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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik 
Općine Marija Gorica broj 194), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 23. sjednici 
održanoj 25. ožujka 2020. godine, donijelo je  

 
STATUTARNU ODLUKU  

O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE MARIJA GORICA  
 

Članak 1.  
U Statutu Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 194), u 

članku 54., stavku 3. i 4., riječi „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ mijenjaju se 
riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.  

 
Članak 2.  

U članku 59. riječi „poslova državne uprave prenijetih na Općinu“ mijenjaju se riječima 
„povjerenih poslova državne uprave“.  

 
Članak 3.  

Članak 90. mijenja se i glasi:  
„Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi 
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i 
pravnih osoba.  
Jedinstveni upravni odjel Općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u 
upravnim stvarima u prvom stupnju.  
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, 
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zagrebačke županije u skladu s posebnim zakonom 
kojim se uređuje pojedino upravno područje.  
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu 
državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.  
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa.  
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima 
su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.“  

 
Članak 4.  

U članku 93., riječi „obavlja ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji i nadležno središnje 
tijelo“ mijenjaju se riječima „obavljaju nadležna središnja tijela“.  
 

Članak 5. 
U članku 94. riječi „predstojniku ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji“ mijenjaju se 
riječima „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“  

 
Članak 6.  

Članak 95. mijenja se i glasi:  
„Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta u suprotnosti s 

Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez 
odgode će dati uputu Općinskom vijeću da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni 
uočene nedostatke.  

Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni 
uočene nedostatke u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo državne uprave donosi 
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odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta koja mora biti 
obrazložena.  

Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana 
od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka. Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode 
predsjedniku Općinskog vijeća i općinskom načelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.  

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Službenom glasniku Općine Marija 
Gorica.“  

 
Članak 7.  

Članak 96. mijenja se i glasi:  
„Postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi iz članka 51. ovoga Statuta, u roku od 
30 dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će:  

1. odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni 
osnovanom,  

2. odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni 
neosnovanom.  

Odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez odgode predsjedniku Općinskog 
vijeća koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.  

Odluke iz stavka 1. ovoga članka obvezno se objavljuju u Službenom glasniku Općine 
Marija Gorica.“  

 
Članak 8.  

Članak 97. mijenja se i glasi:  
„Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz članaka 93., 94., 95. i 96. ovoga Statuta, sva tijela 
državne uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim zakonom mogu neposredno 
provoditi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 
vijeće i donijeti odluku o obustavi.  

Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se bez odgode predsjedniku 
Općinskog vijeća, općinskom načelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu.  

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Službenom glasniku Općine Marija Gorica.  
Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo 

državne uprave može provesti u svakom trenutku po stjecanju saznanja da opći akt ili 
pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili zakonom.“  

 
Članak 9.  

U naslovu iznad članka 98. riječ „prenijetih“ mijenja se riječima „povjerenih“.  
Članak 98. mijenja se i glasi:  

„Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova 
državne uprave može Općini Marija Gorica davati opće i pojedinačne upute te poduzimati 
mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.“  

 
Članak 10.  

U cijelom tekstu Statuta Općine Marija Gorica, riječi „središnje tijelo državne uprave“ 
u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem 
broju i padežu.  

 
Članak 11.  

Zadužuje se Odbor za Statut, poslovnik i propise Općine Marija Gorica na izradu 
pročišćenog teksta Statuta Općine Marija Gorica te da takav tekst objavi u Službenom 
glasniku Općine Marija Gorica.  
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Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvog dan od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Marija Gorica.  
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-02-20-3 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 

 
2 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17 i 98/19), članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), i 
članka 32 . Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 194 ) i 
članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124), 
Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 23. sjednici, održanoj 25. ožujka 2020. 
godine, donijelo je 

  
O D L  U K U  

o donošenju Procjene ugroženosti od požara i  
tehnološke eksplozije (revizija) i Plana zaštite od požara  

Općine Marija Gorica (revizija) 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
(revizija) i Plan zaštite od požara Općine Marija Gorica (revizija), koje je izradila zakonom 
ovlaštena pravna osoba za izradu akata i dokumenata iz područja zaštite i spašavanja, 
civilne zaštite i zaštite od požara,  IN KONZALTING d. o. o. iz Slavonskog Broda i za koje je 
ishođeno pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, 
Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, Službe za inspekcijske poslove KLASA: 214-02/19-
11/8157, UR.BROJ: 511-01-361/1-19-2 od 23.12.2019. godine. 
 

Članak 2. 
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (revizija) i Plan zaštite od 

požara Općine Marija Gorica (revizija) sastavni su dio ove Odluke. 
  

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Marija Gorica. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-01-20-4 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020. 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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Temeljem članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 
Gorica broj 194), a u skladu s odredbama Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 
broj 82/15) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 23. sjednici, održanoj dana 25. 
ožujka 2020. godine, donijelo je  

 
 
 

ZAKLJUČAK  
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Marija Gorica  

za 2019. godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite  
Općine Marija Gorica za 2020. godinu 

 
 

 
Članak 1. 

 
Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Marija Gorica za 2019. godinu 

i Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Marija Gorica za 2020. godinu koja je sastavni 
dio ovog zaključka. 

 
Članak 2. 

 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom 
glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-01-20-5 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020. 
  
    

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                               Josip Žagmeštar 
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A   N   A   L   I   Z  A 
STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

OPĆINE MARIJA GORICA ZA 2019. GODINU 
 
 

I. UVOD 
Točka 1. 

      1) Sabor RH je na svojoj sjednici 15. srpnja 2015. godine donio Zakon o sustavu 
civilne zaštite. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 82 od 24.07.2015. godine. 
      2) Člankom 100. Zakona o sustavu civilne zaštite prestao je važiti Zakon o zaštiti i 
spašavanju kao i Pravilnici koji su proizašli iz ovog Zakona 
      3) Jedinice lokalne i područne samouprave dužne su donijeti procjenu rizika od velikih 
nesreća i plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine nakon što čelnik Državne 
uprave donose pravilnik kojim se propisuje nositelje, sadržaj i postupci izrade planskih 
dokumenata u civilnoj zaštiti. 
       4) Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju /čl. 97. stavak 2. 
Zakona o sustavu civilne zaštite/ ostaju na snazi do donošenja novih procjena i planova. 

5) Općina Marija Gorica je angažirala ovlašteno trgovačko društvo DLS d.o.o. za 
obavljanje stručnih poslova na području civilne zaštite radi izrade revizije Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća i revizije Plana zaštite i spašavanja sa pripadajućim Planom civilne zaštite. Na 
navedene dokumente Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Zagreb, dao je suglasnost i pozitivno mišljenje te je iste dokumente usvojilo 
Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 16. sjednici, 29.12.2015. godine. 

