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1 
Na temelju članka 143. stavak 6. točka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi  (Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 
126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 9. Pravilnika o organizaciji i provedbi 
produženog boravka  osnovnoj školi (NN broj 62/19), članka 31. Statuta Općine Marija Gorica 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 2/2021) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća 
(Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 124), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 
11. sjednici, održanoj 31. kolovoza 2022. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o financiranju produženog boravka za školsku godinu 2022./2023. 

 u OŠ Ante Kovačića u Mariji Gorici   
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom uređuju se načini i uvjeti financiranja produženog boravka za školsku godinu 
2022./2023. u Osnovnoj školi Ante Kovačića u Mariji Gorici, koji je utvrđen kao šira javna potreba 
u osnovnom školstvu, a u organizaciji su osnovnih škola koje imaju prostorne uvjete. 

 
Članak 2. 

 
Produženi boravak  je  oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave. 
Program produženog boravka u OŠ Ante Kovačića u skladu s člankom 11. Državnog 
Pedagoškog standarda organizira se s najmanje 14, u pravilu sa 20 učenika, a najviše sa 28 
učenika, a financira se iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave. 
Produženi boravak organizira se za skupinu učenika od 1. do 3. razrednog odjela, uz obvezu 
pridržavanja svih propisanih epidemioloških mjera i svih propisanih mjera Uputama za 
sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezanih za rad predškolskih ustanova, osnovnih i 
srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.  
Dnevno trajanje produženog boravka je od 11,00 do 17,00 sati u poslijepodnevnoj smjeni.  
 

Članak 3. 
 

Općina Marija Gorica financirati će program produženog boravka u Osnovnoj školi Ante Kovačića 
u Mariji Gorici od 05. rujna 2022. do 21. lipnja 2023. godine, odnosno do trenutka dok  će to 
dozvoljavati epidemiološki uvjeti,  obzirom na proglašenu epidemiju bolesti COVID-19 
uzrokovanu virusom SARS-CoV-2, na području Republike Hrvatske. 
Program produženog boravka provode radnici školskih ustanova koji ispunjavaju uvjete za 
zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, a koji su propisani odredbama Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20). 
Radni odnos se zasniva na određeno, puno radno vrijeme temeljem javnog natječaja. 
 

Članak 4. 
 

Sredstva za plaću i naknadu plaće s doprinosima na plaću radniku u produženom boravku 
osiguravaju se u Proračunu Općine Marija Gorica sukladno važećim propisima koji propisuju 
visinu osnovice za obračun plaće u javnim službama. 
Materijalna prava radnika u produženom boravku koja su ugovorena Kolektivnim ugovorom za 
zaposlenike u javnim službama i materijalna prava za radnika koji radi u programima koji se 
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provode u nenastavne dane (regres, božićnica, jubilarna nagrada, stručno usavršavanje) 
isplaćivati će se sukladno mogućnostima Proračuna Općine Marija Gorica, a temeljem posebne 
Odluke općinske načelnice. 
Naknada prijevoza na posao i s posla radniku koji radi u programu koji se provodi u nastavne i 
nenastavne dane isplaćivat će se sukladno mogućnostima Proračuna Općine Marija Gorica, a 
temeljem posebne Odluke općinske načelnice, koja će biti donesena prije zasnivanja radnog 
odnosa. 
 

Članak 5. 
 

Roditelji učenika sudjeluju u financiranju troškova prehrane u produženom boravku  sa cijenom 
od 10,00 kuna dnevno. 
Općina Marija Gorica sufinancirati će prehranu učenicima u produženom boravku sukladno 
Odluci Općinskog vijeća KLASA: 021-05/17-01/07, URBROJ: 238/19-01-17-5 od 29. studenog 
2017. godine. 

 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija 
Gorica. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/04 
URBROJ: 238-19-01-22-3 
Marija Gorica, 31. kolovoza 2022. 

 
                                                                                 

                    PREDSJEDNIK 
                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                  Josip Žagmeštar 

 

2 
 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (NN broj 91/96, 

137/99, 22/00,73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), 

članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 2/2021), 

članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija 

Gorica broj 124), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 11. sjednici održanoj 31. 

kolovoza 2022. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o načinu upravljanja i održavanja rekonstruiranog i uređenog  

Goričkog trga u naselju Marija Gorica 

 

 

Članak 1.  
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Ovom Odlukom uređuje se način upravljanja i održavanja rekonstruiranog i uređenog 

Goričkog trga u naselju Marija Gorica, k.č.br. 73, k.o. Kraj i k.č.br. 74, k.o. Kraj. 

