SLUŽBENI VJESNIK

2019.

BROJ: 12

ČETVRTAK, 14. VELJAČE 2019.

GODINA LXV

OPĆINA LEKENIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

18.
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne
novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12, 152/14 i 81/15 - pročišćeni tekst), članka 34.
stavka 1. točke 10. Statuta Općine Lekenik (»Službeni
vjesnik«, broj 6/18) i članka 5. Odluke o stjecanju,
otuđivanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu
Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«, broj 54/09, 26/10 i
49/14), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na 13. sjednici
održanoj dana 14. veljače 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
Lekenik u poduzetničkoj zoni »Marof«
Članak 1.
Raspisat će se natječaj za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Lekenik u poduzetničkoj zoni »Marof« u k.o. Lekenik.

REDNI KATASTARSKA POVRŠINA
OZNAKA
BROJ
ČESTICA
m2
NAMJENE
Gospodarska namjena - proizvodna
16.
3012
5858
I-01
17.
3011
7584
I-02
18.
3009
7853
I-03
19.
3008
8626
I-04
20.
3007
7096
I-05
21.
2998
7461
I-06
22.
3006
7883
I-07
23.
3004
3454
I-11a
24.
3003
2006
I-11b
25.
3027
7865
I-17
26.
3019
10361
I-20
Postupak prodaje nekretnina iz stavka 1. ove Odluke
provest će se temeljem javnog natječaja u skladu s
Odlukom o stjecanju, otuđivanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Lekenik (»Službeni
vjesnik«, broj 54/09, 26/10 i 49/14).
Članak 2.

REDNI KATASTARSKA POVRŠINA
OZNAKA
BROJ
ČESTICA
m2
NAMJENE
Gospodarska namjena - poslovna
1.
2989
5051
K-01
2.
2988
5422
K-02
3.
2987
8296
K-03
4.
2985
7282
K-04
5.
2984/2
2319
K-05a
6.
2984/1
7384
K-05b
7.
2983
8883
K-06
8.
3013
8299
K-10
9.
2993
2544
K-11
10.
2992
7438
K-12
11.
2994
5607
K-14
12.
2995
7385
K-15
13.
2996
8455
K-16
14.
2997
8953
K-17
15.
3028
11216
K-18

Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Lekenik i na web stranici Općine Lekenik, a obavijest
o raspisivanju natječaja u »Večernjem listu«.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
Lekenik u poduzetničkoj zoni »Marof« (»Službeni
vjesnik«, broj 33/17).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi slijedeći dan od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Lekenik.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 944-18/19-01/01
URBROJ: 2176/12-01-19-01
Lekenik, 14. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Kušan, v.r.

19.
Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi
podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti
suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i
animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju
u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod
vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18) i članka 34. stavka 1.
točke 28. Statuta Općine Lekenik (»Službeni vjesnik«,
broj 6/18), Općinsko vijeće Općine Lekenik, na svojoj
13. sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine, donosi

Četvrtak, 14. veljače 2019.

ciju u naselju Lekenik, ispod tribina na nogometnom
igralištu NK Lekenik, na području Općine Lekenik, a
unutar tipa operacije 2.1.1. »Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme
i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020., a u svrhu prijave na natječaj
za provedbu podmjere LEADER (CLLD) 19.2, tip
operacije 2.1.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.
Članak 2.
Prilog ovoj Odluci je: Prilog III - Opis projekta - Rekonstrukcija i opremanje dvorane za sport i rekreaciju u
naselju Lekenik, ispod tribina na nogometnom igralištu
NK Lekenik, na području Općine Lekenik.
Članak 3.

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Lekenik unutar podmjere LEADER
(CLLD) 19.2, tip operacije 2.1.1. »Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz
Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu prvi sljedeći dan od
dana objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEKENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 302-03/19-01/01
URBROJ: 2176/12-01-19-01
Lekenik, 14. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Kušan, v.r.

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja za rekonstrukciju i opremanje dvorane za sport i rekrea-

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) i
članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni
vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na svojoj 12. sjednici održanoj
13. veljače 2019. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila temeljem kojih se određuje visina i plaćanje komunalnog

