 
zdravstvenih usluga, 

• osobama s invaliditetom, bez obzira na spol, dob, podrijetlo ili stupanj invaliditeta, 
djelovati u smjeru jednakog pristupa uslugama zdravstvene zaštite, kao i 
raspoloživim specijaliziranim uslugama, 

• djelovati u smjeru poštivanja specifičnosti s aspekta spolova u zdravstvenoj 
zaštiti osoba s invaliditetom, 

• djelovati u smjeru informiranja o invaliditetu, bez obzira dogodi li se prije ili poslije 
rođenja, nakon bolesti ili nesreće, te njegovu provedbu u uvjetima koji jamče 
poštivanje osobe s invaliditetom i njezine obitelji, s ciljem pružanja jasne, 
sveobuhvatne informacije i podrške, 

• djelovati u smjeru omogućavanja pristupa informacijama o pravima i 
mogućnostima njihova ostvarivanja na jeziku razumljivom osobama s različitim 
vrstama oštećenja. 
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MJERE 
4.4.1. Osiguravanje pristupačnosti objekata zdravstvenih ustanova osobama s invaliditetom 
Nositelji: Općina Marija Gorica, zdravstvene ustanove.  
Aktivnosti: 

- poticanje ustanova na arhitektonske prilagodbe objekata zdravstvenih 

ustanova za pristup i korištenje osobama s invaliditetom. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 

4.4.2. Provođenje rekreativno-terapeutskih  programa ljetovanja za djecu s teškoćama u 
razvoju 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, Gradsko 
društvo Crvenog križa Zaprešić, Centar za socijalnu skrb Zaprešić. 
Aktivnosti: 

- osiguravanje financijske i organizacijske podrške za provođenje 

rekreativnoterapeutskih programa preko ljetovanja djeci s teškoćama u 

razvoju, povećavanje spektra usluga i broja korisnika rekreativno-

terapeutskih programa preko ljetovanja. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 

4.4.3. Zdravstvena zaštita osoba kojima je potreban visok stupanj zdravstvene potpore 
Nositelji:  Općina Marija Gorica, zdravstvene ustanove, Centar za socijalnu skrb Zaprešić, 
udruge osoba s invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom i 
dr. 
Aktivnosti: 

- ukazivanje na potrebe za provođenje postupaka njege u kući, fizikalne i 

druge potrebne terapije, nabavku ortopedskih pomagala i ostalog, iznad 

standarda koji osiguravaju zakoni i drugi propisi. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.4.4. Zdravstvena zaštita žena s invaliditetom 
Nositelji:  Općina Marija Gorica, zdravstvene ustanove, Centar za socijalnu skrb Zaprešić, 
udruge osoba s invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom i 
dr. 
Aktivnosti: 

- sudjelovanje u organiziranju redovnih godišnjih/dvogodišnjih 

mamografskih pregleda za žene s invaliditetom, 

- sudjelovanje u organiziranju redovnih edukacija o zdravlju žena, 

reprodukcijskom i spolnom zdravlju, planiranju obitelji i drugim specifičnim 

područjima, osobito namijenjenim mladim djevojkama i ženama s 

invaliditetom. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.5. SOCIJALNA SKRB 
 

Socijalna skrb uključuje naknade socijalnog osiguranja i socijalne pomoći te socijalne 
usluge. Uglavnom obuhvaća sve mjere kojima je cilj zaštita ranjivih skupina. Socijalna skrb je 
sastavni dio sustava socijalne zaštite, usmjerena prema zbrinjavanju i uključivanju u društvo 
socijalno najugroženijih građana, odnosno socijalno osjetljivih skupina. 
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Socijalna su prava utvrđena u Europskoj socijalnoj povelji, uključujući posebice pravo 
na socijalnu zaštitu, pravo na socijalnu i medicinsku pomoć, te pravo na dobrobit koju 
pružaju službe sustava socijalne skrbi. Provedba ovih prava smanjuje rizik od isključenosti iz 
društva i marginalizacije i direktno pridonosi ostvarivanju prava osoba s invaliditetom na 
neovisnost, društvenu integraciju i sudjelovanje u životu zajednice. 

Socijalna skrb je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se 
osigurava i ostvaruje pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, 
nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog 
nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. 

U mnogim situacijama osobe s invaliditetom ne mogu ostvariti odgovarajuću dobrobit 
od sustava socijalne zaštite, dijelom zbog nedostatka takvih usluga, a dijelom zbog njihove 
nepristupačnosti. U najvećoj su mjeri ovisne o sustavu socijalne skrbi. 

U provođenju Strategije pojedini programi i pomoći prilagođavali bi se potrebama 
osoba s invaliditetom. 

U svrhu razvoja skrbi za osobe s invaliditetom od velikog je značenja pomoć koju 
organizacije civilnog društva mogu pružiti na području socijalne skrbi. Upravo se u razvoj 
sustava socijalne skrbi nastoji uključiti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
organizacije koje programski  djeluju u korist osoba s invaliditetom te druge institucije i 
organizacije koje mogu pridonijeti  poboljšanju  skrbi za osobe  s invaliditetom.  Poboljšanje 
skrbi za osobe s invaliditetom također znači i osiguranje dostupnosti informacija o pravima u 
okviru socijalne skrbi, izrada i provođenje projektnih aktivnosti prema specifičnim zahtjevima i 
potrebama osoba s invaliditetom u cilju zajedničkog  unaprjeđenja  lokalne  zajednice  u 
omogućavanju dostupnosti socijalne skrbi osobama s invaliditetom. 

 
Ciljevi: 

• promicati jednak pristup socijalnoj zaštiti osobama s invaliditetom, 
• promicati da se raspoloživost socijalnih usluga i potpore temelji na razumnoj, 

multidisciplinarnoj procjeni potreba određene osobe, te da se periodično 
preispituje svrhovitost provođenja, 

• promicati da opće socijalne usluge poštuju specifične potrebe osoba s 
invaliditetom  i njihovih obitelji, 

• štititi i promicati uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom 
na ravnopravnim temeljima s drugim osobama. 