Tijekom 2017. godine Općina Marija Gorica angažirala je trgovačko društvo DLS 
d.o.o. za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Marija Gorica koju je 
usvojilo Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 7. sjednici, 31.01.2018. godine.  
      U 2018. godini Općina Marija Gorica angažirala je trgovačko društvo DLS d.o.o. iz 
Rijeke, Spinčićeva 2, za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Marija Gorica. Načelnica 
Općine Marija Gorica je 06.02.2020. godine, donijela Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne 
zaštite za područje Općine Marija Gorica. 
Plan djelovanja civilne zaštite dostavljen je Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne 
zaštite 10.02.2020. godine. 
 

 
 

II.   TEMELJNE ODREDBE 
SNAGE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 
Točka 2. 

Stožer civilne zaštite 
 

      1) Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje 
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite 
obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o 
mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne 
zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 
informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite. 
      2) Stožer je imenovan Odlukom Općinske načelnice KLASA: 810-03/19-01/02, 
URBROJ: 238/19-02-19-2 od 20. svibnja 2019. godine i broji 10 članova.  
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3) Stožer civilne zaštite održao je sastanak 16. svibnja 2019. vezano uz protupožarnu 
i turističku sezonu 2019., na kojoj su razmatrani i utvrđeni sljedeći prijedlozi akata:  

 prijedlog obavijesti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara koja će se objaviti na 
Internetskoj stranici Općine Marija Gorica 

 prijedlog Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje 
troškova tijekom požarne sezone u 2019. godini 

 prijedlog Zaključka o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih 
mjesta za koordinaciju gašenja požara 

 prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti 
opasnost od nastajanja i širenja požara 

 prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova 

 prijedlog Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području 
Općine Marija Gorica u protupožarnoj sezoni u 2019. godini 

 prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina 

 prijedlog Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog 
otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru 

 prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Općinu Marija Gorica u 2019. godini 

 prijedlog Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa 
na području Općine Marija Gorica 

Prijedlozi akata upućeni su Općinskom vijeću Općine Marija Gorica, te su isti usvojeni na 16. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. svibnja 2019. godine i objavljeni u Službenom 
glasniku Općine Marija Gorica broj 220 od 23.05.2019. godine. 

  
 

Postrojba i povjerenici civilne zaštite 
 

      1) U 2012. godini donesena je Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene.  
      2) Članovi Stožera civilne zaštite su prošli i dio obuke sa DUZS (Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje). 
      3) Općina Marija Gorica uz suglasnost PUZIS (Područni ured za zaštitu i spašavanje) 
Zagreb, imenovalo povjerenike Civilne zaštite koji se mobiliziraju po nalogu općinskog 
načelnika sukladno Planu zaštite i spašavanja Općine Marija Gorica, u slučaju neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih 
snaga Općine Marija Gorica. Navedenom Odlukom imenovano je 10 povjerenika (svaki 
Mjesni odbor ima 2 povjerenika). 
 
 
 Vatrogasne postrojbe 
 
      1) Nositelj zaštite i spašavanja u Općini Marija Gorica su VZO Marija Gorica i DVD- i, 
sa središnjom vatrogasnim društvom DVD Bijela Gorica, kao i vlastite snage Općine Marija 
Gorica. 
     2) Navedene postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, uz vlastite snage i snage 
koje se u okviru svojih djelatnosti bave nekim vidom zaštite i spašavanja, su optimalne i 
učinkovite u uvjetima potrebe zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica, dok na 
Općinskom vijeću ostaje da u okviru svojih mogućnosti osigura sredstva za opremanje 
navedene postrojbe civilne zaštite i drugih operativnih snaga civilne zaštite. 
 Trgovačko društvo IN KONZALTING d.o.o. izradilo je Procjenu ugroženosti od požara 
iz prosinca  2019. godine i Plan zaštite od požara iz prosinca 2019. godine na koje je MUP 
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Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske 
poslove dala pozitivno mišljenje. Ishođenjem pozitivnog mišljenja stekli su se uvjeti za 
upućivanje Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara, Općinskom vijeću na 
donošenje. 

Točka 3. 
 

Financijski pokazatelji sustava civilne zaštite 
 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU Realizirano u 
2019.  (kn) 

Planirano za 2020. 
god. (kn) 

 
1. 

CIVILNA ZAŠTITA 
(opremanje, osposobljavanje, smotriranje, 
angažiranje, osiguravanje uvjeta za 
evakuaciju, zbrinjavanje i druge aktivnosti 
i mjere u zaštiti i spašavanju) 

 
 

0,00 kn 

 
 

10.000,00 kn 

 
2. 

VATROGASTVO 
- opremanje, angažiranje i dr. 
 

 

 
 

100.000,00 kn 

 
 

160.000,00 kn 

 
3. 
 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA 
SPAŠAVANJA 

 
2.233,00 kn 

 
3.000,00 kn 

 
4. 

HCK – Crveni križ Zaprešić  
26.000,04 kn 

 
31.000,00 kn 

 
 

III.     ZAKLJUČAK 
 
 

Točka 4. 
 

      1) Temeljem ove Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Marija Gorica predlaže 
se slijedeći zaključak: 

1. Ulažući sredstva u VZO, Općina Marija Gorica razvija i sustav civilne zaštite na svom 
području. 

2. Potrebno je postupno i u skladu s mogućnostima i dalje opremati, osposobljavati i 
uvježbavati Postrojbe CZ opće namjene Općine Marija Gorica, te nastaviti opremanje 
VZO kao nositelja zaštite i spašavanja. 
 

 
IV. ZAVRŠNA ODREDBA 

 
Točka 5. 

 
      1) Ova Analiza će se objaviti u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, uz 
Zaključak Općinskog vijeća Općine Marija Gorica o usvajanju Analize stanja sustava civilne 
zaštite Općine Marija Gorica za 2019. godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine 
Marija Gorica za 2020. godinu. 
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PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
OPĆINE MARIJA GORICA ZA 2020. GODINU 

 
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Marija Gorica, a sukladno 

razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom 
rizika, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog 
razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi, stožera civilne zaštite, 
postrojbi i povjerenika civilne zaštite) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Marija Gorica za 2020. godinu. 
 

Plan razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Općine 
koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite. 

 
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće: 
 
 

1. CIVILNA ZAŠTITA 
 
Tijekom 2020. godine u organizaciji s Ravnateljstvom civilne zaštite, Područnim uredom 
civilne zaštite Zagreb, ponovno provesti osposobljavanje po uzoru na osposobljavanje u 
2016. godine (u slučaju da Ravnateljstvom civilne zaštite ocijeni da je to potrebno). 
 
2. VATROGASTVO 
 
VZO kao okosnica ukupnog sustava civilne zaštite na području Općine i u 2020. godini treba 
biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja. 
Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema Planu zaštite od 
požara. Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem VZO sukladno njihovim vlastitim 
programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje. 
 