doprinosa, te u skladu sa Zakonom reguliraju ostala
pitanja glede komunalnog doprinosa na području
Općine Martinska Ves.
Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje
se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na
području Općine Martinska Ves i položajne pogodnosti
građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili
ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom
gospodarstvu nije propisano drukčije.
Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine
Martinska Ves koji se koristi samo za financiranje
građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
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II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 3.
Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem
se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina,
odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom
prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
(u daljnjem tekstu: Obveznik).
Općina Martinska Ves ne plaća komunalni doprinos
na svom području.
III. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 4.
Komunalni doprinos za zgrade obračunava se
množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m 3) s jediničnom
vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se
zgrada gradi ili je izgrađena.
Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge
otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, obračunava se
množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi
ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m 2) s
jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni
u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.
Ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo pravilnikom pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna
komunalnog doprinosa.
Članak 5.
(1) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja
nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili
nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na
razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam
zgrade.
(2) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili
jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne
plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo
donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza
plaćanja komunalnog doprinosa.
(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način
primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za
građevine koje nisu zgrade, te na obračun komunalnog
doprinosa za ozakonjene građevine.
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IV.		ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 6.
Zone za plaćanje komunalnog doprinosa se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone
komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone.
Na području Općine Martinska Ves utvrđuju se jedna
zona za obračun komunalnog doprinosa kako slijedi:
I. ZONA - naselja: Martinska Ves, Strelečko,
Tišina Kaptolska, Mahovo i Desno
Trebarjevo, Desno Željezno, Žirčica,
Setuš, Tišina Erdedska, Lijeva Luka,
Lijevo Trebarjevo, Bok Palanječki,
Desni Dubrovčak, Jezero Posavsko
i Ljubljanica.
V. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 7.
(1) Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa određena u kunama po m 3 građevine kako
slijedi:
1,00
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za građenje,
dogradnju ili nadogradnju pomoćnih prostora uz stambeni ili drugi objekt (garaža, spremište), gospodarske
objekte koji su namijenjeni za poljoprivrednu proizvodnju
utvrđeni iznos umanjuje se za 60%.
Za objekte u vlasništvu dobrovoljnih vatrogasnih
društava i drugih udruga s područja Općine Martinska
Ves utvrđeni iznos umanjuje se za 75%.
VI.		NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 8.
Komunalni doprinos se plaća u pravilu jednokratno
temeljem rješenja o komunalnom doprinosu koje donosi
Jedinstveni upravni odjel.
Jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa u
smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se plaćanje u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja
o komunalnom doprinosu.
Iznimno, plaćanje iznosa većeg od 10.000,00 kuna
za gradnju stambenog, pomoćnog ili gospodarskog
objekta, odnosno iznosa većeg od 50.000,00 kuna
za gradnju poslovnog objekta, na temelju pisanog
zahtjeva obveznika komunalnog doprinosa, može biti
i obročno. U tom slučaju način plaćanja se određuje
u rješenju o komunalnom doprinosu, a broj obroka
prema sljedećoj tablici:

Iznos kom. doprinosa za gradnju stambenog,
pomoćnog i gospod. objekta

Iznos kom. doprinosa za gradnju
poslov. objekta

Broj obroka

od 10.000,00 do 30.000,00 kn

od 50.000,00 do 100.000,00 kn

do 5

> 30.000,00 kn

> 100.000,00 kn

do 10
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U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa,
prvi obrok dospijeva u roku 15 dana od dana izvršnosti
rješenja o komunalnom doprinosu, a svaki sljedeći
obrok dospijeva do 15-og u tekućem mjesecu.

-

Hrvatski branitelji, te roditelji, supružnici i djeca
hrvatskih branitelja koji s njima žive u zajedničkom kućanstvu kao i roditelji, supružnici i
djeca poginulih i umrlih hrvatskih branitelja,
koji podnesu zahtjev za ozakonjenje građevine,
sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj
86/12 i 143/139),

-

Osobe sa minimalno utvrđenim 80%-tnim invaliditetom kao i osobe sa teškoćama u razvoju,
te roditelji i supružnici koji s njima žive u zajedničkom kućanstvu, a koji podnesu zahtjev
za ozakonjenje građevine, sukladno Zakonu o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12 i 143/13),
kao i pri izgradnji stambenog objekta uz uvjet
da nemaju dospjelih dugovanja prema Općini
Martinska Ves.

Obveznik može u svako doba preostali dug platiti
odjednom.
U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa na
neplaćene dospjele obroke obračunava se zakonska
zatezna kamata.
VII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 9.
Općina Martinska Ves ne plaća komunalni doprinos
na svom području.
Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i
ozakonjenje

Četvrtak, 14. veljače 2019.

Rješenje o djelomičnom ili potpunom oslobađanju
od plaćanja komunalnog doprinosa donosi Jedinstveni
upravni odjel.

-

komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,

-

vojnih građevina,

-

prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke
komunikacijske infrastrukture,

VIII. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

-

nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,

-

sportskih i dječjih igrališta,

Članak 12.

-

ograda, zidova i potpornih zidova,

-

parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana,
cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih
kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj
čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće
građevine ili na postojećoj građevini, koji su
namjenjeni uporabi te građevine,

-

građevine za potrebe javnih ustanova ili trgovačkih društava kojima je Općina Martinska Ves
osnivač.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves u skladu s
ovom Odlukom u postupku pokrenutom po službenoj
dužnosti ili po zahtjevu stranke.
Ako je Općina Martinska Ves u skladu s posebnim
zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopila
ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti
prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog
doprinosa, rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi
se i u skladu s tim ugovorom.
Članak 13.