Rekonstruiranim i uređenim Goričkim trgom će upravljati i voditi brigu o održavanju same 

građevine Općina Marija Gorica za koju je dodijeljena potpora  i zaključen Ugovor o financiranju 

Mjera 7, KLASA: 440-12/18-07-04-01/0061, URBROJ: 343-2110/01-19-003 od 12. lipnja 2019. 

godine, između Općine Marija Gorica i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju. 

Rekonstrukcijom i uređenjem Goričkog trga unaprijeđena je infrastruktura mjesta čime je  

omogućen razvoj novih kvalitetnih društvenih i sličnih sadržaja što utječe na unapređenje 

kvalitete života cjelokupnog stanovništva Općine Marija Gorica te jačanju socijalne, društvene i 

gospodarske uključenosti. 

 

Članak 2. 

 

Općina Marija Gorica dužna je voditi upravljanje i održavanje ulaganja iz članka 1. ove 

Odluke sukladno odredbama zaključenog Ugovora o financiranju Mjera 7, KLASA: 440-12/18-07-

04-01/0061, URBROJ: 343-2110/01-19-003 od 12. lipnja 2019. godine, između Općine Marija 

Gorica i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

 

Članak 3. 

Općina Marija Gorica dužna je prilikom upravljanja i održavanja ulaganja iz Članka 1. ove 

Odluke postupati sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima te općim aktima Općine 

Marija Gorica. 

 

Članak 4. 

Općina Marija Gorica dužna je upravljanje i održavanje ulaganja voditi još 5 (pet) godina 

od datuma konačne isplate  potpore za koju je zaključen Ugovor o financiranju Mjera 7, KLASA: 

440-12/18-07-04-01/0061, URBROJ: 343-2110/01-19-003 od 12. lipnja 2019. godine. 

 

 

Članak 5. 

 

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

Marija Gorica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-01/22-01/04 

URBROJ: 238-19-01-22-4 

Marija Gorica, 31. kolovoza 2022. 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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3 
 
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, 
98/19, 144/20), članka 31. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica 
broj 2/2021) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, 
broj 124), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 11. sjednici, održanoj 31. kolovoza 
2022. godine, donijelo je 
 

O D L U K U  
o subvenciji mjesečne pokazne  

karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima  
u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. 

 
 

Članak 1. 
 Općina Marija Gorica subvencionirati će učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda 
srednjih škola i redovitim studentima do navršene 26. godine života mjesečnu pokaznu kartu 
jednog od  prijevoznika kojeg odaberu u iznosu od najviše 250,00 kuna mjesečno. 

Prijevoznici između kojih učenici i studenti mogu izvršiti odabir su Meštrović prijevoz ili HŽ 
ili ZET ili ZET-HŽ. 
 

Članak 2.  
Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu iz članka 1. ove 

Odluke su: 

 podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica, 

 prijavljeno prebivalište na području Općine Marija Gorica, 

 status redovnog učenika odnosno studenta u školskoj odnosno akademskoj godini za 
koju se sufinanciranje traži 

 da pravo na subvencioniranu kartu nije ostvareno po nekoj drugoj osnovi (subvencija od 
strane Centra za socijalnu skrb, Zagrebačke županije i sl.). 
Zahtjevu za subvenciju učenici i studenti iz članka 1. ove Odluke prilažu:  

 presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci 

 potvrdu o redovnom školovanju, 

 osobni identifikacijski broj. 
 

Članak 3. 
Sredstva za subvenciju mjesečnih pokaznih karti učenika srednjih škola i redovitih 

studenata osigurana su u Proračunu Općine Marija Gorica za 2022. godinu na poziciji R 122, 
konto 372 i Projekcijama proračuna za 2023. godinu. 
 

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

Općine Marija Gorica, a primjenjuje se od 01. rujna 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/04 
URBROJ: 238-19-01-22-5 
Marija Gorica, 31. kolovoza 2022. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Josip Žagmeštar 
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Na temelju članka 44. Statuta Općinske knjižnice (Službeni glasnik Općine Marija 
Gorica broj 172, 180 i 185), 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 broj 124), Općinsko vijeće Općine Marija 
Gorica na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 31. kolovoza 2022. godine, donijelo je  
 

 
ZAKLJUČAK  

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

 
 
 

I. 
 Daje se prethodna suglasnost na izmjenu i dopunu Pravila Općinske knjižnice Ante 
Kovačića u dijelu koji se odnosi na cjenik usluga Općinske knjižnice Ante Kovačića. 
 