MJERE 
4.5.1. Kontinuirano praćenje socijalnog i materijalnog statusa osoba s invaliditetom  
korisnika prava iz sustava socijalne skrbi 
Nositelji: Općina Marija Gorica, Povjerenstvo za socijalnu solidarnost Općine Marija Gorica, 
Centar za socijalnu skrb Zaprešić, Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić. 
Aktivnosti : 

- prikupljanje informacija i podatka o socioekonomskim i drugim prilikama 

osoba s invaliditetom koji koriste prava iz područja socijalne skrbi, 

- utvrđivanje potreba i planiranje aktivnosti za Općinu Marija Gorica. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.5.2. Osiguravanje postojećih, iniciranje i utvrđivanje novih prava i usluga za osobe s 
invaliditetom 
Nositelji : Općina Marija Gorica, Centar za socijalnu skrb Zaprešić.  
Aktivnosti: 

- osiguravanje postojećih materijalnih pomoći i iniciranje novih sukladno 

mogućnostima, 

- osiguravanje postojećih i organizacija dodatnih servisa i usluga sukladno 

mogućnostima. 
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Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.5.3. Edukacija i informiranje 
Nositelji:  Općina Marija Gorica, Centar za socijalnu skrb Zaprešić, udruge  iz područja  
socijalne skrbi. 
Aktivnosti: 

- poticanje institucija u organizaciji edukacija o obilježjima invaliditeta i 

socijalnoj skrbi, provođenje programa informiranja o pravima iz područja 

socijalne skrbi za osobe s invaliditetom i njihovih obitelji. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.5.4. Pružanje  podrške  obiteljima  koje  imaju  invalidne  osobe  i  djecu  s  posebnim 
potrebama u vidu medicinskog liječenja, nabave lijekova, tehničkih i drugih pomagala 
Nositelji : Općina Marija Gorica, Centar za socijalnu skrb Zaprešić.  
Aktivnosti: 

- podrška i informiranje korisnika o nadležnim institucijama gdje mogu 

ostvariti medicinsko liječenje, nabavu lijekova, tehničkih i drugih 

pomagala.  

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.6. STANOVANJE, MOBILNOST I PRISTUPAČNOST 

Mobilnost, pristupačnost i prijevoz osnovni su preduvjeti za uključivanje osoba s 
invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog življenja. 

Pristupačnost građevina osobama s invaliditetom regulirana je Zakonom o gradnji i 
Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti kojima su definirane obveze u vezi s gradnjom novih građevina, kao i obveze u 
vezi prilagodbe postojećih građevina tijekom njihove rekonstrukcije. 

Mobilnost je uređena Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Zakonom o 
cestama, Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, Zakonom o povlasticama u 
unutarnjem putničkom prometu, Pravilnikom o znaku pristupačnosti i Zakonom o kretanju 
slijepe osobe uz pomoć psa vodiča. 
 
 
Ciljevi 

• nastojati osigurati dovoljan broj pristupačnih mjesta za osobe s invaliditetom na 
javnim površinama, 

• nastojati učiniti pristupačnim kulturne, sportske i rekreacijske sadržaje, 
• promicati dostupnost u građevinama, na javnim površinama i sredstvima 

prijevoza za gluhe i slijepe osobe sustavom informiranja, 
• nastojati osigurati osobama s invaliditetom pristupačnost javnim građevinama, 

javnim površinama i prijevoznim sredstvima. 
 

MJERE 
4.6.1. Osiguravanje pristupa javnim građevinama i javnim površinama za osobe s 
invaliditetom 
Nositelj: Općina Marija Gorica 
Aktivnosti: 

- voditi brigu o osiguravanju pristupačnosti sportskim i rekreacijskim 

građevinama i površinama, te javnim ustanovama 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
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4.6.2. Osiguravanje pristupačnog prijevoza za osobe s invaliditetom 
Nositelj: Općina Marija Gorica. 
Aktivnosti: 

- voditi brigu o prilagođavanju i uređenju stajališta za autobuse prilagođene 

osobama s invaliditetom, kao i o osiguravanju parkirališna mjesta. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.6.3. Voditi brigu o pristupačnosti područja značajnih za neovisno kretanje i komunikaciju 
osoba s invaliditetom 
Nositelj: Općina Marija Gorica.  
Aktivnosti: 

- postavljanje taktilnih površina (linije vodilje i polja upozorenja), 

- upuštanje rubnjaka tijekom rekonstrukcije i gradnje prometnica. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.6.4. Osiguravanje dovoljnog broja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom 
Nositelj: Općina Marija Gorica.  
Aktivnosti: 

- nastojati osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za osobe s 

invaliditetom . 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.6.5. Subvencioniranje  troškova  javnog  prijevoza  za  invalidne osobe 
Nositelj: Općina Marija Gorica  
Aktivnosti: 

- nastojati osigurati sufinanciranje usluge javnog prijevoza slijepim i slabovidnim 
osobama s prebivalištem na području Općine Marija Gorica, a članovi su Udruge 
slijepih.   
 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.7. INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJA I PODIZANJE RAZINE SVIJESTI 
 

Osiguranje potpune integracije osoba s invaliditetom u društvo,  kao temeljni cilj 
Strategije, ne može se ostvariti bez pristupa informacijama preko odgovarajućega 
komunikacijskog sustava. Za bolje razumijevanje mjera i aktivnosti na ovom području 
Strategije potrebno je podsjetiti na sadržaj pojmova: 

 komunikacija podrazumijeva govorne i znakovne jezike, prikazivanje teksta, 

Brailleovo pismo i taktilnu komunikaciju, krupni tisak, zvučne zapise, pristupačne 

multimedije, osobne čitače i alternativne oblike, sredstva i oblike komunikacije, 

uključujući pristupačne informacijske i komunikacijske tehnologije; 

 jezik obuhvaća govorne i znakovne jezike i druge oblike negovornih jezika. 

Brze promjene, razvoj u svijetu informatike i komunikacija uvjetuju i način na koji ljudi 
međusobno komuniciraju, obavljaju poslove i koriste se uslugama i informacijama. 
Tehnološki napredak treba pomoći svim građanima u poboljšanju kvalitete života, a nikako 
ne smije biti faktor koji još snažnije isključuje pojedine društvene skupine. 

Osobe s invaliditetom trebaju snažniju pomoć društva da im omogući korištenje novih 
tehnologija kako bi ostvarili dobrobit tehnološkog napretka. Oštećenje ne smije biti razlog 
nedostupnosti informacija i tehnologije. Javne se službe trebaju pobrinuti za to da svoje 
informacije učine dostupnima i prilagođenima osobama s različitim vrstama oštećenja. 
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Ciljevi 

 poticati putem nadležnih institucija optimalno korištenje nove tehnologije u cilju 

povećanja njihove neovisnosti i kvalitete života, 

 poticati putem nadležnih institucija slobodno pretraživanje, primanje i 

prosljeđivanje informacija prema vlastitom izboru, 

 povećati neovisnost u komuniciranju i informiranju osoba s invaliditetom, 

 podizati razinu svijesti o aktivnoj ulozi osoba s invaliditetom, njihovim pravima na 

izjednačavanje mogućnosti i zaštitu od diskriminacije, 

 poticati putem nadležnih na aktivno sudjelovanje u javnom i kulturnom životu 

zajednice uz podršku. 