Članak 10.
Općina Martinska Ves će u slučajevima kada je to
utvrđeno posebnim zakonima osloboditi od plaćanja
komunalnog doprinosa djelomično ili u potpunosti
osobe koje dostave ili prilože odgovarajuće dokaze o
ispunjavanju propisanih uvjeta za oslobađanje.
Temeljem pisanog zahtjeva Općina Martinska Ves
može djelomično ili u potpunosti osloboditi plaćanja
investitore
-

čija se djelatnost financira iz Proračuna Općine
Martinska Ves

-

koji će građenjem neprofitne građevine značajno
upotpuniti interese i potrebe građana i razvoj
Općine Martinska Ves

-

DVD-e i druge udruge s područja Općine Martinska Ves

-

čiji je zahtjev za oslobađanje opravdan i nekim
drugim razlozima i uvjetima.

Ocjenu opravdanosti zahtjeva i odluku o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog
doprinosa donosi općinski načelnik.
U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalnog
doprinosa sljedeći obveznici:

Rješenje o komunalnom doprinosu sadržava:
-

podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,

-

iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je
obveznik dužan platiti,

-

obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog
doprinosa,

-

prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa
za građevinu koja se gradi ili je izgrađena, s
iskazom obujma, odnosno površine građevine
i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.
Članak 14.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po
pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja
o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina
koje se po posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon
početka građenja.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu
proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne
dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene
počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.
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Članak 15.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim
se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i
poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i
drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom
gospodarstvu nije propisano drukčije.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja
o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni,
ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja
o obustavi postupka, može se izjaviti žalba, o kojoj
odlučuje upravno tijelo Sisačko-moslavačke županije
nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
Članak 16.
Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt
za građenje ili glavni projekt na način koji utječe na
obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni
odjel Općine Martinska Ves izmijenit će po službenoj
dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno
rješenje o komunalnom doprinosu.
Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obračunat će
se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima
te odrediti plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog
doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, prema
kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.
Pri povratku razlike komunalnog doprinosa iz stavka
2. ovoga članka obveznik odnosno investitor nema
pravo na kamate od dana uplate komunalnog doprinosa
do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.
IX.		PONIŠTENJE OVRŠNOG ODNOSNO PRVOMOĆNOG RJEŠENJA O KOMUNALNOM
DOPRINOSU
Članak 17.
Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves
poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno
rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska
dozvola, odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti
investitora.
Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom
doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odredit
će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku
najdulje do dvije godine od dana izvršnosti rješenja o
komunalnom doprinosu.
Pri povratu uplaćenog komunalnog doprinosa iz
stavka 2. ovoga članka obveznik odnosno investitor
nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog
doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat
doprinosa.
X. URAČUNAVANJE KAO PLAĆENOG DIJELA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 18.
Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje
građevine na temelju građevinske dozvole odnosno
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drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer
građenje nije započeto ili građevinske dozvole ili
drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev
ili uz suglasnost investitora, Jedinstveni upravni odjel
Općine Martinska Ves uračunat će kao plaćeni dio
komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na
istom ili drugom zemljištu na području Općine Martinska
Ves, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa
odnosno investitor.
Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor
nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen, niti
na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio
komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na
istom ili drugom zemljištu.
XI.		IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 19.
Iznos komunalnog doprinosa za koji je obveznik
komunalnog doprinosa odnosno investitor oslobođen
plaćanja, namirit će se iz Općinskog proračuna Općine
Martinska Ves iz sredstava općih prihoda.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnom doprinosu (»Službeni vjesnik«,
broj 10/13, 35A/16 i 61/16).
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

2.
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/08) i
članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni
vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na svojoj 12. sjednici održanoj
13. veljače 2019. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o komunalnoj naknadi
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u Općini Martinska
Ves u kojima se naplaćuje komunalna naknada, svrha
komunalne naknade, područja zona u Općini Martinska
Ves, koeficijenti zona (Kz), koeficijenti namjene (Kn),
rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine koje se
potpuno ili djelomično oslobađaju plaćanja komunalne
naknade, obračun komunalne naknade, uvjeti pod
kojima se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od obveze plaćanja
komunalne naknade te rješenje o komunalnoj naknadi.
II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 2.
Komunalna naknada je prihod Proračuna Općine
Martinska Ves.
Komunalna naknada je novčano javno davanje
koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.
Sredstva prikupljena naplatom komunalne naknade
koriste se za:
-

financiranje održavanja i građenje komunalne
infrastrukture:
1.		 nerazvrstane ceste,
2.		 javne prometne površine na kojima nije
dopušten promet motornih vozila,
3.		 javne zelene površine,
4.		 građevine i uređaji javne namjene,
5.		 groblja i
6.		 javna rasvjeta.