 
II. 

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

KLASA: 024-01/22-01/04 

URBROJ: 238-19-01-22-6 

Marija Gorica, 31. kolovoza 2022.  

 

           PREDSJEDNIK 
                OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                Josip Žagmeštar 

 

5 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 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, 98/19 i 
144/20),  članka 131. stavak 1. i  4.  Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14, 110/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Marija Gorica („Službeni glasnik 
Općine Marija Gorica“ broj 2/2021), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 11. sjednici, 
održanoj 31. kolovoza 2022. 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: 
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1. Gorička ulica u naselju Marija Gorica, k.č.br.  850/7, 855/2, 857/3 i 858/5 k.o. Kraj 

2. Ulica Maršala Tita u naselju Hrastina, k.č.br. 2991/4, k.o. Kraj 

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 koji će izraditi ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatnost, trgovinu i 
usluge, Mihovila Krušlina 14, Zaprešić, ovlašteni inženjer geodezije Anja Opačak, mag.ing.geod. 
et geoinf.,  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 će se 
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. 

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

Marija Gorica. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/04 
URBROJ: 238-19-01-22-7 
Marija Gorica, 31. kolovoza 2022.    
                  PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Josip Žagmeštar 
 
 

6 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 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, 98/19 i 
144/20)  i članka 31. Statuta Općine Marija Gorica („Službeni glasnik Općine Marija Gorica“ broj 
2/2021), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na 11. sjednici, održanoj 31. kolovoza 2022. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o pokretanju inicijative za izradu projektne dokumentacije  

smirivanja prometa na županijskoj cesti Ž3030 u naselju Marija Gorica  
u zoni OŠ Ante Kovačića 

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Marija Gorica pokreće inicijativu i predlaže 
Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije da izradi projektnu dokumentaciju smirivanja 
prometa na županijskoj cesti Ž 3030 u naselju Marija Gorica u zoni OŠ Ante Kovačića kojom bi se 
na navedenom dijelu prometnice brzina kretanja vozila ograničila na 30 km/h i postavile kamere 
za nadzor prometa s ciljem povećanja sigurnosti učenika i ostalih sudionika u prometu. 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 5/2022 

 

 

 

 

 

 

-8- 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/04 
URBROJ: 238-19-01-22-8 
Marija Gorica, 31. kolovoza 2022.    
                  PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Žagmeštar 

 

7 
Na temelju članka 48. Zakona  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine 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 47. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine 
Marija Gorica 2/2021), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi  
 
 

O D L U K U 
o financiranju troškova označavanja - mikročipiranja pasa i  

sufinanciranju troškova sterilizacije ženki pasa  
u 2022. godini 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom o financiranju označavanja – mikročipiranja pasa i sufinanciranju 
sterilizacije ženki pasa (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se način i uvjeti ostvarivanja 
prava na financiranje označavanja - mikročipiranja pasa i sufinanciranju sterilizacije ženki 
pasa. 

 
Članak 2.   

 
Općina Marija Gorica (u daljnjem tekstu: Općina) financirati će označavanje - 

mikročipiranje pasa na području Općine u iznosu od 100,00 kuna i sufinancirati sterilizaciju 
ženki pasa u iznosu od 50%, a najviše 300,00 kuna za steriliziranu ženku psa i to do 
iskorištenja sredstava navedenih u stavku 2. ovog članka.  

Sredstva za financiranje označavanja - mikročipiranja pasa i sufinanciranju 
sterilizacije ženki pasa dodijeljena su od strane Zagrebačke županije temeljem Odluke o 
dodjeli sredstava za provedbu programa kontrole populacije napuštenih pasa na području 
Zagrebačke županije u 2022. godini (KLASA:024-05/22-02/23; URBROJ:238-03-22-06 od 
29. travnja 2022. godine) i Odluke o utvrđivanju kriterija i mjerila za dodjelu sredstava po 
javnom pozivu za kontrolu populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije u 
2022. godini (KLASA:024-05/22-02/14; URBROJ: 238-03-22-19 od 15. ožujka 2022.) i 
predmetnog Javnog poziva, u iznosu od 1.472,00 kune. 

