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1 
Na temelju članka 113. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21) i 

članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 
02/2021) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. 
godine, donijelo je 

O D L U K U 
o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš  

na području općine Marija Gorica 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuju:  

 mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,  

 mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš i  

 kazne za prekršaje počinjene kršenjem odredbi ove Odluke za područje općine Marija 

Gorica.  

 
Članak 2.  

Nepropisno odbačenim otpadom, u smislu ove Odluke, smatra se otpad koji nije 
odložen u skladu s važećim općim aktima Općine Marija Gorica iz područja postupanja s 
miješanim komunalnim, razvrstanim, građevinskim i biorazgradivim otpadom te općim aktom 
Općine Marija Gorica kojim se uređuje komunalni red. 
 
II. MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA 

 
Članak 3. 

Zabranjeno je odlagati ili odbacivati otpad u okoliš. 
 

Članak 4.  
Pod mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada smatra se:  

 uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,  

 uspostava sustava evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području 

općine Marija Gorica,  

 provođenje redovitog terenskog nadzora na području općine Marija Gorica radi 

utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada i poduzimanje daljnjih mjera iz 

nadležnosti komunalnog redarstva, te 

 edukacije i informativne aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom.  

Provedbu mjera iz prethodnog stavka osigurava Jedinstveni upravni odjel Općine 
Marija Gorica (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 
 

Članak 5.  
Općina je obvezna uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno 

odbačenom otpadu.  
Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu dostavljaju se na sljedeće načine:  

 putem obrasca objavljenog na mrežnim stranicama Općine Marija Gorica -  

www.marija-gorica.hr ,  

 putem elektronske pošte na adresu: marija.gorica@email.t-com.hr ,  

http://www.marija-gorica.hr/
mailto:marija.gorica@email.t-com.hr
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 putem svih drugih pisanih obavijesti na adresu Jedinstvenog upravnog odjela, 

 putem telefona 01/3396-655, te 

 osobno u prostorijama Općine Marija Gorica na adresi Gorička 18/A, Marija 

Gorica, 10299 Marija Gorica.  

 
Članak 6.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica vodi Evidenciju lokacija onečišćenih 
otpadom na području općine Marija Gorica.  

U Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka unose se podaci o lokacijama onečišćenim 
otpadom, količini otpada, izvršenim nadzorima od strane službenika Jedinstvenog upravnog 
odjela, izdanim rješenjima, te ostali podaci po potrebi.  

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka uskladit će se s aplikacijom za evidenciju 
lokacija odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog sustava gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske. 
 

Članak 7.  
Radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada provodi se redovita kontrola od strane 

službenika Jedinstvenog upravnog odjela. 
Kontrola nad evidentiranim lokacijama provodi se najmanje dva puta godišnje, a na 

lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo odbacivanje otpada kontrola se provodi češće, 
ovisno o stanju terena i količini odbačenog otpada.  

O izvršenom nadzoru vodi se zapisnik. 
 

Članak 8.  
Općina osigurava obrazovno - informativne aktivnosti u svezi pravilnog gospodarenja 

otpadom.  
Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode se:  

 objavom informacija na mrežnim stranicama Općine Marija Gorica i na mrežnim 

stranicama trgovačkih društava Zaprešić d.o.o.,  

 suradnjom s trgovačkim društvima Zaprešić d.o.o. u raznim oblicima promidžbe 

putem sredstava javnog priopćavanja, tiskanja i dijeljenja letaka, brošura, vodiča i 

slično, 

 podržavanjem ili provedbom akcija prikupljanja otpada i 

 na druge odgovarajuće načine. 

 
Članak 9.  

Mjere i postupci za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na površinama javne 
namjene i na zemljištu u vlasništvu Općine Marija Gorica ili površinama javne namjene u 
vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih osoba propisani su zakonom kojim se uređuje komunalno 
gospodarstvo, općim aktom Općine Marija Gorica kojim se uređuje komunalni red i drugim 
planskim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom. 
 
III. MJERE ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ 

 
Članak 10. 

Jedinstveni upravni odjel rješenjem naređuje uklanjanje otpada vlasniku nekretnine 
na kojoj je odbačen otpad, odnosno posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat, odnosno 
osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je 
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otpad odbačen na tom području (dobru), ili osobi koju je zatekao da odbacuje otpad izvan 
lokacije gospodarenja otpadom.  

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se lokacija odbačenog otpada, 
procijenjena količina odbačenog otpada u m3 ili tonama, obveznik uklanjanja otpada te 
obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u 
roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja.  

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu u 
Zagrebačkoj županiji.  

Ako službenik Jedinstvenog upravnog odjela utvrdi postojanje opravdane sumnje da 
je otpad odbačen na nekretnini, a obveznik uklanjanja otpada ne dopušta pristup radi 
utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, službenik Jedinstvenog upravnog 
odjela ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju službenika ministarstva nadležnog za 
unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica. 
 