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za
promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti
na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu
razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se
uređuju ceste.
Javne prometne površine na kojima nije dopušten
promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni
prolazi i stube, prečaci, šetališta, plaže, biciklističke
i pješačke staze, mostovi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.
Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice,
cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla,
dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski
i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice,
ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste
odnosno ulice i sl.
Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice
na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, ploče s
planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih
dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture, klupe te druge građevine, uređaji
i predmeti javne namjene lokalnog značaja.
Groblja su ograđeni prostori zemljišta na kojem se
nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica,

Četvrtak, 14. veljače 2019.

prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom
i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i
oprema na površinama groblja, sukladno posebnim
propisima o grobljima.
Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina
na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih zelenih
površina te drugih javnih površina društvenog značaja
u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Članak 3.
Komunalna naknada plaća se za:
-

stambeni prostor,

-

poslovni prostor,

-

garažni prostor,

-

građevinsko zemljište koje služi za obavljanje
poslovne djelatnosti,

-

neizgrađeno građevinsko zemljište.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz
stavka 1. ovog članka koje se nalaze na području na
kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta i održavanje javne
rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom
cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio
infrastrukture Općine Martinska Ves.
Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi
unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na
kojem se obavlja poslovna djelatnost.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se
zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog
područja na kojemu se u skladu s propisima kojima
se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi
zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu
nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena
građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska
dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra
se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.
Garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i
građevinsko zemljište unutar vojne lokacije ne smatraju
se garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim
zemljištem koje služi obavljanu poslovne djelatnosti
u smislu odredbi ovog članka.
III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 4.
Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik
nekretnine iz članak 3. ove Odluke.
Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog
članka plaća komunalnu naknadu ako:
-

je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,

-

nekretninu koristi bez pravne osnove ili

-

se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade
prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

Četvrtak, 14. veljače 2019.
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IV. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 5.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
- danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno
danom početka korištenja nekretnine koja se
koristi bez uporabne dozvole,
- danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
- danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti
kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
- danom početka korištenja nekretnine koja se
koristi bez pravne osnove.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u
roku od 15 dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene
drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja
komunalne naknade (promjena obračunske površine
nekretnine ili promjena nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martinska Ves, nastanak
te obveze, odnosno promjenu tih podataka.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne
prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu
osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih
za utvrđivanje obveza plaćanja komunalne naknade u
propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu
od dana nastanka obveze.
V. PODRUČJA ZONA U OPĆINI MARTINSKA VES
Članak 6.
Komunalna naknada naplaćuje se u sljedećim
naseljima na području Općine Martinska Ves:
Bok Palanječki, Desni Dubrovčak, Desno Trebarjevo,
Desno Željezno, Jezero Posavsko, Lijeva Luka,
Lijevo Trebarjevo, Ljubljanica, Mahovo, Martinska
Ves, Setuš, Strelečko, Tišina Erdedska, Tišina
Kaptolska i Žirčica.
Članak 7.
Na području Općine Martinska Ves utvrđuju se
dvije položajne zone za obračun komunalne naknade
kako slijedi:
I. ZONA - naselja: Martinska Ves, Strelečko, Tišina
Kaptolska, Mahovo i Desno Trebarjevo
II. ZONA - naselja: Desno Željezno, Žirčica, Setuš,
Tišina Erdedska, Lijeva Luka, Lijevo
Trebarjevo, Bok Palanječki, Desni Dubrovčak, Jezero Posavsko i Ljubljanica.
VI.		 KOEFICIJENT ZONE
Članak 8.
Koeficijenti zona (Kz) na području Općine Martinska
Ves utvrđuju se kako slijedi:

VII. KOEFICIJENT NAMJENE
Članak 9.
Koeficijent namjene (Kn), ovisno o vrsti nekretnine
i djelatnosti koja se obavlja, iznosi za:
1. stambeni prostor 1,00
2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne
udruge građana 1,00
3. garažni prostor 1,00
4. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 4,00
5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje
nisu proizvodne 4,50
6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti 10% koeficijenta namjene
koji je oodređen za ni poslovni prostor koji služi
za proizvodne djelatnosti
7. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.
Za poslovni se prostor i građevno zemljište koje
služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju
kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest
mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene se
umanjuje za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta
namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno
građevinsko zemljište.
VIII. ROK PLAĆANJA
Članak 10.
Fizičke osobe komunalnu naknadu plaćaju tromjesečno, u četiri jednaka obroka, s rokom dospjeća pojedinog obroka posljednjeg dana u tekućem tromjesečju.
Pravne osobe komunalnu naknadu plaćaju mjesečno s rokom dospjeća 15. dana u sljedećem mjesecu.
Obveznicima plaćanja komunalne naknade dostavljaju se prema pravomoćnim odnosno konačnim
rješenjima:
-

četiri uplatnice za jednu kalendarsku godinu
(fizičke osobe),

-

dvanaest računa za jednu kalendarsku godinu
(pravne osobe).
Članak 11.