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 
U 2020.godini u Proračunu osigurati sredstva za financiranje njihovih programskih aktivnosti, 
ali i za nabavku opreme koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u slučaju izvanrednih 
situacija. 
 
4. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA OPĆINE MARIJA GORICA 
DOBITI ZADAĆE 
 
Za slučaj potrebe sa pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje (prema Odluci 
Općinskog vijeća) održati će se sastanak na kojem će se razmotriti njihove zadaće u sustavu 
civilne zaštite.  
U narednom razdoblju redefinirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe 
(za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.) u cilju jačanja jedinstvenog 
sustava zaštite i spašavanja.  
 
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 
 
Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne 
zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti: 
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- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim 
odborima te putem web stranice Općine, 

- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih 
nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, 
potresima i opasnim tvarima. 

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog 
križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji 
edukacije stanovništva. 
 
6. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
 
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za 
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih 
snaga. Stoga su u Proračunu Općine Marija Gorica za 2020. godinu, u skladu s ostalim 
posebnim propisima, planirane slijedeće stavke: 
 
 

 2020. GODINA 2021. GODINA 2022. GODINA 

Vatrogastvo 
 

160.000,00 kn 160.000,00 kn 160.000,00 kn 

HCK – Crveni križ 
Zaprešić 
 

31.000,00 kn 31.000,00 kn 31.000,00 kn 

Civilna zaštita 
 

10.000,00 kn 
 

10.000,00 kn 
 

10.000,00 kn 

HGSS-Hrvatska gorska 
služba spašavanja  

3.000,00 kn 
 

3.000,00 kn 
 

3.000,00 kn 

 
 
7. ZAVRŠNA ODREDBA 
 
Ovaj Plan će se objaviti u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, uz Zaključak 
Općinskog vijeća Općine Marija Gorica o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite 
Općine Marija Gorica za 2019. godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Marija 
Gorica za 2020. godinu. 
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4 
Temeljem članka 10. stavak 2. i članka 12. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu (Narodne novine 20/18 i 115/18) i članka 32. Statuta Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 194), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 23. sjednici, održanoj dana 25. ožujka 2020. godine, donijelo je  

 
 

O D L U K U  
o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Usvaja se Izvješće načelnice o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu.  
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka i Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu dostaviti će se 
Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-01-20-6 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020. 
  
    

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                               Josip Žagmeštar 
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5 
 
Temeljem članka 20. i 36. stavak 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članak 32. Statuta Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 194), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
svojoj 23. sjednici, održanoj dana 25. ožujka 2020. godine, donijelo je  

 
 
 

O D L U K U  
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Marija Gorica za 2019. godinu 
 
 

 
Članak 1. 

 
Usvaja se Izvješće načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marija 

Gorica za 2019. godinu.  
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Marija Gorica za 2019. godinu. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Gorica 
za 2019. godinu dostaviti će se Zagrebačkoj županiji. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-01-20-7 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020. 
  
    

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                               Josip Žagmeštar 
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6 
 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. 
Statuta Općine Marija Gorica („Službeni glasnik Općine Marija Gorica“ broj 194), Općinsko 
vijeće Općine Marija Gorica na 23. sjednici, održanoj 25. ožujka 2020. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste 

javnog dobra u općoj uporabi 
 
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu 
Općine Marija Gorica, za nerazvrstanu cestu: 

1. Vinogradska ulica, k.č.br. 4073/1, 1401, 1410/2, k.o. Laduč (naselje Sveti Križ) 

2. Ulica Maršala Tita, k.č.br. 2293/1, 2294/1, 2288/2, 2294/3, 2294/2, 2288/3, k.o. 

Pušća (naselje Celine Goričke) 

3. Topolova ulica, k.č.br. 2464/4, k.o. Laduč (naselje Sveti Križ) 

4. Kožnarov put, k.č.br. 184/7, 197, 196/2, 186/12, 186/14, 188/1, k.o. Kraj (naselje 

Marija Gorica) 

5. Vinogradska ulica, k.č.br. 3445, k.o. Kraj (naselje Bijela Gorica) 

6. Bregovita ulica, k.č.br. 1138, 3479, k.o. Kraj (naselje Bijela Gorica) 

7. I odvojak ulice Ante Kovačića, k.č.br. 1617/3, 1616, 1615, 1614/19, k.o. Pušća 

(naselje Trstenik) 

8. Topoljska ulica, k.č.br. 449/9, k.o. Kraj (naselje Kraj Donji) 

9. Mokrička ulica, k.č.br. 1625/5, 3899, 1822/6, 3894, 3893, 3890, 1898/9, 1898/8, 

k.o. Pušća (naselje Trstenik) 

Članak 2. 
 

Primjenom članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 
54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste izrađenog od Zaprešić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
Zaprešić, Zelengaj 15, ovlašteni inženjer geodezije Luka Čanak, dipl. ing. geod., kod 
nadležnog ureda za katastar evidentirat će se stvarno stanje nerazvrstane ceste iz točke I. 
ove Odluke te kod nadležnog zemljišno knjižnog odjela u stvarnoj površini upisati kao 
nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Marija 
Gorica. Za obavljanje ostalih radnji vezanih za utvrđivanje svojstva nerazvrstanih cesta 
ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Marija Gorica. 

 
Članak 3. 

 
Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, PUK Zagreb, Odjel za 

katastar nekretnina Zaprešić i Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću, 
Zemljišno – knjižni odjel. 
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Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-01-20-8 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020.    

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 

 
7 

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne 
novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), članka 32. Statuta Općine Marija Gorica („Službeni 
glasnik Općine Marija Gorica“ broj 194) i Zapisnika Povjerenstva za zakup na 
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države KLASA: 372-03/19-01/01, URBROJ: 238/19-
01-19-6 od 18. prosinca 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 23. sjednici, 
održanoj 25. ožujka 2020. godine, donijelo je  

O D L U K U  
o poništenju javnog natječaja za zakup  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
na području Općine Marija Gorica 

 
 

Članak 1. 
 

Poništava se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Marija Gorica KLASA: 021-05/19-01/07, URBROJ: 238/19-01-
19-14 od 30. listopada 2019. godine, objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine 
Marija Gorica dana 04. studenog 2019. godine, obzirom da na objavljeni javni natječaj nije 
pristigla niti jedna ponuda. 
 

Članak 2. 
 

O poništenju javnog natječaja iz članka 1. ove Odluke obavijesti će se Zagrebačka 
županija i Ministarstvo poljoprivrede. 

 
Članak 3. 

 
Općinsko vijeće Općine Marija Gorica donijeti će Odluku o raspisivanju ponovljenog 

javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Marija Gorica. 