Članak 11. 
Istekom roka određenog rješenjem iz članka 10. stavka 2. službenik Jedinstvenog 

upravnog odjela utvrditi će je li obveza utvrđena rješenjem ispunjena.  
Ako se obveznik uklanjanja otpada odbačenog u okoliš ne može utvrditi ili ako 

službenik Jedinstvenog upravnog odjela utvrdi da obveza utvrđena rješenjem iz članka 10. 
stavka 1. ove Odluke nije izvršena u određenom roku, Općina Marija Gorica je dužna 
osigurati uklanjanje tog otpada putem trećih osoba ovlaštenih za gospodarenje tom vrstom 
otpada.  

Općina Marija Gorica ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada iz stavka 2. 
ovoga članka od obveznika uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. 
 

Članak 12. 
Jedinstveni upravni odjel u obvezi je podatke utvrđene rješenjem iz članka 10. stavka 

1. ove Odluke mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija 
odbačenog otpada koju vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu u skladu sa zakonom kojim 
se uređuje održivo gospodarenje otpadom. 
 

Članak 13. 
Načelnik Općine Marija Gorica obvezan je do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu 

kalendarsku godinu, Općinskom vijeću Općine Marija Gorica podnijeti izvješće o lokacijama, 
količini i troškovima uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine Marija 
Gorica uklonjenog temeljem ove Odluke ili općeg akta Općine Marija Gorica kojim se uređuje 
komunalni red. 
  

Članak 14.  
 Na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada 
na temelju izvješća općinskog načelnika iz prethodnog članka ove Odluke, provode se 
posebne mjere sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada, i to kako slijedi:  

 postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama koje 

odredi Općina, 

 postavljanje fizičkih prepreka kojima se onemogućuje pristup na određene lokacije 

(rampe, barijere, ograde i slično), 

 postavljanje video nadzora u skladu s mogućnostima,  

 nadzor službenika Jedinstvenog upravnog odjela, te 

 postavljanje info ploče s podacima o načinima propisanog odlaganja otpada. 
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IV. PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 15. 
Za počinjeni prekršaj iz članka 3. ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom:  

 pravna osoba u iznosu od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna,  

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

iznosu u iznosu 10.000,00 do 100.000,00 kuna, 

 fizička osoba - obrtnik koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 

10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna,  

 fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 10.000,00 

kuna do 100.000,00 kuna. 

 
Članak 16. 

U provođenju nadzora na temelju ove Odluke Jedinstveni upravni odjel ima pravo i 
obvezu poduzeti radnje utvrđene odredbama Zakona o gospodarenju otpadom.  
 
V. ZAVRŠNE ODBREDBE 

Članak 17.  
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom  glasniku 

Općine Marija Gorica. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-3 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 
 
              PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 
    Josip Žagmeštar 

 
 

2 

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 

84/21) i  članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica br. 

02/2021) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 8. sjednici održanoj dana 28. 

ožujka 2022. godine donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 
o primanju na znanje Izvješća o radu  

davatelja javne usluge – gospodarenje otpadom za 2021. godinu 
 
 

I. 
 

Ovim Zaključkom prima se na znanje Izvješće o radu davatelja javne usluge – gospodarenje 

otpadom za 2021. godinu, izrađeno i dostavljeno od davatelja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Marija Gorica, Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, 
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Zaprešić, koje je sastavni dio ovog Zaključka, a sve sukladno članku 69. stavku 4. Zakona o 

gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21). 

 

II. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Marija Gorica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238/19-01-22-4 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022.  
                 PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 
                               Josip Žagmeštar 

 
 

3 
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 

20/18, 115/18 i 98/19) i  članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 

Marija Gorica br. 02/2021) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 8. sjednici 

održanoj dana 28. ožujka 2022. godine, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 
o primanju na znanje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu 

 
 

I. 
 
Ovim Zaključkom prima se na znanje Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. 

godinu, koje je sastavni dio ovog Zaključka, a u skladu sa člankom 4. Pravilnika o 

agrotehničkim mjerama (Narodne novine broj 22/19) izrađeno je na Obrascu 1., Tablici Excel 

(xls) formatu, te se dostavlja u elektronskom obliku Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj 

agenciji za poljoprivredu i hranu.  

 

II. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Marija Gorica. 

 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-5 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 
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                 PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                      Josip Žagmeštar 
 
 

 

4 
Temeljem članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 

Gorica broj 2/2021), a u skladu s odredbama Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne 

novine broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 8. 

sjednici, održanoj dana 28. ožujka 2022. godine, donijelo je  

 
 

ZAKLJUČAK  
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Marija Gorica  

za 2021. godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite  
Općine Marija Gorica za 2022. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Marija Gorica za 2021. godinu 
i Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Marija Gorica za 2022. 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: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-6 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 
  
    

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

OPĆINE MARIJA GORICA ZA 2021. 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. 