Kontrolu naplate komunalne naknade kao i ovrhu
provodi Jedinstveni upravni odjel na način i po postupku propisanom zakonom kojim se utvrđuje opći
odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela
koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim
davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu
nije propisano drukčije.
IX.		OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

ZONA.. ...................................KOEFICIJENT (Kz)
Članak 12.
I.. ......................................................... Kz =1,00
II.. ......................................................... Kz =0,95

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se
oslobađaju sljedeće nekretnine:
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1. objekti i zemljišta koje se upotrebljavaju za
djelatnost javnog predškolskog, osnovnog,
srednjeg i visokog obrazovanja, osnivač kojih
su Republika Hrvatska i Sisačko-moslavačka
županija,
2. objekti i zemljišta koje koriste humanitarne
organizacije, organizacije proistekle iz Domovinskog rata, te kulturno umjetničke i športske
udruge,
3. groblja i mrtvačnice,
4. objekti i prostorije civilne zaštite i prostorije
dobrovoljnih vatrogasnih društava,
5. objekti i zemljišta u vlasništvu Općine Martinska
Ves koje se koriste isključivo za potrebe Općine
Martinska Ves, odnosno za obavljanje poslova
iz svog samoupravnog djelokruga,
6. objekti i zemljišta koje nisu u vlasništvu Općine
Martinska Ves, a koje se koriste isključivo za
potrebe Općine Martinska Ves, odnosno za
obavljanje poslova iz njezinog samoupravnog
djelokruga,
7. objekti koje mjesni odbori koriste za svoje potrebe, ako je primjenjivo,

-

soboslikarski radovi,

-

sanitarni uređaji i armature,

-

razvod vodovoda i kanalizacije i

-

fini razvod elektro instalacija (kućni priključni
ormarić, kabeli, prekidači, utičnice).

Prostor je neuporabljiv ako u njemu nisu izvedeni
radovi kao u stavku 4. ovog članka tj. ako je prostor
dotrajao ili je oštećen u toj mjeri da su boravak ljudi
ili obavljanje djelatnost u njemu nemogući ili opasni.
Prilikom podnošenja zahtjeva za oslobođenje obveze plaćanja komunalne naknade obveznik je dužan
dokazati ruševnost ili neuporabljivost građevine ili
prostora, a Jedinstveni upravni odjel može o tome
odlučivati i temeljem neposredno izvršenog uvida.
Članak 14.
Obveznik plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor ima pravo na privremeno oslobađanje
od obveze plaćanja komunalne naknade za tekuću
kalendarsku godinu temeljem podnesenog zahtjeva:
-

8. objekti koje koriste trgovačka društva u
100%-tnom vlasništvu Općine Martinska Ves,
ako je primjenjivo,
9. sportski objekti i igrališta koje Općina Martinska
Ves daje na korištenje, upravljanje ili održavanje
sportskim udrugama, osim poslovnih prostora
unutar tih objekata koji se daju u zakup ili podzakup,
10. javne prometne površine, parkovi i zelene površine u vlasništvu Općine Martinska Ves,
11. objekti i prostori koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne
djelatnosti,
12. građevinska zemljišta na kojima su spomenobilježja, spomen-područja ili spomenici.
Komunalna naknada za nekretnine iz stavka 1. ovog
članka plaća se u slučaju kada te nekretnine njihovi
korisnici daju u najam, podnajam, zakup ili podzakup
ili na privremeno korištenje.
Članak 13.
Oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za
građevine i prostore vlasnici odnosno korisnici građevina koje su u ruševnom ili neuporabljivom stanju
i prostora koji su neuporabljivi i koji se ne koriste iz
tog razloga.
Vlasnici ili korisnici takvih prostora zadužuju se za
neizgrađeno građevinsko zemljište.
Građevina je u ruševnom stanju ako su oštećenja
na njoj takva da čine boravak ljudi u njoj nemogućim
i opasnim.
Građevina je u neuporabljivom stanju ako na njoj
nisu kumulativno izvedeni najmanje ovi radovi:
-

postavljanje podnih izolacija i cementne glazure,

-

podopolagački radovi,

Četvrtak, 14. veljače 2019.

ukoliko je korisnik zajamčene minimalne naknade
prema propisima o socijalnoj skrbi - uz zahtjev
prilaže i rješenje Centra za socijalnu skrb o
priznavanju prava na zajamčenu minimalnu
naknadu.

Obveznik plaćanja komunalne naknade za stambeni
prostor ima pravo na privremeno ili trajno oslobađanje
od obveze plaćanja komunalne naknade temeljem
podnesenog zahtjeva:
-

ukoliko ga na prijedlog Socijalnog vijeća Općine Martinska Ves općinski načelnik svojim
Zaključkom oslobodi plaćanja privremeno ili
trajno (posebne okolnosti).
Članak 16.

Rješenje o djelomičnom ili potpunom oslobođenju
od obveze plaćanja komunalne naknade koje može biti
privremeno ili trajno, sukladno člancima 12, 13. i 14.
donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves
temeljem zahtjeva obveznika i priložene dokumentacije.
U provođenju postupka povodom oslobađanja od
obveze plaćanja komunalne naknade Jedinstveni
upravni odjel ovlašten je zatražiti i dodatnu dokumentaciju te provesti ostale postupovne radnje sukladno
zakonskim propisima.
X. ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI
BODA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 17.
Općinsko vijeće Općine Martinska Ves Odlukom
utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade do kraja
studenoga tekuće godine, koja se primjenjuje od 1.
siječnja sljedeće godine.
Vrijednost boda komunalne naknade određuje se
u kunama po m 2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Martinska Ves, a polazište za

Četvrtak, 14. veljače 2019.
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utvrđivanje vrijednosti boda je procjena održavanja
komunalne infrastrukture iz Programa održavanja
komunalne infrastrukture uz uvažavanje i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja
komunalne infrastrukture.