 
Članak 4. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica.  
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-01-20-9 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020. 

 
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
           Josip Žagmeštra 

 

8 
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne 

novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), Odluke o usvajanju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Marija Gorica 
("Službeni glasnik Općine Marija Gorica" broj 208) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo 
suglasnost KLASA: 945-01/18-01/828, URBROJ: 525-07/0377-19-7 od 25. siječnja 2019. 
godine i članka 32. Statuta Općine Marija Gorica („Službeni glasnik Općine Marija Gorica“ 
broj 194) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 23. sjednici, održanoj 25. ožujka 2020. 
godine, donijelo je  

O D L U K U 
o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marija Gorica 
 

Članak 1. 
Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Marija Gorica u katastarskim općinama: Laduč i Kraj, koje je 
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Marija Gorica predviđeno za zakup. 
Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište 
koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Marija Gorica provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem 
pisanih ponuda.  
 

Članak 3. 
Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne 
zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za 
korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  ("Narodne novine", broj 89/18). 
 

 
Članak 4. 

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 0,2201 ha, a uključuje  površine 
državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima 
provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", 
broj 20/18, 115/18 i 98/19). 
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Članak 5. 
Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Općine Marija 
Gorica u trajanju od 30 dana.  
Pisane ponude se dostavljaju Općini Marija Gorica u roku od 30 dana od objave natječaja na 
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Marija Gorica. 
 

Članak 6. 
Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Marija Gorica sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini 
njezin sastavni dio. 

  
Članak 7. 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 
Općinu Marija Gorica. 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Zagrebačkoj 
županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 

 
Članak 8. 

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni 
upravni odjel Općine Marija Gorica. 

 
Članak 9. 

Ova Odluka  stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Marija Gorica.  
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-01-20-10 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020. 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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Tablica 1 - rok od 25 godina 
 

R.BR. 
Naziv 

katastarske 
općine 

PTC. 
Br. 

Broj 

katastarske 

čestice 

Način uporabe 

katastarske 

čestice 

(katastarska 

kultura) 

Površina    

(ha) 

Jedinična 

zakupnina  

(kn) 

Početna 

zakupnina 

(kn) 

Postotak 

uveć./umanj. 

 Ukupna 

visina 

početne 

zakupnine      

(kn) 

Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

              6*7   8+9   

1.  LADUČ  1  1647/8   ORANICA 0,0241  344   8,29 0%   8,29   

2.   LADUČ  2 1647/12  ORANICA   0,0068  344  2,33 0%   2,33   

3.   KRAJ  3  619/11 ORANICA   0,0798 344   27,45  0% 27,45    

 4.  KRAJ  4  3381/2 PAŠNJAK   0,0864  137  11,83 0%   11,83   

 5.  KRAJ  5  1925 PAŠNJAK  0,0045  137  0,61  0%  0,61    

 6. KRAJ  6   1926  ORANICA  0,0185  344 6,36  0%  6,36    

 
Sveukupna površina u natječaju u ha: 0,2201 ha 
Sveukupna početna zakupnina u natječaju u kn: 56,87 kn 
 

 
 

9 
 

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne 
novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marija Gorica 
KLASA: 021-05/20-01/01 , URBROJ: 238/19-01-20-10 od 25. ožujka 2020. godine, Općinsko 
vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 23. sjednici, održanoj dana 25. ožujka 2020. godine, 
objavljuje 

 
P O N O V L J E N I  

J A V N I   N A T J E Č A J 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Marija Gorica 
 

I.    
Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Marija Gorica, na području katastarskih općina Laduč i Kraj, koje je 
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 
Općinu Marija Gorica predviđeno za zakup.  
 
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za Općinu Marija Gorica predviđene za zakup, daju se u zakup javnim 
natječajem na rok od 25 godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. 
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja  s popisom katastarskih čestica/PTC 
s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama 
nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.  
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II. 
Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka 
za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i 
svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta. 
 
Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je 
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime 
na drugi način neovlašteno raspolagala. 
 
Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom. 
 
Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava 
natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra 
nevažećom. 
 
 

III. 
Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup sukladno članku 36. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i 115/18 - u daljnjem tekstu Zakon) 
imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom: 
 
a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna 
osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je 
najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se stočarskom 
proizvodnjom, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili 
proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Marija Gorica, a 
ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 
1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom 
grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za 
proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja 
Kada ponuditelj ostvaruje prednost po ovom kriteriju, a proizvodna cjelina za koju se natječe 
je veća od trenutačnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla po hektaru, ponuditelj se u 
gospodarskom programu mora obvezati na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u 
roku od dvije godine od sklapanja ugovora o zakupu. Ponuditelj ne ostvaruje pravo prvenstva 
po ovom kriteriju za površine koje su za više od 10% veće od njegovih trenutačnih potreba. 
Za ponuditelja koji je pravna osoba uzima se u obzir ukupan broj grla stoke i ukupna 
površina poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj i sve s njim povezane fizičke i 
pravne osobe. 
b) dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu 
na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog 
natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom 
korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne 
može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje 
poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili 
dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje 
javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog 
natječaja 
c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u 
trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika 
najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni 
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objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Marija Gorica najmanje tri 
godine do objave javnog natječaja 
d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom 
proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili 
proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Marija Gorica 
najmanje tri godine do objave javnog natječaja 
e) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji 
poljoprivredne proizvodnje na području Općine Marija Gorica najmanje tri godine do objave 
javnog natječaja 
f) zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u 
Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja 
g) fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom 
h) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom. 
Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup, 
prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu: 
a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8000 do 100.000 eura 
b) pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom: 
1. povrtlarstvom 
2. voćarstvom (osim oraha) 
3. vinogradarstvom 
4. maslinarstvom 
c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom 
d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a 
najmanje SSS 
e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog 
rata, ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja 
f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 
g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika. 

 
IV. 

Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu  iz točke 
III. ovog natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji 
ispunjava natječajne uvjete. 
 

V. 
Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime/naziv adresu i OIB ponuditelja, 
katastarsku čestica za koju se dostavlja ponuda, ponuđenu cijenu za svaku katastarsku 
česticu za koju se dostavlja ponuda, gospodarski program za svaku katastarsku česticu za 
koju se dostavlja ponuda i popis dokumentacije dostavljen uz ponudu. 
 

VI. 
Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o 
provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u 
vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 47/19) uz ponudu za ispunjavanje 
uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 1 koja se  
nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio. 
 
Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću 
dokumentaciju: 

– potvrdu Općine Marija Gorica o podmirenju svih obveza s osnove korištenja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, 

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja, 
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– izjavu da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog 
predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta ( Obrazac 1), 

– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području 
Republike Hrvatske ( Obrazac 1), 

– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem 
postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po 
ugovoru ( Obrazac 3). 

– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, na propisanom obrascu 
koji je sastavni dio natječaja (Obrazac 5). 

 
Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno točki III. 1. a) dužni za 
sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, 
priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima 
sve povezane fizičke i pravne osobe ( Obrazac 2). 
 
Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ove točke dužni su 
uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima 
povezane fizičke i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u tablici 1. 
 
Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b) dužni za sudjelovanje na 
javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod 
punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali gospodarski 
program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme 
trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac 4). 
 
Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. 1. b). koji u ugovorima temeljem kojih 
ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao sastavni dio 
ugovora, dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz 
stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu danu  pod punom materijalnom i kaznenom 
odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za 
vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac 
4). 
 
Pripadajući iznos uvjetnog grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje naveden u tablici 2  
nalazi se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio. 
 
Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju  tablice iz stavka 9. ovoga članka, za 
proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca. 
 
Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne 
uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima zaključene ugovore, 
a predmet su natječaja za zakup. 
 
Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. 

 
VII. 

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 0,2201 ha, a uključuje  
površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila 
u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona. 
 

VIII. 
Zakupnina za zakup plaća se godišnje. 
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Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u 
visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu 
zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine. 
 
Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit 
će se razmjerno plaćenoj zakupnini. 
 
Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 50. 
stavku 1.i 6. Zakona. 
 

IX. 
Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: 
„Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu 
Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica,  u roku od 30 dana od dana objave 
natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Marija Gorica, www.marija-gorica.hr , a 
koji teče od 01.04.2020. godine i traje do 04.05.2020. godine. 
 
Povjerenstvo  za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
za Općinu Marija Gorica (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda 
dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu 
ponuda. 
 
Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu 
ponuda odnosno javno otvaranje ponuda održati će se 18.05.2020. godine u 15:00 sati, 
u prostorijama Općine Marija Gorica, na adresi Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica. 
 

X. 
Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke 
iz točke V., dokumentaciju i izjave iz točke VI.  ovog javnog natječaja. 
 
Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više katastarskih čestica koje su predmet natječaja 
može dostaviti jednu ponudu za sve  katastarske čestice za koje podnosi ponudu. 
 
Za svaku pojedinu katastarsku česticu iz ponude navedene u stavku 2. ove točke, ponuditelj 
mora dostaviti ponuđenu cijenu i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u 
jednom primjerku i razmatra se za svaku katastarsku česticu iz ponude tog ponuditelja. 
 
Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u 
točki VI. tablici 1. ovog javnog natječaja. 
 

XI. 
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 
prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 
Općinu Marija Gorica.  
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Zagrebačkoj 
županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 
O donesenoj odluci iz stavka 2. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom 
objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Marija Gorica, www.marija-gorica.hr. 
Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz stavka 1. i 2. ovog članka, nije dopuštena 
žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su 
povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred 
sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom. 

XII. 

http://www.marija-gorica.hr/
http://www.marija-gorica.hr/
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Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju 
nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno 
mišljenje, općinski načelnik Općine Marija Gorica i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o 
zakupu.  
 
Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna 
isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način 
rada javnog bilježništva. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-01-20-11 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020.  
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
 
 

 

 

Prilog 1 
Na rok od 25 godina 

R.BR. 
Naziv 

katastarske 
općine 

PTC. 
Br. 

Broj 

katastarske 

čestice 

Način uporabe 

katastarske 

čestice 

(katastarska 

kultura) 

Površina    

(ha) 

Jedinična 

zakupnina  

(kn) 

Početna 

zakupnina 

(kn) 

Postotak 

uveć./umanj. 

 Ukupna 

visina 

početne 

zakupnine      

(kn) 

Napomena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

              6*7   8+9   

1.  LADUČ  1  1647/8   ORANICA 0,0241  344   8,29 0%   8,29   

2.   LADUČ  2 1647/12  ORANICA   0,0068  344  2,33 0%   2,33   

3.   KRAJ  3  619/11 ORANICA   0,0798 344   27,45  0% 27,45    

 4.  KRAJ  4  3381/2 PAŠNJAK   0,0864  137  11,83 0%   11,83   

 5.  KRAJ  5  1925 PAŠNJAK  0,0045  137  0,61  0%  0,61   

 6. KRAJ  6   1926  ORANICA  0,0185  344 6,36  0%  6,36    

 
Sveukupna površina u natječaju u ha: 0,2201 ha 

Sveukupna početna zakupnina u natječaju u kn: 56,87 kn 
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Tablica 1 

R.br. Dokazuje Izvor dokumenta Naziv dokumenta 

1. Nositelj OPG-a Podnositelj ponude 
Rješenje o upisu u upisnik 
PG (kopija) 

2. Vlasnik obrta 
Podnositelj ponude 
Područni ured državne 
uprave 

Rješenje o upisu u upisnik 
PG (kopija) i Izvod iz obrtnog 
registra 

3. Pravna osoba 
Podnositelj ponude 
Nadležni trgovački sud 

Rješenje o upisu u upisnik 
PG (kopija) Izvod iz sudskog 
registra 

4. 
Pravna osoba u rangu 
mikro i malih poduzeća 

FINA BON 1 

5. 
Poljoprivreda primarna 
djelatnost 

Područni ured ili ispostava 
Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje 
(HZMO) 
Nadležni trovački sud 
Državni zavod za statistiku 
(DZS) 

– Elektronički zapis 
podataka iz područja radnih 
odnosa izdan putem web 
stranica HZMO i/ili sustava 
e-građani ili potvrda o 
prijavno-odjavnim podacima 
evidentiranim u HZMO 
(fizičke osobe) 
– Izvod iz sudskog registra i 
preslika obavijesti o 
razvrstavanju poslovnog 
subjekta prema NKD-u 
(pravne osobe)«. 