U kolovozu 2020. godine Općina Marija Gorica angažirala je trgovačko društvo DLS d.o.o. iz 
Rijeke, Spinčićeva 2, za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Marija Gorica Revizija 1. 
Općine Marija Gorica je 12.02.2021. godine, donijela Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne 
zaštite Općine Marija Gorica Revizija 1. 
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Marija Gorica Revizija 1., dostaviti će se Ministarstvu 
unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite 

Sukladno članku 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
(„Narodne novine br. 16/19) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su 
izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu s ciljem određenja 
mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. Za izradu plana 
angažirano je trgovačko društvo DLS d.o.o. iz Rijeke, Spinčićeva 2, koje je izradilo Plan 
djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, te je isti usvojen na 28. sjednici 
Općinskog vijeća 11. studenog 2020. godine (KLASA: 021-05/20-01/06, URBROJ: 238/19-01-20-
20). 
 
 

II.   TEMELJNE ODREDBE 
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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.  

3) Stožer civilne zaštite redovito se sastajao i podnosio izvješća nadležnim tijelima 
vezano uz Odluku Vlade Republike Hrvatske o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 
uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 od ožujka 2020. 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 
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. 
Općinsko vijeće svojom Odlukom KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 238/19-01-20-4 od 
25. ožujka 2020. godine donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
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(revizija) i Plan zaštite od požara Općine Marija Gorica (revizija), koje je izradila zakonom 
ovlaštena pravne osobe 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. 
 

Točka 3. 
 

Financijski pokazatelji sustava civilne zaštite 
 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU Realizirano u 
2021.  (kn) 

Planirano za 2022. 
god. (kn) 

 
1. 

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

 
 
 

3.689,25 kn 

 
 
 

10.000,00 

 
2. 

VATROGASTVO 
- opremanje, angažiranje i dr. 
 

 

 
 

160.000,00 

 
 

160.000,00 

 
3. 
 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA 
SPAŠAVANJA 

 
2.233,00 

 
3.000,00 

 
4. 

HCK – Crveni križ Zaprešić  
32.748,78 

 
32.253,38160 

 
 

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 
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zaštite Općine Marija Gorica za 2021. godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine 
Marija Gorica za 2022. godinu. 
 
 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
OPĆINE MARIJA GORICA ZA 2022. 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 2022. 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 2022. godine planira se provesti edukacija i osposobljavanje članova Civilne zaštite 

kako bi se oformio efikasan sustava Civilne zaštite sukladno Planu vježbi civilne zaštite za 

2022. godinu. 

Takav sustav će koordinacijom raspoloživih resursa zajednice biti sposoban odgovoriti 

potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i 

drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili primiti 

pomoć od drugih jedinica lokalne samouprave.  

Realizacija Plana vježbi civilne zaštite za 2022. godinu ovisiti će o epidemiološkoj situaciji i 

proračunskim mogućnostima Općine Marija Gorica. 

Stožer civilne zaštite Općine Marija Gorica nastavlja sa radom na provođenju uputa, 

preporuka, mjera i odluka nadležnih državnih tijela u svrhu prevencije daljnjeg širenja zaraze 

virusom SARS-COV-2 kao i u 2021. godini. 

 
2. VATROGASTVO 
 
VZO kao okosnica ukupnog sustava civilne zaštite na području Općine i u 2022. 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 2022. 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. 
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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: 

- 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 2022. godinu, u skladu s ostalim 
posebnim propisima, planirane slijedeće stavke: 
 
 

 2022. GODINA 2023. GODINA 2024. GODINA 

Vatrogastvo 
 

160.000,00 160.000,00 160.000,00 

HCK – Crveni križ 
Zaprešić 
 

32.253,38 33.000,00 33.000,00 

Civilna zaštita 
 

10.000,00 
10.000,00 10.000,00 

HGSS-Hrvatska gorska 
služba spašavanja  

3.000,00 
3.000,00 3.000,00 

 
 
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 2021. godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Marija 
Gorica za 2022. godinu. 
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5 
Sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja 

urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0. koje je, temeljem članka 

15. stavka 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 

147/14, 123/17 i 118/18), donijela ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

(Odluka o donošenju, KLASA: 910-08/21-07/1, URBROJ: 538-06-3-1/2080-21-7 od 12. 

srpnja 2021.) te temeljem članka 15. stavka 5.  Zakona o regionalnom razvoju Republike 

Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17, 118/18) i članka 31. Statuta Općine Marija 

Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica br. 02/2021) Općinsko vijeće Općine Marija 

Gorica na svojoj 8. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o davanju pozitivnog mišljenja na  

Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana  

Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.  

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica razmotrilo je dostavljen Nacrt Komunikacijske 

strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb 

za razdoblje do 2027., izrađenog sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i 

izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. te čl. 15. st. 6. 

Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), nositelja 

izrade Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko 

planiranje. 