MJERE 
4.7.1. Organizacija dodjele priznanja zaslužnim osobama i organizacijama za promicanje 
zaštitu prava  osoba s invaliditetom na različitim područjima djelovanja 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom. 
Aktivnosti: 

- poticanje i dodjela priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama koje 

promiču i štite prava osoba s invaliditetom. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.7.2. Organizacija obilježavanja prigodnih datuma, stručnih skupova, tribina, okruglih 
stolova 
Nositelj: Općina Marija Gorica, udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom.  
Aktivnosti : 

- organizacija obilježavanja prigodnih datuma: Tjedan mobilnosti, 

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, međunarodni dani za pojedinu 

grupaciju osoba s invaliditetom,  

- organizacija aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u pripremi i radu 

skupova,  

- organizacija održavanja skupova, tribina, okruglih stolova na 

odgovarajućim i prigodnim lokacijama za osobe s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti te djeci s teškoćama u razvoju. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.7.3. Osigurati dostupnost Strategije  
Nositelj: Općina Marija Gorica 
Aktivnosti: 

- objava Strategije u crnom tisku, na Brailleovom pismu i po potrebi u 

drugim oblicima pristupačnim za osobe s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.8. SUDJELOVANJE U KULTURNOM ŽIVOTU 
 

Društvo ima obvezu stvarati poticajno okruženje za osobe s invaliditetom i omogućiti 
im sudjelovanje u kulturnom i javnom životu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. 
Kao i u većini zemalja i gradova, osobito treba poticati veći angažman žena i mladih osoba s 
invaliditetom. 

Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu ovisi svakako i o tome koliko mogu 
sudjelovati u stvaranju i korištenju kulturnih vrijednosti. One imaju pravo i trebaju sudjelovati 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 189. 

 

 

 

 

-26- 

u kulturi i ostalim aktivnostima u slobodnom vremenu. Osobe s invaliditetom prepoznate su 
kao korisnici kulturnih usluga, ali i kao stvaratelji kulture. 

Postoje brojne prepreke koje onemogućavaju osobama s invaliditetom sudjelovanje u 
društvu na ravnopravnoj osnovi i puno uživanje njihovih osnovnih prava, među kojima su i 
kulturna prava. Ova kategorija prava, zajedno sa socijalnim i ekonomskim pravima, spada u 
kategoriju pozitivnih prava, što znaci da je za njihovo ostvarenje potrebno poduzimanje 
određenih intervencija, pozitivnih mjera. Ujedno, ona su progresivno ostvariva i ostavljaju 
mogućnost da budu zadovoljena tijekom vremena, kao dio planskih aktivnosti. 

U većini europskih gradova postoji niz problema u ostvarivanju pristupačnosti 
objekata i kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom, s obzirom na to da se, uglavnom, radi 
o starijim zdanjima ili povijesnim spomenicima kulture. U tom se slučaju uglavnom koristi 
koncept razumne prilagodbe . 

 
Ciljevi 

 aktivno promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom, žena i mladih u kulturnom 

životu na svim razinama, 

 poticati osobe s invaliditetom na aktivno sudjelovanje prigodom donošenja odluka 

iz područja kulture, 

 poticati i osigurati ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnom 

životu, 

 nastojati osigurati financijsku potporu kulturnim projektima programa osoba s 

invaliditetom. 

 
MJERE 
4.8.1. Financijska potpora projektima udruga s područja Općine i onima koje djeluju na 
području Općine, a koje rade u korist osoba s invaliditetom s područja  kulture 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge.  
Aktivnosti: 

- financijska potpora projektima udruga prijavljenih na natječaj koje rade u 

korist osoba s invaliditetom s područja kulture u cilju uključivanja osoba s 

invaliditetom u rad udruga, a koje na amaterskoj i profesionalnoj razini 

djelovanja afirmiraju kreativne i umjetničke mogućnosti osoba s 

invaliditetom. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.8.2. Integracija osoba s invaliditetom  u kulturne aktivnosti 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge.  
Aktivnosti: 

- nastojanje uključivanja osoba s invaliditetom u područje kulturnih 

aktivnosti koje provode udruge, 

- organizacija kulturnih događanja i integracija osoba s invaliditetom u 

kulturni život. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.9. SUDJELOVANJE U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU 
 

Osobama s invaliditetom Konvencija potvrđuje njihova politička prava i mogućnost 
njihova uživanja na ravnopravnoj osnovi s drugima, a države su dužne poduzeti da mogu 
djelotvorno i u potpunosti sudjelovati u političkom i javnom životu, izravno ili preko slobodno 
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izabranih predstavnika, uključujući i pravo i mogućnost da glasuju i budu birani. Pritom 
trebaju osigurati da glasački postupci, prostori i materijali budu prikladni, dostupni i laki za 
razumijevanje i uporabu. Nužno im je osigurati pravo na tajno glasovanje na izborima i 
javnim referendumima, bez zastrašivanja, kao i pravo samostalnog kandidiranja na izborima i 
obnašanja dužnosti kao i obavljanja svih javnih funkcija na svim razinama vlasti, 
omogućavajući uporabu potpornih i novih tehnologija gdje je to primjereno. Ukoliko je to 
potrebno, na njihov zahtjev osobama s invaliditetom treba dopustiti pomoć u glasovanju 
osoba po vlastitom izboru. 

Osobe s invaliditetom imaju pravo djelotvorno i u potpunosti sudjelovati u vođenju 
javnih poslova, bez diskriminacije i na ravnopravnoj osnovi s drugima, kao i osnivati i 
učlanjivati se u organizacije osoba s invaliditetom kako bi ih one predstavljale na 
međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 

Stvaranje mogućnosti aktivnog sudjelovanja svih građana u političkom i javnom životu 
pretpostavka je demokratski uređenog društva, stoga je nužno da se osobe s invaliditetom 
mogu koristiti svojim pravom glasa i sudjelovati u takvim aktivnostima. Pretpostavke za takvo 
uključivanje treba ostvariti na svim razinama te za to predvidjeti i odgovarajuća sredstva i 
aktivnosti kojima bi se uklonile kako institucijske, tako i socijalne prepreke, putem centralne 
države. 