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se
množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje
obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po metu kvadratnom (m²) površine
nekretnine.

Ako Općinsko vijeće Općine Martinska Ves ne
odredi vrijednost boda komunalne naknade u sljedećoj
kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisan
sadržaj, ništetno je.

XI. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
Članak 18.
Komunalna naknada obračunava se po m 2 površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja
komunalne naknade, i to:
-

-

za stambeni, poslovni i garažni prostor po
jedinici korisne površine koja se utvrđuje na
način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima
za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne
novine«, broj 40/97 i 117/05),
za građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko
zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po metru kvadratnom
(m 2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
-

koeficijenta zone (Kz),

-

koeficijenta namjene (Kn) i

-

vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Vrijednost boda jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po m 2 korisne površine stambenog
prostora u I. zoni Općine Martinska Ves.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim
se uređuju opći odnosi između poreznih obveznika i
poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i
drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom
gospodarstvu nije propisano drukčije.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o
njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može
se izjaviti žalba, o kojoj odlučuje upravno tijelo Županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službeni
vjesnik«, broj 26/01 i 6/07).
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE

XII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 19.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni
upravni odjel Općine Martinska Ves, u skladu sa ovom
Odlukom i Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.
Rješenje, iz stavka 1. ovoga članka Odluke, donosi
se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom Općinskog vijeća Općine Martinska Ves mijenja vrijednost
boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za
njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u
slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje
obveze plaćanja komunalne naknade.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
1. iznos komunalne naknade po metru kvadratnom
(m²) nekretnine,

KLASA: 363-03/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

3.
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16 i 106/18) i članka
34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni
vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na svojoj 12. sjednici održanoj
13. veljače 2019. godine, donosi sljedeću

2. obračunska površina nekretnine,

ODLUKU

3. godišnji iznos komunalne naknade,

o visini paušalnog poreza za djelatnosti
iznajmljivanja i smještaja u turizmu

4. mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno
iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i
5. rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne
naknade, odnosno iznos obroka komunalne
naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza:
-

po krevetu,
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po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu i

-

Žirčica

po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski
smještaj

-

Desno Trebarjevo

-

Jezero Posavsko

-

Lijeva Luka

-

Tišina Erdedska.

za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
na području Općine Martinska Ves neovisno o prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke
određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu, po
smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu i po
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
u svim naseljima Općine Martinska Ves u kojima se
obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 431-01/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

4.
Na temelju članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18),
Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na svojoj 12.
sjednici održanoj 13. veljače 2019. godine, donosi
sljedeću
ODLUKU

Članak 2.
Društveni domovi su vlasništvo Općine Martinska
Ves, a davati će se na korištenje u svrhu zadovoljavanja kulturnih i ostalih društvenih potreba mještana
Općine Martinska Ves i ostalih korisnika (predstave i
manifestacije, tribine, predavanja, prezentacije, koncerti,
zabave, proslave, svadbe, krstitke, karmine i ostalo)
sukladno uvjetima i načinima korištenja iz ove Odluke.
II. NAČINI I UVJETI KORIŠTENJA DRUŠTVENOG
DOMA
Članak 3.
Prostori se mogu dati na korištenje:
1. jednokratno,
2. za određeno vremensko razdoblje.
Pod jednokratnim korištenjem prostora u smislu
prethodnog stavka ovog članka smatra se korištenje
za kojim se potreba pojavljuje povremeno (skupovi
građana, godišnje skupštine, sastanci i prigodne
proslave i dr.).
Pod korištenjem prostor za određeno vremensko
razdoblje smatra se korištenje prostora u određene
sate u tijeku određenog dana u tjednu ili mjesecu prema dodijeljenim terminima kroz određeno vremensko
razdoblje.
Članak 4.
Bez naknade društvene domove mogu koristiti:
-

Općina Martinska Ves za sastanke, prezentacije,
edukacije i ostale priredbe i manifestacije, gdje
je Općina organizator i suorganizator,

-

udruge, vjerske ustanove, odgojno-obrazovne
ustanove, društva i klubovi s područja Općine
Martinska Ves ili koje djeluju u interesu Općine
Martinska Ves za održavanje kulturno - umjetničkih programa, zabava, tribina, predavanja,
prezentacija, koncerata, zabava, proslava i
ostalo,

-

tijela državne uprave i Sisačko-moslavačke
županije, organizacije Crvenog križa i sl.,

-

ostalim neprofitnim organizacijama i drugim
fizičkim i pravnim osobama za provođenje programa/projekata od interesa za Općinu Martinska
Ves ili opće dobro, ako općinski načelnik ocijeni
da je njihova djelatnost od interesa za Općinu
Martinska Ves ili opće dobro.