Članak 2. 

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica izdaje pozitivno mišljenje na nacrt Komunikacijske 

strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb 

za razdoblje do 2027. iz Članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

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

Marija Gorica. 

         

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 024-01/22-01/01 

URBROJ: 238-19-02-22-7 

U Mariji Gorici, 28. ožujka 2022.  

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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6 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 

Gorica broj 2/2021), i članka 17. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na 

svojoj 8. sjednici, održanoj dana 28. ožujka 2022. godine, donijelo je  

 
 

O D L U K U  
o donošenju Plana djelovanja Općine Marija Gorica 

u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Plan djelovanja Općine Marija Gorica u području prirodnih 
nepogoda za 2022. godinu.  
 

Članak 2. 
Plan djelovanja Općine Marija Gorica u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

čini sastavni dio ove Odluke i prileži uz istu. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan prvog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica.  
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-8 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 
     

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                               Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 

Gorica broj 2/2021), a u skladu s odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na 

svojoj 8. sjednici, održanoj dana 28. ožujka 2022. godine, donijelo je  

 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja  

Općine Marija Gorica u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 
 
 

I. 
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Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Marija Gorica u području 
prirodnih nepogoda za 2021. godinu.  
 

II. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu dan prvog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Marija Gorica.  
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-9 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 
    

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                               Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 9. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21), 
članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 2/2021) 
Općinsko vijeće na svojoj 8. sjednici, održanoj 28. ožujka 2022. 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 2022. 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 2022. 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 
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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. 
 

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 2022. 
godinu, Program – Potpora poljoprivredi i jačanje gospodarstva, Aktivnost 100003 Subvencije 
poljoprivrednicima (usjevi, nasadi, premije i dr.), Konto 352, Pozicija R 159. 
 

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. 
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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. 
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.  
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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 
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. 

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

Članak 18. 
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih 
sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Marija 
Gorica u 2021. godini, KLASA: 021-05/21-01/01, URBROJ: 238/19-01-21-6 od 24. veljače 2021. 
godine. 
 

Članak 19. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija 
Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-10 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 
 

PREDSJEDNIK 
 OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 9. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 118/18, 42/20, 

127/20, 52/21), članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 

Gorica broj 2/2021) i članka  60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica 

(Službeni glasnik Općine Marija Gorica 124), Općinsko vijeće na svojoj 8. sjednici, održanoj 

28. ožujka 2022. 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. 
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 Općina Marija Gorica će u 2022. 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 2022. 
godinu, na poziciji  R 159, konto 352, Program – Subvencije poljoprivrednicama, 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: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-11 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 
               PREDSJEDNIK 
                     OPĆINSKOG VIJEĆA 
                         Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 9. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 118/18, 42/20, 

127/20, 52/21), članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik broj 2/2021) i 

članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 124), 

Općinsko vijeće  na svojoj  8. sjednici, održanoj 28. ožujka 2022. godine, donijelo je 

 
O D L U K U  

o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja 
krava plotkinja u 2022. godini 

 
Članak 1. 

Općina Marija Gorica će u 2022. godini, subvencionirati umjetno osjemenjivanje krava 
plotkinjana na način da odobrava 200,00 kuna (slovima: dvjesto kuna), po jednoj 
osjemenjenoj kravi plotkinji. 
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Iznos iz stavka 1. ove Odluke sadrži uračunat porez na dodanu vrijednost. 
 

Članak 2. 
Subvencionirati će se umjetno osjemenjivanje krava plotkinja u 2022. 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. 
Sredstva za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja osiguravaju se 

u proračunu Općine Marija Gorica za 2022. godinu na poziciji R 157, konto 352, Program – 
Subvencije poljoprivredi i jačanje gospodarstva, 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: 024-01/22-01/01 
URBROJ : 238-19-01-22-12 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 
Gorica, broj 2/2021), članka 5. stavka 2. i članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19, 98/19) Općinsko 
vijeće na svojoj  8.  sjednici, održanoj 28. ožujka 2022. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marija Gorica  
za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  

Općine Marija Gorica u 2022. godini 
 

Članak 1. 
            Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava koja se u proračunu Općine Marija Gorica 
osiguravaju za redovno godišnje financiranje političkih stranaka izabranih u Općinsko vijeće i 
njihova raspodjela u proračunskoj godini. 

 
Članak 2. 
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Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju vijećnika/cu u 
Općinskom vijeću Općine Marija Gorica. 

Sukladno članku 9.stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe  
i referenduma ne postoji obveza utvrđivanja naknade za podzastupljeni spol obzirom da je 
zastupljenost svakog spola u Općinskom vijeću veća od 40% . 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u jednakim  iznosima, razmjerno broju 
članova svake političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću i to za svakog  vijećnika odnosno 
vijećnicu u iznosu od 166,67 kn mjesečno.“ 

 
Članak 3. 