 
Ciljevi 

 inicirati putem centralne države pretpostavke za okruženje u kojemu će osobe s 

invaliditetom moći sudjelovati u političkom životu kao ravnopravni građani, 

 promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim oblicima javnog života i svim 

procesima političkog odlučivanja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i 

međunarodnoj  razini, 

 promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom u radu političkih stranaka, 

 promicati  sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom životu, 

političkom djelovanju na svim razinama. 

MJERE 
4.9.1. Prilagodba  glasačkih  mjesta  za  potrebe  osoba  s invaliditetom  i omogućavanje 
glasovanja uz pomoć druge osobe koju ovlasti osoba s invaliditetom 
Nositelji: Općina Marija Gorica.  
Aktivnosti: 

- sukladno postojećim mogućnostima, nastojati osigurati  i prilagoditi  

glasačka  mjesta  u  cilju omogućavanja  glasovanja  osobama  s 

invaliditetom, 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.9.2. Promicanje sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom 
djelovanju 
Nositelj: Općina Marija Gorica.  
Aktivnosti: 

- informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih 

osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice), 

- poticati i podržavati sustavno osnaživanje osoba s invaliditetom za 

sudjelovanje u javnom i političkom životu te osnažiti organizacije civilnog 

društva koje rade na samozastupanju osoba s invaliditetom i 

intelektualnim teškoćama, sufinanciranjem programa i projekta. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
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4.10. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ 
 

Prikupljanje i analiza podataka o broju, strukturi i obilježjima osoba s invaliditetom 
preduvjet su za planiranje i kreiranje politike djelovanja prema određenim grupacijama i 
populaciji osoba s invaliditetom u cjelini. Podaci i istraživanja o pojedinim aspektima 
invaliditeta i osoba s invaliditetom omogućuju kreiranje najučinkovitijih rješenja za pojedine 
probleme. 

Nedostatak podataka o osobama s invaliditetom ozbiljna je zapreka razvoju cjelovitog 
sustava zaštite na lokalnoj i nacionalnoj razini. 

Temeljni podaci o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj dobiveni su popisom 
stanovništva iz 2011. godine. Izvor sveobuhvatnih i cjelovitih podataka o osobama s 
invaliditetom je Hrvatski registar osoba s invaliditetom koji se vodi u Hrvatskom zavodu za 
javno zdravstvo. S obzirom na neujednačenu dinamiku i način prikupljanja podataka o 
osobama s invaliditetom iz različitih izvora, postojeći sustav nije dovoljno transparentan. Na 
regionalnoj i lokalnoj razini izuzetno teško se uspostavljaju baze podataka o osobama s 
invaliditetom, otežano je i planiranje i kreiranje različitih mjera. 

Proces prikupljanja i obrade ovih podataka treba biti usklađen sa zakonskom zaštitom 
podataka, kako bi se osigurali tajnost i poštivanje privatnosti osoba s invaliditetom. 
 
Ciljevi 

 osigurati  dostupnost cjelovitih podataka o osobama s invaliditetom s različitim 

vrstama oštećenja, 

 poticati razvoj i suradnju s organizacijama na nacionalnoj razini. 

MJERE 
4.10.1. Izrada baze podataka osoba s invaliditetom za područje Općine Brdovec  
Nositelj: Općina Marija Gorica 
Aktivnosti: 

- usklađivanje načina prikupljanja i čuvanja podataka s postojećom 

zakonskom regulativom u okvirima nadležnosti Općine Marija Gorica, 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.11. REKREACIJA, RAZONODA I SPORT 
 

Koristi tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom su višestruke, od fizičkih, preko 
mentalnih do društvenih te stoga ono treba biti jednako dostupno svim osobama, bez obzira 
na invaliditet. 

Sportske aktivnosti doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja te umanjuju negativne 
posljedice invaliditeta, a mogu se promatrati i kao nadopuna metodama fizikalne terapije. 
Osim toga, rekreacija, razonoda i sport snažno doprinose socijalnoj uključenosti djece s 
teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, omogućujući im druženje i zabavu sa širokim 
krugom ljudi, a ujedno pruža priliku za prezentiranje njihovih potencijala i mogućnosti te 
samopotvrđivanje. 

Od davnina su ljudi pokazivali interes za bavljenjem kineziološkim aktivnostima koje 
su imale različite predznake - od natjecateljskoga, rekreativnog, do razonode i zabave. Za 
osobu s invaliditetom kineziološke aktivnosti su osnovna pretpostavka za psihomotoričko 
prilagođavanje na novonastale uvjete življenja. Sudjelovanje u kineziološkim aktivnostima 
umanjuje razvoj promijenjenih oblika ponašanja, koja se gotovo uvijek javljaju nakon 
nastanka invaliditeta i upravo te aktivnosti mijenjaju samu osobu s invaliditetom i okolinu u 
kojoj ona živi. 
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Ciljevi 

 promicati izjednačene mogućnosti sudjelovanja u rekreativnim, sportskim 

aktivnostima i razonodi osoba s invaliditetom, 

 promicati obrazovanje i sredstva potrebna za sudjelovanje u rekreativnim, 

sportskim aktivnostima i razonodi osobama s invaliditetom, 

 nastojati osigurati pristup sportskim i rekreacijskim objektima, 

 promicati da djeca s teškoćama u razvoju imaju jednak pristup sudjelovanju u igri 

i razonodi. 

MJERE 
4.11.1. Održavanje i opremanje postojećih prostora i objekata te uvođenje novih sadržaja za 
obavljanje sportskih i rekreativnih aktivnosti 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge.  
Aktivnosti: 

- poticanje održavanja i opremanja prostora za obavljanje sportskih 

rekreativnih aktivnosti prilagođenih osobama s invaliditetom. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.11.2. Uređenje  i održavanje  mreže dječjih  igrališta uz prilagođavanje postojećih za djecu 
s teškoćama u razvoju 
Nositelji:  Općina Marija Gorica, udruge.  
Aktivnosti: 

- voditi brigu o opremi i prilagodbi novih i postojećih dječjih igrališta za 

djecu s teškoćama u razvoju. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.11.3. Integracija osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge.  
Aktivnosti: 

- poticanje  učlanjivanja  i  aktivnog  sudjelovanja  (u okviru  individualnih  

mogućnosti) osoba  s  invaliditetom  i  djece  s  posebnim  potrebama  u  

sportskim  klubovima  i udrugama, 

- uključivanje osoba s invaliditetom u sustav natjecanja  redovnih sportskih 

klubova koliko je to moguće. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.11.4. Financijska potpora projektima udruga koje rade u korist osoba s invaliditetom s 
područja  sporta 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge.  
Aktivnosti: 

- financijska  potpora  projektima  udruga  koje  rade  u  korist  osoba  s  

invaliditetom  s područja sporta u cilju uključivanja osoba s invaliditetom. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.12. RIZIČNE SITUACIJE I HUMANITARNA KRIZNA STANJA 
 

Vezano uz temu rizičnih situacija i humanitarnih kriznih stanja Konvencija ističe da će 
države poduzeti, u skladu sa svojim obvezama proisteklim iz međunarodnog prava, 
uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo koje obuhvaća ljudska 
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prava, sve potrebne mjere za osiguranje zaštite i sigurnosti osoba s invaliditetom u rizičnim 
situacijama, uključujući situacije oružanog sukoba, humanitarnih kriza i prirodne katastrofe. 