o korištenju društvenih domova na području
Općine Martinska Ves
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način korištenja
društvenih i vatrogasnih domova na području Općine
Martinska Ves koji su u vlasništvu Općine Martinska
Ves, te opreme i uređaja koji se nalaze u sklopu
društvenih i vatrogasnih domova - u nastavku teksta:
društveni domovi.
Društveni domovi u vlasništvu Općine Martinska
Ves su društveni domovi koji se nalaze u naseljima:
-

Bok Palanječki

-

Strelečko

-

Tišina Kaptolska

Članak 5.
Uz naknadu, društvene domove mogu koristiti korisnici za sljedeće svrhe i uz sljedeće visine naknade
kako je navedeno u tablici dolje:

Četvrtak, 14. veljače 2019.
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RB
SVRHA
1.
Svadbene svečanosti i zabave, kada organizatori (najmanje jedno) imaju prebivalište/
sjedište na području Općine Martinska Ves
2.
Svadbene svečanosti i zabave za korisnike koji nemaju prebivalište/sjedište na području
Općine Martinska Ves
3.
Rođendani, krštenja, prve pričesti, krizme, obljetnice, karmine i sl., kada organizatori
(najmanje jedno) imaju prebivalište/sjedište na području Općine Martinska Ves
4.
Rođendani, krštenja, prve pričesti, krizme, obljetnice, karmine i sl., kada organizatori
(najmanje jedno) nemaju prebivalište/sjedište na području Općine Martinska Ves
5.
Ostale manifestacije, programi, prezentacije, predavanja, književne, kazališne i glazbene
priredbe kada organizatori (najmanje jedno) imaju prebivalište/sjedište na području Općine
Martinska Ves
6.
Ostale manifestacije, programi, prezentacije, predavanja, književne, kazališne i glazbene priredbe kada organizatori (najmanje jedno) nemaju prebivalište/sjedište na području
Općine Martinska Ves

Za svadbenu svečanost prostor se daje korisniku
u cijelosti za 5 dana, i to 3 dana prije, te 1 dan poslije
svadbene svečanosti.
Kod organiziranja rođendana ili drugih sličnih proslava, prostor se daje korisniku u cijelosti za 3 dana i
to 1 dan prije od 12:00 sati, te 1 dan poslije zaključno
do 12:00 sati.
Korištenje prostora za predizborne skupove i druge
aktivnosti političkih stranaka, predavanja, prezentacije i
priredbe daje se na vrijeme korištenja do najviše 8 sati.

KN
1.000,00
1.500,00
250,00
400,00
250,00
400,00

3. svrhu korištenja (aktivnost) za koju se traži
korištenje,
4. datum za koji se traži korištenje,
5. dužinu trajanja korištenja,
6. potpis ovlaštene osobe, pečat za obrtnike i
pravne osobe te datum.
Ukoliko je zatraženi termin slobodan, sklapa se
Ugovor o korištenju, koji osobito sadrži:
1. podatke o ugovornim stranama,
2. podatke o prostoru koji se daje na korištenje,

Korisnik kojem je prostor potreban više od predviđenog ovim člankom dužan je za svaki dan dodatno
uplatiti još 200,00 kuna.

3. podatke o aktivnostima ili djelatnosti koju korisnik može obavljati u prostoru,

U naknadu za korištenje, uračunati su i troškovi
režija koji nastaju zbog korištenja prostora.

4. iznos naknade za korištenje prostora i način
plaćanja,

Uz prostor koji korisnici dobivaju na korištenje u
slučajevima obilježavanja svečanosti, rođendana i
drugih sličnih proslava iz ovog članka, svatko od korisnika obvezan je u svojem trošku pribaviti sredstva za
čišćenje podova, sanitarija i pribora za jelo i piće, te
ubrusa, toaletnog papira, drva za ogrjev u određenim
domovima, vreća za razvrstavanje otpada koji nastane
tijekom određenog događaja i sl. potrepština.

5. vrijeme trajanja korištenja prostora,

U pogledu korištenja sitnog inventara u domovima
kao što su suđe, posuđe i ostali slični pribor i sredstva,
korisnik prostora ako ima potrebe za istima, sam unajmljuje od vlasnika predmetnog inventara u pojedinom
društvenom i vatrogasnom domu pod uvjetima koje će
odrediti vlasnik inventara.
Članak 6.
Osobe iz članaka 4. i 5., osim same Općine Martinska
Ves podnose Zahtjev za jednokratno ili za povremeno
korištenje društvenog doma, u pisanom obliku, najkasnije 3 dana prije početka korištenja, Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Martinska Ves.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka sadrži:
1. podatke o korisniku (ime/naziv, adresa, OIB,
kontakt za komunikaciju),
2. podatke o društvenom domu za koji se podnosi
zahtjev,