Sukladno članku 2. ove Odluke, raspoređena sredstva doznačuju se na žiro račun 
političke stranke, tromjesečno i to: 

 
 

Redni 

broj Politička stranka  

Broj 

vijećnica/ka 
Godišnji iznos 

žene muški žene muški 

1. HDZ 3 3 6.000,00 kn 6.000,00 kn 

2. NL SK 1 2 2.000,00 kn 4.000,00 kn 

 UKUPNO: 4 5 8.000,00 kn  10.000,00 kn 

 

SVEUKUPNO: 18.000,00 KUNA 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Marija Gorica.  
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-13 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022.      
              PREDSJEDNIK   

OPĆINSKOG VIJEĆA 
                   Josip Žagmeštar 
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Na temelju III. Poglavlja, točke 6. b) podtočke 2. Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini  i članka 
31. Statuta Općine Marija Gorica („Službeni glasnik Općine Marija Gorica“ broj 2/2021) 
Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 28. ožujka 2022. 
godine, donosi 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje  

troškova tijekom požarne sezone u 2022. godini 
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I. 

Ovim Zaključkom utvrđuje se da su osigurana sredstva u Proračunu Općine Marija 
Gorica za podmirenje troškova redovnih aktivnosti tijekom požarne sezone putem 
financiranja rada Vatrogasne zajednice Općine Marija Gorica u iznosu od 160.000,00 kuna. 

 
II. 

Ovim Zaključkom utvrđuje se Financijski plan za provođenje zadaća tijekom požarne 
sezone za područje Općine Marija Gorica kako slijedi: 

- unutar Financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Marija Gorica za 2022. 
godinu osigurana su sredstva za dislokaciju i opremanje vatrogasaca. 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom 
glasniku Općine Marija Gorica. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-14 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 

 
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Žagmeštar 
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Na temelju III. Poglavlja, točke 6.b), podtočke 5. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini  i članka 

31. Statuta Općine Marija Gorica („Službeni glasnik Općine Marija Gorica“ broj 2/2021) 

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. 

godine donosi 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta  

za koordinaciju gašenja požara 
 
 

I. 
 
Ovim Zaključkom utvrđuje se popis lokaliteta i prostora za uspostavu odgovarajućih 
zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara prilikom intervencija 
kod velikih požara otvorenog prostora kako slijedi: 
 
- zgrada Općine Marija Gorica 
- Prostorije DVD-a Marija Gorica 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 2/2022 

 

 

 

 

 

 

-25- 

- Prostorije DVD-a Bijela Gorica 
- Prostorije DVD-a Trstenik 

 
II. 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-01/22-01/01 

URBROJ: 238-19-01-22-15 

Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 

       

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/2010) i članka 

31. Statuta Općine Marija Gorica („Službeni glasnik Općine Marija Gorica“ broj 2/2021) 

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. 

godine donosi 

  
P L A N 

MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE GRAĐEVINA 
I POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI OPASNOST 

OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA 
 

  
Članak 1. 

  
Ovim Planom određuju se građevine i površine za koje prijeti opasnost od nastajanja i 

širenja požara na području Općine Marija Gorica,  a posebno poljoprivredne površine za 
vrijeme žetve i vršidbe, kao i šumske površine za vrijeme ljetnog perioda, te mjere motrenja, 
čuvanja i ophodnje navedenih građevina i površina. 
  

Članak 2. 
  

Planom se određuje i zabrana nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na 
navedenim površinama i građevinama. 
  

Članak 3. 
  

Građevine i površine na području Općine Marija Gorica za koje prijeti opasnost od 
nastajanja i širenja požara su: 

- trgovina s  pesticidima, kemijskim proizvodima i umjetnim gnojivom, 
- individualne poljoprivredne površine, 
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- šume i šumske površine pod upravom Hrvatskih šuma – područje Zagreb 
- privatne šume i šumske površine. 

 
Članak 4. 

  
Motrenje, čuvanje i ophodnju građevina i površina iz članka 3. provode službe zaštite 

u pravnim osobama, ophodnje Hrvatskih šuma – Šumarija Zagreb i Vatrogasna zajednica 
Općine Marija Gorica. 

 
 

Članak 5. 
 

Za građevine i površine iz članka 3. ovog Plana trebaju se poduzeti slijedeće mjere 
preventivne zaštite, motrenja, čuvanja i ophodnje: 

- poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, 
instalacija i uređaja kao njihov tehnički pregled, 

- uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu 
proizvodnje i odlaganja istoga na posebno za to određeno mjesto, 

- uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za 
nastajanje i širenje požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja, 

- održavanje i omogućavanje brzog pristupa vanjskim hidrantima, 
- održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima, 
- dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje 

požara te postavljanje istih na za to određena mjesta, 
- izvođenje odgovarajućih uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara, 
- osiguravanje vatrogasnih dežurstava u vanjskim prostorima. 