6. Vlasnik ili posjednik stoke 
Ministarstvo poljoprivrede 
putem regionalnih ureda 
HAPIH-a 

Potvrda HAPIH-a ili 
Potvrda HAPIH-a i 
Kooperantski ugovor (u 
slučaju uslužnog tova) 

7. 
Prebivalište, sjedište ili 
proizvodni objekt 

Podnositelj ponude 
MUP 
Nadležni trgovački sud 

Osobna iskaznica (kopija) ili 
potvrda o prebivalištu, Izvod 
iz sudskog registra, izvod iz 
zemljišne knjige ili rješenje o 
izvedenom stanju za 
nezakonito izgrađene zgrade 
ili akt o gradnji ili ugovor o 
zakupu proizvodnog objekta 

8. 
Prosječan broj uvjetnih 
grla za proizvodnu godinu 
koja prethodi natječaju 

Ministarstvo poljoprivrede 
putem regionalnih ureda 

Potvrda Ministarstva 
poljoprivrede 

9. 
Površine poljoprivrednog 
zemljišta koje ponuditelj 
koristi 

Agencija za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju 

Potvrda iz ARKOD upisnika 

10. Dosadašnji posjednik Podnositelj ponude 
Ugovor ili nagodba za 
višegodišnje nasade 

11. Mlađi od 41 god. Podnositelj ponude Osobna iskaznica 

12. Datum upisa u upisnik PG Podnositelj ponude 
Rješenje o upisu u upisnik 
PG 
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13. 
Bavi poljoprivrednom 
proizvodnjom 

Podnositelj ponude 
Upisnik poljoprivrednih 
proizvođača 

14. Ekonomska vrijednost PG 
Ministarstvo poljoprivrede 
putem regionalnih ureda 

Potvrda Ministarstva 
poljoprivrede 

15. 
Vrsta poljoprivredne 
proizvodnje 

Podnositelj ponude 
Ministarstvo poljoprivrede 

Gospodarski program 
Za sjemensku proizvodnju-
rješenje Ministarstva 
poljoprivrede 

16. Obrazovanje Podnositelj ponude Diploma ili svjedodžba 

17. Hrvatski branitelj Podnositelj ponude 
Potvrda ministarstva 
branitelja 

18. 
Dijete smrtno stradalog ili 
nestalog hrvatskog 
branitelja 

Podnositelj ponude 
Potvrda ministarstva 
branitelja 

19. Broj članova OPG-a Podnositelj ponude 
Rješenje o upisu u upisnik 
PG 
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TABLICA 2 

Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje 

DOMAĆA ŽIVOTINJA UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI 

Goveda starija od 24 mjeseca 1,0 

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca 0,6 

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca 0,3 

Rasplodni bikovi 1,4 

Telad 0,15 

Konji 1,2 

Ždrebad 0,5 

Magarci 1,0 

Pulad 0,5 

Ovce i koze 0,10 

Janjad, jarad 0,05 

Krmače 0,3 

Nerasti 0,4 

Svinje u tovu  0,15 

Odojci 0,02 

Kokoši nesilice 0,004 

Tovni pilići 0,0025 

Purani 0,02 

Kunići i pernata divljač 0,002 
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OBRAZAC 1. 

 

 

 Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude  

_____________________________________  

 

 

 

I Z J A V A 

 

 

Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam do isteka roka za 

podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Marija Gorica, objavljen dana ______ 2020.godine, 

na području Republike Hrvatske platio sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i da se protiv mene ne vode postupci radi predaje u 

posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.  

 

Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u 

cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog. 

 

 

 

__________________________  

(potpis/pečat podnositelja ponude) 
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OBRAZAC 2. 

***Članak 5. stavak 6. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske: 

„Povezanim osobama, u smislu Zakona a u odnosu na članak 36. stavak 4. Zakona,  smatraju 

se fizičke i pravne osobe kod kojih jedna osoba (fizička ili pravna) ima većinski vlasnički i/ili 

osnivački udio ili većinsko pravo odlučivanja u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe.“ 
 Pravna osoba - Podnositelj ponude  

_____________________________________  

 

I Z J A V A 

Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za 

podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Marija Gorica, objavljen dana _____ 2020. godine: 

(* zaokružiti/zaokružiti i popuniti) 

 

- POVEZAN sa slijedećim fizičkim i pravnim osobama: 

 

ime/naziv osobe        OIB    adresa_____ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

- NISAM POVEZAN sa drugim fizičkim i pravnim osobama. 

 

Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u 

cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog. 

 

__________________________  

    (potpis/pečat podnositelja ponude) 
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OBRAZAC 3. 

 

 

 

 Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude  

_____________________________________  

 

 

 

I Z J A V A 

 

Izjavljujem da sam suglasan da se moji osobni podaci iz ponude na Javni natječaj za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marija Gorica 

objavljen dana______ 2020., koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja 

registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru, ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim 

ugovor o zakupu po predmetnom natječaju. 

 

 

 

 

__________________________  

potpis/pečat podnositelja ponude 
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OBRAZAC 4. 

 
 Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude  

 

_____________________________________  

 

 

I Z J A V A 

 

(a) Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za 

podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Marija Gorica, objavljen dana _____ 2020. godine: ispunjavao 

gospodarski program iz ugovora na temelju kojeg ostvarujem status dosadašnjeg posjednika, 

za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora, do trenutka raspisivanja natječaja. 

(* za ugovore kojima je gospodarski program sastavni dio ugovora) 

 

 

(b) Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za 

podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Marija Gorica, objavljen dana _____ 2020. godine: koristio 

zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do 

trenutka raspisivanja natječaja. 
 

(* za ugovore kojima je gospodarski program nije sastavni dio ugovora i ugovore o koncesiji) 

 

Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u 

cijelosti sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog. 

 

 

__________________________  

    (potpis/pečat podnositelja ponude) 
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OBRAZAC 5. 

GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP (objavljen ________  2020. godine) 

OPĆINA/GRAD  

K.O. 
 

K.Č.BR./PTC 
 

PODACI O PONUDITELJU 

NAZIV PONUDITELJA 
 

OIB 
 

MIBPG 
 

ADRESA 
 

KONTAKT OSOBA 
 

KONTAKT TEL. 
 

KONTAKT E-MAIL 
 

OPIS GOPODARSTVA 

POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE KOJE IMA U 

VLASNIŠTVU U ha  

POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE KOJE IMA U 

KORIŠTENJU u ha  

POVRŠINE POD IZGRAĐENIM ILI PLANIRANIM 

SUSTAVIMA JAVNOG NAVODNJAVANJA  

DOSADAŠNJA VRSTA PROIZVODNJE 
 

BROJ ČLANOVA ODNOSNO ZAPOSLENIKA 
 

PRAVNI OBLIK 
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_______________________ 

    (potpis/pečat podnositelja ponude) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

VRSTA PROIZVODNJE 

KOJOM SE NAMJERAVA 

BAVITI NA ZEMLJIŠTU KOJE 

JE PREDMET ZAKUPA 
 

LOKALITET ZEMLJIŠTA 
Udaljenost (km) k.č.br./PTC koja je predmet ponude od 

prebivališta/sjedišta/proizvodnog objekta  

PODACI O PLANIRANIM 

INVESTICIJAMA 
Objekti, mehanizacija i dr. 

 

PODACI O NOVOM 

ZAPOŠLJAVANJU  
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10 
Na temelju članka 9. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 118/2018), članka 

32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 194) Općinsko 
vijeće na svojoj 23. sjednici, održanoj 25. ožujka 2020. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U  
o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda 

 i sadnju ljekovitog bilja 
te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području  

Općine Marija Gorica u 2020. godini 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, postupak za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava 
za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda i sadnju ljekovitog bilja, za uzgoj i 
držanje pčelinjih zajednica, te prava i obveze korisnika subvencije u 2020. godini. 
 