Osobe s invaliditetom se često zanemaruju u humanitarnim kriznim stanjima bilo da 
su ona  izazvana  djelovanjem  ljudi  kao  što  su  to  ratni  sukobi  ili  su  izazvane  prirodnim 
katastrofama. U situacijama da je neka zemlja zahvaćena ratnim sukobom, treba osigurati da 
osobe s invaliditetom u situacijama izbjeglištva ili progonstva budu adekvatno zaštićene i u 
izbjegličkim kampovima i u naseljima. 
Ciljevi 

 pojačana briga i pomoć osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, 

 utvrđivanje dodatnih potreba za ljudskim i materijalnim resursima u slučaju 

nastanka kriznih stanja u okviru sustava civilne zaštite, 

 obuka pripadnika civilne zaštite za slučajeve rizičnih situacija i humanitarnih 

kriznih stanja. 

MJERE 
4.12.1. Pomoć nadležnim institucijama oko zbrinjavanja invalidnih osoba i djece s teškoćama 
u razvoju u slučaju rizičnih situacija i humanitarnih kriznih stanja 
Nositelji: Općina Marija Gorica, Centar za socijalnu skrb Zaprešić, Gradsko društvo Crvenog 
križa Zaprešić, pripadnici civilne zaštite, VZO Marija Gorica, udruge, trgovačka društva i 
druge organizacije. 
Aktivnosti: 

- prijevoz i smještaj u prostorije općinske dvorane, prostorije DVD-a i druge 

adekvatne prostorije. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.12.2. Pojačana briga o osobama s invaliditetom djeci s teškoćama u razvoju za vrijeme 
humanitarnih  kriznih  stanja 
Nositelji: Općina Marija Gorica, Centar za socijalnu skrb Zaprešić, Gradsko društvo Crvenog 
križa Zaprešić, pripadnici civilne zaštite, udruge, trgovačka društva i druge organizacije. 
Aktivnosti: 

- iniciranje prema nadležnima u nabavi opreme i pomoćnih sredstava 

(kreveti, nosila, odjeća, hrana ...), osiguranju pojačane medicinske skrbi i 

lijekova. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.12.3. Obuka pripadnika civilne zaštite za slučajeve rizičnih situacija i humanitarnih kriznih 
stanja 
Nositelji: Općina Marija Gorica, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, pripadnici civilne 
zaštite.  
Aktivnosti: 

- edukacija osoba u sustavu civilne zaštite kojima će biti povjerena briga o 

stanovništvu, a posebice invalidnim osobama i djeci s posebnim 

potrebama u slučaju kriznih stanja. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.13. UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM U CIVILNOM DRUŠTVU 
 

Udruge osoba s invaliditetom zagovaraju određene vrijednosti, prioritete i 
specifičnosti svoje uže grupacije ili ukupne populacije s invaliditetom. Upravo organizacije 
civilnog društva pridonose stvaranju pozitivne predodžbe osoba s invaliditetom u javnosti i 
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njihovim potrebama te na taj način promiču uključivanje osoba s invaliditetom u život 
zajednice. 

Civilno društvo iznimno je važno za osobe s invaliditetom kao prostor za njihovo 
djelovanje i uključivanje u društveni život, ali i kao značajna nadopuna aktivnosti državnih 
institucija. 

Najznačajniji dio civilnog društva su udruge, a udruge osoba s invaliditetom su zbog 
dugogodišnje tradicije i iskustva, pokretači i nositelji razvoja civilnog društva. 

Osobe s invaliditetom preko svojih udruga intenzivno rade na poboljšavanju svojih 
životnih uvjeta, a vrlo su često jedini prostor njihove samoaktualizacije i mogućnosti 
ostvarivanja socijalnih kontakata. 

Povećani rizik od isključenosti iz života u zajednici imaju posebne kategorije osoba s 
invaliditetom i to: osobe s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja, djeca s teškoćama u 
razvoju, mladi s invaliditetom i starije osobe s invaliditetom. Upravo zbog toga, potrebno je 
osigurati kontinuitet provođenja aktivnosti podizanja svijesti javnosti o značaju udruga osoba 
s invaliditetom te njihovim rezultatima rada, poticati suradnju udruga osoba s invaliditetom s 
ostalim organizacijama civilnog društva te pridonijeti uspostavljanju mehanizama koji će 
omogućiti učinkovitiju suradnju između udruga osoba s invaliditetom te lokalne vlasti, a s 
ciljem smanjenja socijalne isključenosti. 

Za područje Općine Marija Gorica djeluje Udruga „Ivančica“ iz Zaprešića.  
 

Ciljevi 

 poticanje i razvijanje kulture dijaloga javnosti  i udruga osoba s invaliditetom te 

dijaloga unutar različitih grupacija osoba s invaliditetom, 

 senzibilizacija stručne i šire javnosti za probleme osoba s invaliditetom i važnost 

udruga, 

 stvaranje uvjeta za razvoj i osposobljavanje članova za proces samozagovaranja 

 kroz udruge poticati veću integraciju osoba s invaliditetom, 

 senzibilizacija potencijalnih sponzora i donatora za usluge i pomoći osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te djeci s teškoćama u razvoju. 