 
Uz preventivne mjere navedene u prethodnom stavku svi sudionici zaduženi za 

provedbu istih dužni su poduzimati i mjere čuvanja te organiziranja motriteljsko-dojavnih 
službi opremljenih s odgovarajućim sredstvima, opremom i ljudstvom za gašenje požara. 

 
Sredstva za provedbu planova motrenja dojavnih službi osigurat će pravne osobe iz 

članka 4. koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju, dok se sredstva 
za istu namjenu za fizičke osobe osiguravaju u Proračunu Općine Marija Gorica ukoliko će 
biti osigurana sredstva. 
  

Članak 6. 
 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-16 
Marija Gorica, 28. ožujka 2022. 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a 

vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini i članka 31. Statuta Općine Marija Gorica („Službeni 

glasnik Općine Marija Gorica“ broj 2/2021) Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na svojoj 

8. sjednici, održanoj 28. ožujka 2022. godine donosi 

 
 

PLAN 
KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA  

ŽURNU IZRADU PROTUPOŽARNIH PROSJEKA I PROBIJANJA  
PROTUPOŽARNIH PUTOVA 

 
 

Članak 1. 
U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Marija Gorica, poglavito 

protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta na području Općine Marija Gorica, donosi se 
Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 
probijanja protupožarnih putova, a u cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara. 
 

Članak 2. 
Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i 

oprema VZO Marija Gorica, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koji se 
angažiraju od strane Republike Hrvatske ili Zagrebačke županije. 

Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog 
zapovjednika VZO Marija Gorica ili njegovog zamjenika, dužna je aktivirati tešku građevinsku 
mehanizaciju, nužnu za izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja šumskog požara. 

Vatrogasni zapovjednik VZO Marija Gorica, odnosno njegov zamjenik, određuje 
vrijeme, vrstu i obim korištenja teške građevinske mehanizacije. 

 
Članak 3. 

Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba 
sa sjedištem ili prebivalištem na području Općine Marija Gorica. 

Subjekti s područja Općine Marija Gorica koji raspolažu s materijalno tehničkim sredstvima 
su: 

- Obrt za poljoprivredu i usluge Hrust, vl. Andrei Hrust, Bijela Gorica, Bregovita 38, 

- Stjepan Žnidarić, Ulica Ante Kovačića 26, Hrastina 

- Zdravko Žnidarić, Ulica Ante Kovačića 26, Hrastina 

 
Članak 4. 

Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema 
cijeni sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i 
povratak. 

 
Članak 5. 

Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku 
mehanizaciju te osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 2/2022 

 

 

 

 

 

 

-28- 

zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjednik VZO Marija Gorica, odnosno 
njegov zamjenik ili druga od njih ovlaštena osoba. 

 
Članak 6. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-01/22-01/01 

URBROJ: 238-19-01-22-17 

Marija Gorica, 28. ožujka 2022.       

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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Na temelju III. Poglavlja, točke 6.b), podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini  i članka 

31. Statuta Općine Marija Gorica („Službeni glasnik Općine Marija Gorica“ broj 2/2021) 

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. 

godine donosi 

  

P L A N 
aktivnog uključenja svih subjekata 

zaštite od požara na području Općine Marija Gorica 
 u protupožarnoj sezoni u 2022. godini 

  
 

Članak 1. 
Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Općine Marija Gorica koji 
su uključeni u protupožarnu sezonu 2022. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka 
temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Marija 
Gorica,  Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od 
nastajanja i širenja požara i Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova. 
  

Člana 2. 
Subjekti zaštite od požara na području Općine Marija Gorica uključeni u protupožarnu 
sezonu 2022. godine su: 

 Općinsko vijeće Općine Marija Gorica 

 Općinski načelnik Općine Marija Gorica 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica 

 Vatrogasna zajednica Općine Marija Gorica, koju čine dobrovoljna vatrogasna 
društva: 
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DVD Marija Gorica, DVD Bijela Gorica, DVD Trstenik 

 Stožer civilne zaštite Općine Marija Gorica 

 vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina, 

 tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju iz Plana korištenja 
teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova na području Općine Marija Gorica 

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

 Hrvatske šume – Šumarija Zagreb 

 Policijska postaja Zaprešić 

 Mjesni odbori na području Općine Marija Gorica 

 Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Samobor 
 

Članak 3. 
  Subjekti zaštite od požara iz članka 2. ovoga Plana uključeni su u protupožarnu 
sezonu 2022. godine izvršenjem zadataka iz Planova navedenih u članku 1. ovog Plana. 

 
Članak 4. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 

 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-01/22-01/01 

URBROJ: 238-19-01-22-18 

Marija Gorica, 28. ožujka 2022.        

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 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, 98/19, 144/20) i članka 31., a u vezi sa člankom 49. Statuta Općine 
Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 2/2021), Općinsko vijeće 
Općine Marija Gorica na svojoj 8. sjednici, održanoj 28. ožujka 2022. godine donosi  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice 

za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 
 

I. 
 