Članak 2. 
Općina Marija Gorica će poljoprivrednim gospodarstvima na svom području subvencionirati 
sljedeće vrste proizvodnji:  
 
U POLJOPRIVREDI 
1. U biljnoj proizvodnji 

1.1. nabavu loznih cijepova 
1.2. nabavu voćnih sadnica 
1.3. sadnju ljekovitog bilja 
1.4. nabavu sadnica jagoda 
 

2. U stočarskoj proizvodnji 
2.1. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica 

 
 

Članak 3. 
Pravo na ostvarivanje subvencije u skladu sa ovom Odlukom ima poljoprivrednik, fizička ili 
pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost i 
obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 
samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 
te druga pravna osoba, a koja udovoljava slijedećim uvjetima: 

- ima prebivalište ili sjedište na području Općine Marija Gorica i koji podižu nasade na 
području Općine Marija Gorica (dalje u tekstu: korisnik subvencije) za izvršenu sadnju 
na području Općine Marija Gorica 

- podiže novi nasad na vlastitim površinama ili na zemljištu u zakupu za koje ima 
ugovor sklopljen na rok od najmanje 10 godina 

- ima podmirene sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini Marija Gorica 
- može predati zahtjev za ostvarivanje subvencije samo za jednu vrstu proizvodnje iz 

članka 2. ove Odluke 
- mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva koji vodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju. 
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Iznimno, zahtjev za ostvarivanje subvencije u skladu sa ovom Odlukom mogu u ime i za 
račun svojih članova podnijeti Udruge, uz uvjet da krajnji korisnici subvencije ispunjavaju 
uvjete iz stavka 1. ovog članka i druge uvjete utvrđene ovom Odlukom. 
  

Članak 4. 
Poljoprivrednik je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koja obavlja 
poljoprivrednu djelatnost na području Republike Hrvatske, a obuhvaća sljedeće 
organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu OPG), 
samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 
te druga pravna osoba. 
OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi 
stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane 
dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te 
na radu, znanju i vještinama članova obitelji. 
Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo je fizička osoba poljoprivrednik koja se za 
osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i 
prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i 
kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno 
zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, a temelji se na korištenju vlastitih 
i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva i 
ekonomska veličina gospodarstva je manja ili jednaka od kunske protuvrijednosti izražene u 
stranoj valuti od 3000 eura. 
Poljoprivredno gospodarstvo čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja 
poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području 
Republike Hrvatske. 
 

Članak 5. 
Sredstva za subvenciju iz članka 2. osigurana su u Proračunu Općine Marija Gorica za 2020. 
godinu, Program - Subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu, Aktivnost 100003 Subvencije 
poljoprivrednicima (usjevi, nasadi, premije i dr.), Konto 352, Pozicija R137. 
 

Članak 6. 
Najviši ukupni godišnji iznos općinske subvencije koju jedan korisnik može ostvariti po svim 
vrstama subvencija u tekućoj godini može iznositi do 10.000,00 (desettisuća) kuna. 
Visina sredstava za subvencije razmjerno će se smanjiti ako ukupni zahtjevi prelaze 
maksimalno odobrena proračunska sredstva. 
 

Članak 7. 
Pojedina općinska subvencija se korisniku isplaćuje nakon obavljene sadnje i/ili proizvodnje, 
odnosno nakon provjere, a najkasnije do kraja tekuće godine, odnosno do 31. prosinca. 
Općinska subvencija za istu površinu ili istu jedinicu proizvodnje može se ostvariti samo 
jednom godišnje. 
 
 
U POLJOPRIVREDI 
 
1. U biljnoj proizvodnji 
 
1.1. za nabavu loznih cijepova  

Članak 8. 
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Subvencija nabave loznih cijepova odobrit će se onom poljoprivredniku koji je u tekućoj 
godini u vinogradu posadio najmanje 400 propisano deklariranih loznih cijepova 
preporučenih kultivara za područje Zagrebačke županije sukladno pozitivnim zakonskim 
propisima.  
Poljoprivrednik mora biti upisan u Vinogradarski registar (osim ako sadi vinograd prvi put). 
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 5,00 kuna po posađenom loznom cijepu. 
Subvencija će se dodijeliti i poljoprivedniku koji dosađuje ili obnavlja postojeći vinograd u 
količini od maksimalno posađenih 5% cijepova ukupnog vinograda. 
Zahtjevi za subvenciju se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja za tekuću 
godinu na Obrascu OMG 1.1. 
 
1.2. za nabavu voćnih sadnica 

Članak 9. 
Subvencija nabave voćnih sadnica odobriti će se onom poljoprivredniku koje je u tekućoj 
godini u voćnjaku posadio najmanje 50 propisano deklariranih voćnih sadnica sljedećih 
voćnih vrsta: jabuke, kruške, breskve, nektarine, marelice, šljive, trešnje, višnje, oraha, 
lješnjaka, maline, kupine, ribizla, brusnice, borovnice. 
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 10,00 kuna po voćnoj sadnici jabuke, kruške, breskve, 
nektarine, marelice, šljive, trešnje, višnje, 
5,00 kuna po voćnoj sadnici maline, kupine, ribizla i lijeske, 
10,00 kuna po sadnici brusnice i borovnice, 
20,00 kuna po sadnici cijepljenog oraha. 
Zahtjevi za subvenciju se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja za tekuću 
godinu na Obrascu OMG 1.2. 
 
1.3. za sadnju ljekovitog bilja 

Članak 10. 
Subvencija za sadnju ljekovitog bilja: lavande, kadulje, matičnjaka, bijelog sljeza, crnog 
sljeza, koprive, mente, nevena, majčine dušice, čička, maslačka, bosiljka, trputca, melise, 
peršina, graha zelenčeka, preslice i komorača odobrit će se onom poljoprivredniku koji je u 
tekućoj godini posadio navedeno ljekovito bilje na površini od najmanje 1000 m2, a ima 
ugovorenu proizvodnju odnosno kupca. 
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kuna na 1000 m2 posađenog ljekovitog bilja.  
Zahtjevi za subvenciju se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja za tekuću 
godinu na Obrascu OMG 1.3. 
 
1.4. za nabavu sadnica jagoda 

Članak 11. 
Subvencija nabave sadnica jagoda odobriti će se onom poljoprivredniku koji je u tekućoj 
godini posadio najmanje 1000 propisano deklariranih sadnica jagoda.  
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 1,00 kunu po posađenoj sadnici jagoda.  
Zahtjevi za subvenciju se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja za tekuću 
godinu na Obrascu OMG 1.4. 
 
 
2. U stočarskoj proizvodnji: 
 
2.1. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica 

 
Članak 12. 