 
MJERE 
4.13.1. Sustavno jačanje javne svijesti o problemima i pravima osoba s invaliditetom, te 
značenju udruga osoba s invaliditetom 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge osoba s invaliditetom.  
Aktivnosti: 

- uključiti udruge osoba s invaliditetom u planiranje i provođenje mjera i 

aktivnosti iz nadležnosti lokalne samouprave, 

- promicati najbolje prakse i uspješne programe/projekte udruga osoba s 

invaliditetom u javnosti, 

- razvijati partnerstvo Općine Marija Gorica s udrugama osoba s 

invaliditetom na konkretnim projektima i programima usmjerenim ka 

jačanju javne svijesti o problemima i pravima osoba s invaliditetom, 

- provoditi istraživanja o potrebama osoba s invaliditetom i mogućnostima 

za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici te prezentirati rezultate 

istraživanja javnosti. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.13.2. Poticanje i razvijanje kulture dijaloga 
Nositelji: Općina Marija Gorica, udruge osoba s invaliditetom, udruge koje djeluju u korist 
osoba s invaliditetom. 
Aktivnosti: 
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- poticati stvaranje partnerstva udruga osoba s invaliditetom s udrugama 

koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u cilju kvalitetnijeg ostvarivanja 

zajedničkih projekata i programa, 

- poticati aktivnosti osoba s invaliditetom u kreiranju i provođenju posebnih 

projekata i programa za osobe s različitim vrstama oštećenja, 

- poticati aktivnosti mladih osoba s invaliditetom u kreiranju i provođenju 

posebnih projekata i programa za mlade osobe s invaliditetom različitih 

vrsta oštećenja, 

- poticati uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti drugih dijelova 

civilnog društva, 

- poticati razvoj mreže i udruživanje udruga sukladno zajedničkim 

interesima u provođenju projekata i programa, 

- stvaranje suradnje između Općina Marija Gorica, udruga, njihovih članova 

i mještana općine. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
4.13.3. Osiguranje dostupnosti financijske potpore udrugama osoba s invaliditetom  
Nositelj: Općina Marija Gorica 
Aktivnosti: 

- omogućiti prijavu na natječaj za financiranje udruga osoba s invaliditetom 

u cilju omogućavanja unapređenja kvalitete života najranjivijih skupina. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
4.14. MEĐUNARODNA SURADNJA 
 

Obzirom da su osobe s invaliditetom najugroženija, posebno osjetljiva društvena 
skupina, posebnu pažnju potrebno je posvetiti djelovanju na međunarodnoj razini, uspostavi 
kontakata te razvijanju svih oblika međunarodne suradnje. 

Od velike važnosti je neposredna razmjena iskustava osoba s invaliditetom, kao i 
dostignuća u nacionalnim praksama, a u svrhu stvaranja općeg dobra, solidarnosti i 
praktične koristi za osobe s invaliditetom. 

 
MJERE 
4.14.1. Poticanje suradnje i razmjena iskustva s udrugama i institucijama iz inozemstva koje 
se bave problematikom osoba s invaliditetom 
Nositelj: Općina Marija Gorica, udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist 
osoba s invaliditetom 
Aktivnosti : 

- poticanje udruga na kontakte s udrugama iz inozemstva koje se bave 

problematikom osoba s invaliditetom, 

- uspostavljanje međunarodnih suradnji, 

- poticanje i pomoć u provođenju radionica i susreta osoba s invaliditetom s 

područja Općine Marija Gorica s osobama s invaliditetom iz drugih 

država, 

- obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. 

Rok: Sukladno posebnim Odlukama načelnika i u skladu s proračunskim mogućnostima i 
osiguranim sredstvima u proračunu. 
 
V. ZAVRŠNE ODREDNICE 
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Mjere i aktivnosti navedene u Strategiji provoditi će se u skladu s mogućnostima i 
osiguranim sredstvima proračuna i uz stalnu inicijativu za provođenjem aktivnosti između 
pojedinih izvršitelja. 

Donošenje i provođenje Strategije zahtijeva sustavnu i stalnu koordinaciju 
mnogobrojnih sudionika. Funkciju praćenja pojedinih područja djelovanja, koordinaciju i 
usklađivanje pojedinih područja djelovanja na razini Općine Marija Gorica obavljat će 
Općinski načelnik i Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb. 

Provođenje mjera i aktivnosti iz Strategije je u cilju promicanja prava i unapređivanja 
položaja osoba s invaliditetom na području Općine Marija Gorica i osiguravanja uvjeta za 
izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. 

Kako bi se prethodno navedeno moglo realizirati, Općina Marija Gorica će svake 
godine razmatrati mjere i aktivnosti iz ove Strategije te osiguravati sredstva u skladu sa 
svojim proračunskim mogućnostima. 
  Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine 
Marija Gorica od 2017. do 2020. godine biti će objavljena u Službenom glasniku Općine 
Marija Gorica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/07 
URBROJ: 238/19-01-17-7 
Marija Gorica, 29. studenog 2017. 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
 

2 
6 

Na temelju 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 5. 
sjednici održanoj 29. studenog 2017. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o utvrđivanju visine godišnje članarine Udruzi LAG „SAVA“ 

 
Članak 1. 

 Temeljem Odluke Općinskog vijeća sa 8. sjednice, održane 18.06.2014. godine 
(KLASA: 021-05/14-01/02, URBROJ: 238/19-01-14-11) o pristupanju Općine Marija Gorica 
udruzi LAG „Sava“ i preuzetim članskim obvezama, ovom se Odlukom određuje visina 
godišnje članarine. 
 

Članak 2. 
 Visina godišnje članarine u Udruzi LAG „SAVA“ iznosi 2.233,00 kn. 
 
 

Članak 3. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka KLASA: 021-05/15-01/04, 
URBROJ: 238/19-01-15-17 od 15. prosinca 2015. godine. 
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/07 
URBROJ: 238/19-01-17-8 
Marija Gorica, 29. studenog 2017. 
 
 

PREDSJEDNIK  
      OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
 

2 

7 
Na temelju članka 44. Statuta Općinske knjižnice (Službeni glasnik Općine Marija 

Gorica broj 185), članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 
Gorica broj 124) i članka  60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni 
glasnik Općine Marija Gorica broj 124), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 5. 
sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine, donijelo je  
 

 
ZAKLJUČAK  

o davanju prethodne suglasnosti  
na izmjenu i dopunu Pravila Općinske knjižnice Ante Kovačića  

 
 

I. 
 Daje se prethodna suglasnost na izmjenu i dopunu Pravila Općinske knjižnice Ante 
Kovačića. 
 

 
II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom 
glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/07 
URBROJ: 238/19-01-17-9 
Marija Gorica, 29. studenog 2017. godine 
 
 
           PREDSJEDNIK 
                OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                Josip Žagmeštar 
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8 
Na temelju članka 16. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u 

Općini Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 176) i  članka 51. Statuta 
Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124), Općinska načelnica 
Općine Marija Gorica, donosi  
 

O D L U K U  
o odabiru ponude za nabavu radova  

 hitne sanacije krovišta na Društvenom domu Kraj Gornji 
 
I.  