Usvaja se Izvješće o radu općinske načelnike za razdoblje srpanj – prosinac 2021. 
godine.  
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Izvješće o radu općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.  
 

II. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Marija Gorica. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-19 
Marija Gorica,  28. ožujka 2022. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                           Josip Žagmeštar 

 
 
 
 

   

  

  
MB: 2734575; OIB: 48658001244 
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a 
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3358-822 
e-mail : marija.gorica@email.t-com.hr 
www.marija-gorica.hr 

 
OPĆINSKA NAČELNICA  
KLASA: 024-02/22-01/01 
URBROJ: 238-19-02-22-1 
Marija Gorica, 24. ožujka 2022. 
 
 

Na temelju članka 51. i članka 53. stavak 1. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni 
glasnik Općine Marija Gorica broj 194), načelnica općine podnosi sljedeće  
 

IZVJEŠĆE 
o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 

  
 nastavak poslovne suradnje po sklopljenom ugovoru sa obrtom SINTAGMA za izradu 

razvojnih programa za potrebe Općine Marija Gorica. 
 dodijeljene su subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu (umjetno osjemenjivanje krava 

plotkinja)  
 zbrinjavanje napuštenih pasa  i pasa lutalica putem Veterinarske stanice Jastrebarsko 
 nastavilo se s financiranjem prijevoza osoba starijih od 65 godina  
 sklopljen je ugovor sa Meštrović prijevozom o financijskoj pomoći u obavljanju javnog 

prijevoza od 01.01. do 31.12.2021.  
 isplate jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenčadi prema izdanim 

rješenjima 
 nastavilo se sa subvencijama učeničkih i studentskih pokaza, prehrane učenika, 

programa predškole i programa vrtića  

http://www.marija-gorica.hr/
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 nastavilo se s financiranjem plaće za učiteljicu u produženom boravku OŠ Ante 
Kovačića 

 donesena je odluka o financiranju kupnje setova za likovni odgoj Connect ART BOX 
za učenike 1. razreda OŠ Ante Kovačića, te je izvršena njihova nabava 

 donesena je odluka o sufinanciranju nabave školskih papuča i tenisica za tjelesni 
odgoj učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Marija Gorica za 
školsku godinu 2021/2022 

 donesena je odluka o sufinanciranju nabave dopunskih nastavnih sredstava obveznih 
školskih predmeta učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine 
Marija Gorica za školsku godinu 2021/2022 

 doznaka sredstava Crvenom križu za podmirenje troškova redovne djelatnosti  
 uredna otplata kredita HPB d.d. 
 sufinanciranje poštanske provizije po općinskim uplatnicama u cilju smanjenja 

troškova kod plaćanja računa u poštanskim uredima 
 temeljem Sporazuma s Gradom Zaprešićem sufinancira se prijevoza korisnika Centra 

za rehabilitaciju – radionice Zaprešić  
 sklopljeni su ugovori o praćenju aktivnosti i informiranja građana na području Općine 

Marija Gorica sa Obrtom Tihana (Zaprešićki kraj), D.Z. Promet d.o.o. (Prigorski kaj), 
Sjever – sjeverozapad d.o.o. (TV Zapad) 

 nastavlja se sufinanciranje akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Kraju Donjem 
 nastavlja se i dalje intenzivno raditi na razvoju turističke zajednice u koju je uključena i 

Općina Marija Gorica s ciljem što veće promocije i turističkog razvoja naše Općine 
 uspješno je završen projekt Ride & Bike 2 
 provođene su akcije razvijanja svijesti građana o zaštiti životinja  putem informativnih 

letaka, oglasnih ploča i službene Internet stranice općine 
 u zimskom periodu redovito su obavljane aktivnosti na održavanju prohodnosti 

prometnica i njihovom čišćenju od snijega i leda 
 izvršena je izmjena dotrajalih elemenata javne rasvjete na području Općine Marija 

Gorica 
 sklopljen je sporazum s Hrvatskom gorskom službom spašavanja o zajedničkom 

interesu za djelovanje HGSS-a stanice Samobor na prostoru Općine Marija Gorica 
 izvršene su prijave na Javni poziv Zagrebačke županije, Ministarstva regionalog 

razvoja i fondova EU te Ministarstva poljoprivrede 
 nastavak radova na rekonstrukciji i uređenju Goričkog trga  
 intenzivno se upućuju opomene pred ovrhu za podmirenje dugovanja s osnove 

komunalnog doprinosa i komunalne naknade 
 završeno je uređenje dječjeg igrališta u Trsteniku 
 pripremljena je dokumentacija za dječje igralište u Kraju Gornjem 
 nastavak provedbe projekta „Zaželi“ 
 u suradnji sa Hrvatskim vodama uklonjene su naplavine iz korita rijeke Sutle u dužini 

od  
2 600 m i očišćeno je obalje rijeke Sutle 

 rekonstruirana je vodovodna mreža u Dubravičkoj ulici u Kraju Donjem 
 donijeta je odluka o pridruživanju Općine Pušća u Turističku zajednicu Savsko-

sutlanske doline i brigi 
 uspješno realizirana 12. manifestacija „Štruklijada, štrudlijada i kestenijada“ 