Subvencija za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica odobrit će se u iznosu od 20,00 kuna po 
pčelinjoj zajednici  poljoprivredniku na temelju potvrde o broju košnica izdane od Hrvatskog 
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stočarskog centra ili potvrde izdane od Udruge pčelara sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji 
upisane u Registar udruga Republike Hrvatske. 
Minimalna poticajna količina je 10 pčelinjih zajednica. 
Zahtjevi za subvenciju se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja za tekuću 
godinu na Obrascu OMG 2.1. 
 

Članak 13. 
Bespovratna novčana sredstva – općinska subvencija dodjeljuje se na temelju provedenog 
postupka i kriterija propisanih ovom Odlukom. 
Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju na propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, 
a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava. 
 

Članak 14. 
Općinske subvencije se dodjeljuju na temelju natječaja. 
Natječaj raspisuje općinski načelnik Općine Marija Gorica, a objavljuje se na službenoj 
Internet stranici Općine Marija Gorica, www.marija-gorica.hr  i oglasnim pločama Općine 
Marija Gorica. 
Natječaj sadrži: 

- naziv tijela koje objavljuje natječaj 
- predmet natječaja 
- opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencije 
- popis potrebne dokumentacije 
- naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi 
- vrijeme trajanja natječaja 
- podatke o informacijama. 

 
Članak 15. 

Odluku o dodjeli subvencije u poljoprivredi Općine Marija Gorica donosi općinski načelnik na 
temelju prijedloga Stručnog povjerenstva te se ista objavljuje na službenoj Internet stranici 
Općine Marija Gorica. 
Općinski načelnik po objavi Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi sklapa ugovor sa 
korisnikom općinske subvencije kojim će se urediti međusobna prava i obveze u vezi 
subvencije. 
 

Članak 16. 
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika općinske subvencije, 
odnosno podnositelja zahtjeva. 
Korisniku dosadašnjih općinskih subvencija, nove subvencije mogu se odobriti isključivo ako 
su prethodne utrošene namjenski. 
Korisnik subvencije koji je u tekućoj godini dobio općinsku subvenciju dužan je potpisati 
izjavu kojom se obvezuje dobivenu subvenciju utrošiti namjenski. 
 

Članak 17. 
Korisnik subvencije je dužan omogućiti davatelju subvencije kontrolu namjenskog utroška 
dobivene subvencije. Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva 
priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara 
njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u 
Općinski proračun, te će biti isključen iz svih Općinskih subvencija u poljoprivredi narednih 5 
(pet) godina. 
Ukoliko je korisniku općinske subvencije u tekućoj godini, pogreškom isplaćen viši iznos 
subvencije od  stvarno potrebnog, dužan je u roku od osam dana od primljene obavijesti o 
pogrešci, viši iznos isplaćene subvencije  vratiti u Općinski proračun. Ako  korisnik nije izvršio 
povrat biti će isključen iz svih Općinskih subvencija u poljoprivredi u narednih 5 (pet) godina.  

http://www.marija-gorica.hr/
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Članak 18. 
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvencijama za nabavu loznih cijepova, 
voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području 
Općine Marija Gorica u 2019. godini, KLASA: 021-05/19-01/04, URBROJ: 238/19-01-19-6 od 
24. srpnja 2019. godine. 
 

Članak 19. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-01-20-12 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020. 
 

PREDSJEDNIK 
 OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Josip Žagmeštar 

 

 

11 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 

Gorica broj 194) i članka  60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni 
glasnik Općine Marija Gorica 124), Općinsko vijeće na svojoj 23. sjednici, održanoj 25. 
ožujka 2020. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U  
o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade  

poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuje se način i uvjeti sufinanciranja premije osiguranja za usjeve 

i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica. 
 

Članak 2. 
 Općina Marija Gorica će u 2020. godini po svim policama osiguranja koje 
poljoprivrednici s područja Općine zaključe s Croatia osiguranjem d.d. i osiguravajućim 
društvom Vereingte Hagelwersicherung VVaG – Podružnica VH Hrvatska, sufinancirati 
premiju osiguranja od proljetnog mraza, tuče, groma i požara u iznosu od 25% bruto premije 
osiguranja po svakoj zaključenoj polici osiguranja. 
 Premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija 
Gorica sufinancirati će se poljoprivrednicima koji su upisani u upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 
 

Članak 3. 
 

 Sredstva za sufinanciranje premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s 
područja Općine Marija Gorica osiguravaju se u Proračunu Općine Marija Gorica za 2020. 
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godinu, na poziciji  R137, konto 352, Program – Subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu, 
Aktivnost Subvencije poljoprivrednicima (usjevi, nasadi, premije i dr.). 
 

Članak 4. 
 Ovlašćuje se načelnica Marica Jančić na sklapanje ugovora s Croatia osiguranjem 
d.d. i osiguravajućim društvom Vereingte Hagelwersicherung VVaG – Podružnica VH 
Hrvatska o sufinanciranju premije osiguranja  za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja 
Općine Marija Gorica. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 238/19-01-20-13 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020. 
 
 
               PREDSJEDNIK 
                     OPĆINSKOG VIJEĆA 
                         Josip Žagmeštar 
 

12 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik broj 194) i 

članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 124), 
Općinsko vijeće  na svojoj  23. sjednici, održanoj 25. ožujka 2020. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U  
o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja 

krava plotkinja u 2020. godini 
 

 
Članak 1. 

Općina Marija Gorica će u 2020. godini, subvencionirati umjetno osjemenjivanje krava 
plotkinja na način da odobrava 200,00 kuna (slovima: dvjesto kuna), po jednoj osjemenjenoj 
kravi plotkinji. 

Iznos iz stavka 1. ove Odluke sadrži uračunat porez na dodanu vrijednost. 
 
 

Članak 2. 
Subvencionirati će se umjetno osjemenjivanje krava plotkinja u 2020. godini u 

razdoblju siječanj – prosinac. 

 
Članak 3. 

Na temelju ispostavljenog računa Veterinarske stanice Zaprešić d.o.o., o izvršenom 
umjetnom osjemenjivanju krava s priloženom specifikacijom za prethodni mjesec, izvršiti će 
se plaćanje. 
 

Članka 4. 
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Sredstva za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja osiguravaju se 
u proračunu Općine Marija Gorica za 2020. godinu na poziciji R 135, konto 352, Program – 
Subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu, Aktivnost – Subvencioniranje umjetnog 
osjemenjivanja krava plotkinja. 
 

Članak 5. 
Općina Marija Gorica će s davateljem usluga sklopiti ugovor. 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ : 238/19-01-20-14 
Marija Gorica, 25. ožujka 2020. 
                                                                                                    PREDSJEDNIK 
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA  

    Josip Žagmeštar 

 
 