Ovom Odlukom se odabire ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova 
hitne sanacije krovišta na Društvenom domu Kraj Gornji s  ponuditeljem koji je sukladno 
objavljenom kriteriju  za donošenje odluke o odabiru (kriterij najniže cijene) – podnio ponudu sa 
najnižom cijenom, referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave) 
45261210-9 krovopokrivački radovi (osnova za  provođenje postupka: čl. 15. ZJN), datum slanja 
poziva za dostavu ponude : 03.11.2017. godine.  

Naručitelj – Općina Marija Gorica, OIB: 48658001244, Gorička 18/a, Marija Gorica, 
odabire kao najpovoljnijeg ponuditelja – SML PROJEKT d.o.o., Pavla Hatza 26, Zagreb, sa 
cijenom ponude od 449.884,40 kn bez PDV-a.  

Procijenjena vrijednost nabave je 462.000,00 kuna.   
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su 

podnijeli ponude za predmetni postupak jednostavne nabave, a objaviti će se na oglasnoj ploči i u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
U postupku jednostavne nabave za nabavu radova hitne sanacije krovišta na Društvenom 

domu Kraj Gornji  referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave) 
45261210-9 – krovopokrivački radovi, naručitelj je pravovremeno zaprimio tri (3) ponude od tri (tri) 
pozvana ponuditelja. Pozivi za dostavu ponude upućeni su slijedećim gospodarskim subjektima: 

 
I. ZA-GRAD-RAD d.o.o. 

Donji Laduč, Zagrebačka cesta 64/a 
OIB: 03729902848 

II. SML PROJEKT d.o.o., 

Zagreb, Pavla Hatza 26 
OIB: 01811751309 

 
III. GRADITELJ – ZAPREŠIĆ d.o.o. 

Zaprešić, Kupljenska 57 
OIB: 54025961415  

 
Ovlašteni predstavnici naručitelja otvorili su pristigle ponude na sjednici zatvorenoj za 

javnost dana 13.11.2017. godine u 15:00 sati i zapisnički konstatirali da su pristigle tri ponude: 
 

I. ZA-GRAD-RAD d.o.o. 

Donji Laduč, Zagrebačka cesta 64/a 
OIB: 03729902848 
 

II. SML PROJEKT d.o.o., 

Zagreb, Pavla Hatza 26 
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OIB: 01811751309 
 

III. GRADITELJ – ZAPREŠIĆ d.o.o. 
Zaprešić, Kupljenska 57 

       OIB: 54025961415  
 

Ovlašteni predstavnici naručitelja dana 14.11.2017. godine izvršili su pregled, ocjenu i 
usporedbu ponuda te utvrdili da su dva ponuditelja dokazala sposobnost i udovoljili svim uvjetima 
poziva za dostavu ponude, a ponuditelj SML PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Pavla Hatza 26, OIB: 
01811751309, zadovoljio je kriterij najniže cijene. Procijenjena vrijednost nabave je 462.000,00 
kuna, a cijena ponude je u okviru procijenjene vrijednosti nabave te je valjalo odlučiti kao u izreci 
ove Odluke.  

 
     

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje žalbe temeljem članka 16. stavak 6. Pravilnika 

o provođenju postupaka jednostavne nabave u Općini Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica broj 176).         

 

 
OPĆINSKA NAČELNICA  
KLASA: 361-01/17-01/03 
URBROJ: 238/19-02-17-12 
Marija Gorica, 15. studenog 2017. 

  N A Č E L N I C A 
                  Marica Jančić 
 

9 
Na temelju članka 302. stavak 1., a u svezi sa člankom 301. Zakona o javnoj nabavi 

(Narodne novine broj 120/16) te temeljem pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u 
otvorenom postupku male vrijednosti, odgovorna osoba javnog naručitelja Općinska načelnica 
Općine Marija Gorica, dana 20. studenog, donosi 
 

ODLUKU O ODABIRU 
 

I. 
Naručitelj je Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica, 10299 Marija Gorica, OIB: 
48658001244. 
 

II. 
Predmet nabave: Rekonstrukcija građevine Društveni dom Trstenik – Energetska obnova i 
izgradnja vanjskog stubišta 
Evidencijski broj nabave: MV-01/2017 
Procijenjena vrijednost nabave: 816.000,00 kuna bez PDV-a. 
 

III. 
Kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja:  
GRAĐEVINARSTVO STIPIĆ, obrt za građevinarstvo, trgovinu i prijevoz, vl. Mijo Stipić, 
Domjanićeva ulica 3, 10000 Zagreb, OIB: 89894895310, ponuda oznake 03-11/2017-09 od 
03.11.2017. godine, za predmet nabave: Rekonstrukcija građevine Društveni dom Trstenik - 
Energetska obnova i izgradnja vanjskog stubišta u ukupnom iznosu od 698.464,35 kuna bez 
PDV-a i ukupnom cijenom ponude u iznosu od 873.080,44 kuna s PDV-om. 
 

IV. 
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Izvršenim pregledom i ocjenom ponude od strane Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, 
ocijenjeno je da je ponuda Ponuditelja iz točke III. ove Odluke u potpunosti sukladna uvjetima iz 
Dokumentacije o nabavi, te je sukladno kriteriju za odabir ponude ocijenjena ekonomski 
najpovoljnijom. 
 

V. 
Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi 
radova. 
 

VI. 
Razlozi za isključenje ponuditelja: nema. 
 

VII. 
Razlozi za odbijanje ponuda: nema. 

 
VIII. 

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom 
ponuditelju u postupku, javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske. 
 

IX. 
U skladu sa člankom 306. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016), javni naručitelj 
ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi u roku od 15 dana od dana dostave Odluke o odbiru. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Naručitelj je na temelju članka 86. i 88. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016), proveo 
otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, za predmet nabave: Rekonstrukcija građevine 
Društveni dom Trstenik – Energetska obnova i izgradnja vanjskog stubišta, evidencijski broj 
nabave MV-01/2017, te je 
 

1. dana 19. rujna 2017. godine Internu odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu 
nabavu sukladno članku 197. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) 

2. dana 27. rujna 2017. godine izradio Dokumentaciju o nabavi, 
3. dana 04. listopada 2017. godine na svojim internetskim stranicama www.marija-gorica.hr, 

objavio i proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u 
trajanju od 04. do 10. listopada 2017. godine, te je dana 11. listopada 2017. godine 
objavio Izvješće o istom, 

4. dana 16. listopada 2017. godine poslao na objavu Obavijest o nadmetanju u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2017/S 0F2-0021266 koja je  
objavljena u istom oglasniku dana 17. listopada 2017. godine. 