 
 

      N A Č E L N I C A 
                                                                                                   Marica Jančić, v.r. 
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 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, 98/19, 144/20) i članka 31. (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 
2/2021), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 8. sjednici, održanoj 28. ožujka 
2022. godine donosi  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o potpisivanju Sporazuma o odobrenju obnove i zajedničkom sudjelovanju u 

održavanju spomenika na mjesnom groblju u Mariji Gorici 
 
 

I. 
 
 Savez Roma Republike Hrvatske „KALI SARA“ uputio je Općini Marija Gorica 

prijedlog Sporazuma od 12.02.2022. Broj: 004-02-22-DJ, kojim bi Općinsko vijeće Općine 

Marija Gorica odobrilo Savezu Roma Republike Hrvatske „KALI SARA“ obnovu spomenika 

podignutog 1977. godine od strane SUBNOR-a  na mjesnom groblju u Mariji Gorici  i kojim bi 

se obvezali na zajedničko sudjelovanje u njegovom uređenju i održavanju. 

 

II. 
 

Općinsko vijeće prihvaća prijedlog Sporazuma kojim se odobrava Savezu Roma 
Republike Hrvatske „KALI SARA“ obnova spomenika podignutog 1977. godine od strane 
SUBNOR-a  na mjesnom groblju u Mariji Gorici i obvezi zajedničkog sudjelovanja u 
njegovom uređenju i održavanju. 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine 
Marija Gorica. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-20 
Marija Gorica,  28. ožujka 2022. 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 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, 98/19, 144/20) i članka 31., a u vezi sa člankom 49. Statuta Općine 
Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 2/2021), Općinsko vijeće 
Općine Marija Gorica na svojoj 8. sjednici, održanoj 28. ožujka 2022. godine donosi  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o sufinanciranju radova na slivnom kanalu 

 
I. 
 

Temeljem zaprimljenog zahtjeva Josipa Kovačića iz Trstenika, Pionirska ulica 2, za 
sufinanciranje radova na slivnom kanalu u Pionirskoj ulici, odobrava se sufinanciranje radova 
koji prema informativnoj ponudi Obrta Mihaliček vl. Stjepan Mihaliček, Savska 61, 10290 
Zaprešić iznose 16.000,00 kuna.  

 
II. 

 
 Iznos sufinanciranja odobrava se u iznosu od 8.000,00 kuna. 

Iznos sufinanciranja uplatiti će se na žiro račun izvođača radova Obrt Mihaliček, vl. 
Stjepan Mihaliček, po završetku svih radova i dostavi preslike računa za izvedene radove. 

 
III.  
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Marija Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-21 
Marija Gorica,  28. ožujka 2022. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
 

 

20 

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
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, 98/19, 144/20) i članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica broj 2/2021), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 8. sjednici, 
održanoj 28. ožujka 2022. godine donosi  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o rješavanju molbe Sanje Đurić i Dušana Jungića 
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I. 
 

Dana 26.01.2022. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica 

zaprimljena je molba Sanje Đurić, Malinska 2, 10430 Samobor i Dušana Jungić, Šaš 14, 

44210 Sunja, vlasnika k.č.br. 106/3 i 106/4, k.o. Kraj, kojom traže od Općinskog vijeća 

Općine Marija Gorica izdavanje očitovanja o pogrešci u grafičkom dijelu Prostornog plana 

uređenja Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 32/03, 86/08, 

93/09, 158/16, 159/16 - pročišćeni tekst, 233/20 i 234/20- pročišćeni tekst), prema kojem 

trasa prometnice prolazi k.č.br. 106/3, k.o. Kraj, a postojeća prometnica Hrastinska ulica 

prolazi k.č.br. 3416, k.o. Kraj i izdavanje pisane suglasnosti za formiranje nove građevinske 

čestice106/4. 

 
II. 
 

 Općinsko vijeće Općine Marija Gorica suglasno je s izdavanjem pismenog očitovanja 

o pogrešci u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica i suglasnosti 

za formiranje nove građevinske čestice k.č.br. 106/4, k.o. Kraj prema geodetskom elaboratu 

(Prilog 4) bez izdvajanja dijela čestice za cestu/put, a u svrhu provođenja promjena u 

katastru zemljišta te ishođenja posebnih uvjeta izgradnje i građevinske dozvole. 

 
III. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Marija Gorica. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/01 
URBROJ: 238-19-01-22-22 
Marija Gorica,  28. ožujka 2022. 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
 