 
Članak 3. 
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Uvjet za ostvarivanje prava na financiranje označavanja - mikročipiranja pasa je da 
pas mora biti označen - mikročipiran od strane ovlaštene veterinarske stanice koja pruža 
veterinarsku uslugu na području Općine temeljem Ugovora o provedbi mjere mikročipiranja 
pasa, te da vlasnik odnosno posjednik pasa ima prijavljeno prebivalište na području Općine.  

Uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje sterilizacije ženki pasa je da ista mora 
biti označena – mikročipirana, da sterilizaciju ženki pasa obavlja ovlaštena veterinarska 
stanica koja pruža veterinarsku uslugu temeljem Ugovora o pružanju veterinarskih usluga 
sterilizacije ženki pasa u 2022.godini, da vlasnik ženke pasa ima prijavljeno prebivalište na 
području Općine, te da isti podnese zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje 
sterilizacije ženke pasa u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica. 
 

Članak 4. 
 

Financiranje označavanja - mikročipiranja pasa vršit će se izravnim uplatama iznosa 
financiranja veterinarskoj stanici koja je izvršila uslugu označavanja – mikročipiranja pasa.  

Uplate iz stavka 1. ovog članka vršit će se po ispostavljenom računu veterinarske 
stanice te priloženom popisu označenih - mikročipiranih pasa zajedno s odgovarajućim 
podacima o vlasnicima mikročipiranih pasa.  

Općina neće vršiti plaćanje označavanja - mikročipiranja pasa za koje nisu ispunjeni 
uvjeti iz članka 3. stavak 1. ove Odluke. 

 
 

Članak 5. 
Sufinanciranje sterilizacije ženki pasa vršit će se izravnim uplatama iznosa 

sufinanciranja veterinarskoj stanici koja je izvršila veterinarsku uslugu sterilizacije ženki pasa.  
Uplate iz stavka 1. ovog članka vršit će se po ispostavljenom računu veterinarske 

stanice za svaku uslugu zasebno, a sukladno izdanoj potvrdi Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Marija Gorica vlasniku korisnika usluge.  

Općina neće vršiti plaćanje sterilizacije ženki pasa za koje nisu ispunjeni uvjeti iz 
članka 3. stavak 2. ove Odluke. 

 
Članak 6. 

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

Općine Marija Gorica i mrežnim stranicama Općine Marija Gorica. 
 
OPĆINSKA NAČELNICA 
KLASA: 402-07/22-01/13 
URBROJ: 238-19-02-22-6 
Marija Gorica, 31. kolovoza 2022. 
                N A Č E L N I C A 

                                             Marica Jančić  
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Na temelju članka  39., 44.  i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
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, 98/19, 144/20) i članka 47. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik 
Općine Marija Gorica broj 2/2021), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi  
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O D L U K U  
o produženju ugovora učiteljice u produženom boravku  

radi pripreme, sudjelovanja i realizacije projekta „Ljeto u Mariji Gorici“  
te obveza uz završetak nastavne godine u produženom boravku 

 
Članak 1. 

 
Temeljem Odluke o financiranju produženog boravka za školsku godinu 2021/2022 u 

OŠ Ante Kovačića u Mariji Gorici, KLASA: 021-05/21-01/05, URBROJ: 238/19-01-21-6 od 
15. rujna 2021. godine, škola je sklopila s učiteljicom ugovor o radu na određeno, puno radno 
vrijeme do 21. lipnja 2022. godine, odnosno do završetka nastavne godine. 

Temeljem upućenog zahtjeva OŠ Ante Kovačića KLASA: 112-05/22-02/9, URBROJ: 
238-19-120-22-1 od 21.6.2022. godine, Općina Marija Gorica odobrava produženje ugovora 
o radu za učiteljicu u produženom boravku do 15. srpnja 2022. godine, radi pripreme, 
sudjelovanja i realizacije projekta 6. „Ljeto u Mariji Gorici“ te obveza vezanih uz završetak 
nastavne godine u produženom boravku.  

Na isplatu plaće i materijalnih prava primjenjuje se članak 4. Odluke financiranju 
produženog boravka za školsku godinu 2021/2022 u OŠ Ante Kovačića u Mariji Gorici 
KLASA: 021-05/21-01/05, URBROJ: 238/19-01-21-6 od 15. rujan 2021. godine. 

 
Članak 2. 

 

  Sredstva za produženje ugovora učiteljice u produženom boravku isplatiti će se iz 
Proračuna Općine Marija Gorica za 2022. godinu, pozicija R 119, konto 372. 
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Gorica. 
 