5. javno otvorio ponude 06. studenog 2017. godine s početkom u 15:00 sati, te utvrdio da su 
do roka za dostavu ponuda pristigle 2 (dvije) ponude i to:  

 

REDNI 
BROJ 

NAZIV, ADRESA , SJEDIŠTE I MB/OIB PONUDITELJA 

1 2 

1. 
GRAĐEVINARSTVO STIPIĆ, obrt za građevinarstvo, trgovinu i prijevoz, vl. Mijo 

Stipić, Domjanićeva ulica 3, 10000 Zagreb, OIB: 89894895310 

2. Obrt Mihaliček, Savska 61, 10290 Zaprešić, OIB: 92251664815 

 
6. izvršio pregled i ocjenu ponuda od strane Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, 

zaključno s danom 17. studenog 2017. godine i izradio Zapisnik o  pregledu i ocjeni 
ponuda koji se nalazi u prilogu ove Odluke 

http://www.marija-gorica.hr/
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7. pregledom i ocjenom ponuda od strane Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, 
ocijenjeno je da je ponuda  oznake 03-11/2017-09 od 03.11.2017. godine, ponuditelja 
GRAĐEVINARSTVO STIPIĆ, obrt za građevinarstvo, trgovinu i prijevoz, vl. Mijo Stipić, 
Domjanićeva ulica 3, 10000 Zagreb, OIB: 89894895310, u potpunosti sukladna uvjetima 
iz Dokumentacije o nabavi, te je prema objavljenom kriteriju za odabir ponude ocijenjena 
ekonomski najpovoljnijom. 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje 
ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja 
subjektivnih prava. 
Rok za žalbu iznosi deset (10) dana od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na postupak 
pregleda, ocjene i odabira ponuda. 
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku. 
 
OPĆINSKA NAČELNICA 
KLASA: 361-01/17-01/02 
URBROJ: 238/19-02-17-23 
Marija Gorica, 20. studenog 2017. 
 
 

N A Č E L N I C A 
Marica Jančić 

 
 
 

10 
Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 

Gorica 97 i 118 ), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi  

 

O D L U K U 

o financijskoj pomoći u realizaciji izdavačkog 

 projekta; zbornika „Dani Ante Kovačića“ 

 

Članak 1. 
Matica Hrvatska, Ogranak Matice Hrvatske Zaprešić obratio se sa molbom za  

financijsku pomoć u realizaciji izdavačkog projekta; zbornika „Dani Ante Kovačića“ vezan uz 
manifestaciju „Susreti Ivice Kičmanovića“ gdje učenici osnovnih škola zaprešićkog kraja 
sudjeluju u likovnim i literarnim radovima, ove godine na temu „Moja oaza sreće“. 

 
Članak 2. 

Odobrava se financijska pomoć Općine Marija Gorica za realizaciju izdavačkog 
projekta; zbornika „Dani Ante Kovačića“ u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tri tisuće kuna). 
 

Članak 3. 
Iznos financijske pomoći iz članka 2. ove Odluke isplatiti će se iz sredstava Proračuna 

Općine Marija Gorica, programa 0100 Kulturno i turističko promicanje općine, aktivnost 
A100001 Matica Hrvatska ogranak Zaprešić s pozicije R 099, konto 381, a korisnik 
financijske pomoći dužan je dostaviti Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima Općini 
Marija Gorica najkasnije do 31. siječnja 2018. godine, radi kontrole namjenskog utroška 
proračunskih sredstava. 
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Članka 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
OPĆINSKA NAČELNICA 
KLASA: 402-07/17-01/19  
URBROJ: 238/19-02-17-2 
Marija Gorica, 20. studenog 2017. 

N A Č E L N I C A  

    Marica Jančić 

 
 
 

11 

Na temelju članka 5. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u Općini 
Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 176) i  članka 51. Statuta Općine 
Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124), Općinska načelnica Općine 
Marija Gorica, donosi  
 

O D L U K U  
o provedbi postupka jednostavne nabave 

za nabavu robe – nadogradnje za traktor za komunalno održavanje  
javno-prometnih površina 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom imenuju ovlašteni predstavnici naručitelja i određuju njihove 
obveze i ovlasti u provedbi postupka jednostavne nabave za nabavu robe – nadogradnje za 
traktor za komunalno održavanje javno-prometnih površina (prednji plug za čišćenje snijega, 
posipač za zimsko posipavanje soli ili sipine i trostrana kip prikolica). 

 
Članak 2.   

  Kao ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku iz članka 1. Ove Odluke imenuju se: 
1. Daniel Bukovinski - voditelj 
2. Grozdana Neral - članica 
3. Tamara Glogović – članica. 

 
Članak 3. 

Procijenjena vrijednost nabave je 199.950,00 kuna. 
Sredstva za ovaj predmet nabave planirana su u proračunu Općine Marija Gorica za 

2017. godinu na poziciji  R 234, konto 4227 i R 264, konto 4227. 
 

Članak 4. 
Ovlašteni predstavnici naručitelja ovlašteni su za pripremu postupka i provedbu postupka 

poziva za dostavu ponuda i njegovu provedbu. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja prisustvuju otvaranju ponuda, sudjeluju u postupku 
pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda, te obavljaju ostale poslove sukladno Pravilniku o 
provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 176). 

 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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OPĆINSKA NAČELNICA  
KLASA: 363-01/17-01/16 
URBROJ: 238/19-02-17-1 
Marija Gorica, 23. studenog 2017. 

N A Č E L N I C A 
    Marica Jančić 

 

12 
 Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 
Gorica 124) i članka 4. stavka 2. Odluke o financiranju produženog boravka u OŠ Ante 
Kovačića u Mariji Gorici (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 182), načelnica Općine 
Marija Gorica, Marica Jančić, donosi 

 
O D L U K U 

o isplati regresa za korištenje razmjernog  
godišnjeg odmora za učiteljicu u produženom 

 boravku Osnovne škole Ante Kovačića u 2017. godini 
 
 

Članak 1. 
 Općina Marija Gorica financirati će isplatu regresa za korištenje razmjernog godišnjeg 
odmora u 2017. godini za učiteljicu u produženom boravku Osnovne škole Ante Kovačića u 
Mariji Gorici u iznosu od 625,00 kuna. 
 

Članak 2. 
 Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se iz proračuna Općine Marija Gorica za 
2017. godinu, pozicija R112, konto 372. 
 

Članak 3. 
 OŠ Ante Kovačića dužna je najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostaviti Općini 
Marija Gorica izvješće o namjenski utrošenim sredstvima. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
OPĆINSKA NAČELNICA 
KLASA:121-07/17-01/02 
URBROJ:238/19-02-17-2 
Marija Gorica, 28. studenog 2017. 

 
N A Č E L N I C A 

            Marica Jančić 
 