OPĆINSKA NAČELNICA 
KLASA: 602-02/21-01/01 
URBROJ: 238-19-02-22-12 
Marija Gorica, 21. lipnja 2022.  
                N A Č E L N I C A 

                                             Marica Jančić  
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine broj Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i 
članka 47. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 2/2021), 
načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi  

 
O D L U K U 

o sufinanciranju nabave školskih papuča ili tenisica za  
tjelesni odgoj učenicima osnovnih škola  

s prebivalištem na području Općine Marija Gorica 
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Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, visina pomoći i prava na sufinanciranje nabave 

školskih papuča i tenisica za tjelesni odgoj učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području 
Općine Marija Gorica za školsku godinu 2022/2023. 
 

Članak 2. 
 Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih papuča ili tenisica za 
tjelesni odgoj su: 

- prijavljeno prebivalište učenika  i roditelja na području Općine Marija Gorica (potvrda o 
prebivalištu ili važeća osobna iskaznica) 

- podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica (komunalna naknada, 
naknada za uređenje voda i grobna naknada) 

- račun kao dokaz izvršene kupnje. 
 

Članak 3. 
Općina Marija Gorica sufinancirati će nabavu školskih papuča ili tenisica za tjelesni odgoj  

učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole u iznosu od najviše 200,00 kuna, temeljem zahtjeva 
za sufinanciranje koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica od 29. 
kolovoza do 16. rujna 2022. godine. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Marija Gorica za  
2022. godinu na poziciji R 128, konto 372. 
 

Članak 4. 
 Isplate sufinanciranog iznosa vršiti će se po obradi svih zaprimljenih zahtjeva na račun 
podnositelja zahtjeva, a o čemu će roditelji biti obaviješteni objavom obavijesti na službenoj 
Internet stranici Općine Marija Gorica. 

 
Članak 5. 

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

 

OPĆINSKA NAČELNICA 
KLASA: 402-07/22-01/25 
URBROJ: 238-19-02-22-1 
Marija Gorica, 04. srpnja 2022. 
                                                                                                                  N A Č E L N I C A  
                                                                                                                     Marica Jančić 
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 47. Statuta 
Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 2/2021), načelnica Općine 
Marija Gorica, Marica Jančić, donosi  
 

O D L U K U 
o sufinanciranju nabave dopunskih nastavnih sredstava za obvezne 

nastavne predmete učenicima osnovnih škola s prebivalištem 
na području Općine Marija Gorica 

 



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA 

BROJ 5/2022 
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Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, visina pomoći i prava na sufinanciranje nabave 

dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete učenicima osnovnih škola s 
prebivalištem na području Općine Marija Gorica za školsku godinu 2022/2023.  

 

Članak 2. 
Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave dopunskih nastavnih sredstava za 

obvezne nastavne predmete su: 
- prijavljeno prebivalište učenika i roditelja na području Općine Marija Gorica (potvrda o 

prebivalištu ne starija od 6 mjeseci ili važeća osobna iskaznica)  

- podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica (komunalna naknada, 

naknada za uređenje voda i grobna naknada)  

- račun kao dokaz izvršene kupnje.  

Pravo na sufinanciranje nabave dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne 
predmete ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili po drugoj osnovi.  
 

Članak 3. 
Općina Marija Gorica sufinancirati će nabavu dopunskih nastavnih sredstava za 

obvezene nastavne predmete učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole u iznosu od 200,00 
kuna, a učenicima od 5. do 8. razreda u iznosu od 300,00 kuna, temeljem zahtjeva za 
sufinanciranje koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica od 29. 
kolovoza do 16. rujna 2022. godine.  

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Marija Gorica za 
2022. godinu na poziciji R 126, konto 372.  
 

Članak 4. 
Isplate sufinanciranog iznosa vršiti će se po obradi svih zaprimljenih zahtjeva na račun 

podnositelja zahtjeva, a o čemu će roditelji biti obaviješteni objavom obavijesti na službenoj 
Internet stranici Općine Marija Gorica.  
 

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

Općine Marija Gorica.  
 
 
OPĆINSKA NAČELNICA 
KLASA: 402-07/22-01/24 
URBROJ: 238-19-02-22-1 
Marija Gorica, 04. srpnja 2022.  
                                                                                                                  N A Č E L N I C A  
                                                                                                                     Marica Jančić 
 
 