6. odredbe o korištenju prostora sukladno pravilima
o kućnom redu,
7. odredbe o prestanku ugovora,
8. mjesto i datum sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.
Članak 7.
Osobe iz članka 5. koje podnose zahtjev za korištenje društvenog doma, ukoliko zatraženi termin
nije zauzet, uplaćuju cjelokupan iznos naknade za
korištenje društvenog doma u Proračun Općine Martinska Ves i to prije sklapanja Ugovora, odnosno dok
ne uplate ovom Odlukom predviđeni iznos ovisno o
svrsi iz članka 5. ove Odluke, termin nije rezerviran
niti se društveni dom može koristiti, odnosno Ugovor
se neće sklopiti.
Ukoliko po izvršenoj uplati odustanu od korištenja
društvenog doma, Općina zadržava pravo na uplaćenih
25% vrijednosti naknade i isto se smatra odustatninom,
dok će ostali iznos vratiti uplatiocu u roku 8 dana od
dana odustajanja.
Članak 8.
Po potpisu Ugovora o korištenju društvenog doma,
osoba zadužena za primopredaju odnosno predstavnik
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Općine Martinska Ves imenovan od strane općinskog
načelnika za primopredaju na korištenje određenog
društvenog doma (predavatelj - preuzimatelj), zapisnički
predaje korisniku ključeve glavnog ulaza društvenog
doma te ostalih pratećih prostorija unutar istog (ukoliko
je zatraženo i ako je primjenjivo).
Zapisnik o primopredaji, kojim će se utvrditi stanje
prostora i opreme te inventara koji se daju na korištenje,
potpisuje korisnik koji svojim potpisom potvrđuje da je
prostor preuzeo s opremom i inventarom u viđenom
stanju i određenom broju, te uredan i čist.
Nakon korištenja korisnik vraća prostor, opremu i
inventar putem također putem zapisnika o primopredaji.

i ako se utvrdi oštećenje u prostorijama društvenog
doma, dužan je Općini Martinska Ves ili vlasniku
inventara i opreme u društvenom domu platiti iznos
u visini tržišne vrijednosti izgubljenog ili oštećenog
inventara ili opreme i u visini procijenjenog oštećenja
u prostorijama društvenog doma.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE

III.		KUĆNI RED KORIŠTENJA DRUŠTVENIH DOMOVA
Članak 9.
Po izvršenoj primopredaji, korisnik je dužan čuvati
društveni dom od oštećenja i upotrebljavati ga prema namjeni s pažnjom dobrog gospodarstvenika, a
oštećenja koja je sam prouzročio ili su ih prouzročile
osobe koju su se koristile prostorom dužan je otkloniti
o svom trošku.
Korisnik je odgovoran za sve eventualne štete koje
nastanu korisnicima prostora, odnosno koje nastanu
trećim osobama, sukladno važećim pravnim propisima.
Korisnik je obvezan, kada to nalažu propisi, sam
prijaviti održavanje svečanosti, skupa i sličnih aktivnosti, nadležnim institucijama kao što su ZAMP, MUP, te
Općina Martinska Ves neće snositi nikakve materijalne
ili prekršajne sankcije za propuste od strane korisnika.
Članak 10.
Korisnik nema pravo ulaziti bez dopuštenja u prostorije koje mu nisu dane na korištenje, niti koristiti
imovinu i opremu koji mu nisu dani na korištenje.
Zabranjeno je u prostore unositi lako zapaljive i
eksplozivne stvari, oružje, narkotike i sl.

Četvrtak, 14. veljače 2019.

KLASA: 372-01/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

5.
Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne
novine«, broj 20/18 i 115/18) i članka 34. i 87. Statuta
Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13,
38/14 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves,
na svojoj 12. sjednici održanoj 13. veljače 2019. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području
Općine Martinska Ves

U društvenim domovima zabranjeno je pušenje.
Članak 11.
Korisnik prostora dužan je održavati čistoću prostorija koje koristi.
Korisnik je dužan u slučaju bilo kakvog kvara na
instalacijama, opremi i uređajima u domu odmah obavijestiti osobu zaduženu za primopredaju.
Članak 12.
Korisnik je obavezan okoliš doma i prostorije koje
je koristio ostaviti čiste, uredne i neoštećene kao i
opremu inventar što se utvrđuje zapisnički.
Korisnik se obvezuje opremu i inventar koji su mu
dani na korištenje vratiti čiste, u cijelosti i bez oštećenja, a ako se zapisnički utvrdi da korisnik nije vratio
svu opremu i inventar u cijelosti i bez oštećenja kao

Članak 1.
Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Martinska Ves čini 5 članova - po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva
predstavnika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves.
Članak 2.
U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Martinska Ves imenuju se:
1. Mira Žarinčić, ing. agr.
2. Iva Mikšić, dipl.iur.
3. Nenad Stojanović, geodet
4. Janica Fiolić
5. Stjepan Pokas.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/19-01/02
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

6.
Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18 i
115/18) i članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves
(»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko
vijeće Općine Martinska Ves, na svojoj 12. sjednici
održanoj 13. veljače 2019. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Martinska Ves
Članak 1.
Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Martinska Ves čine 3 člana i to: pravne, geodetske i agronomske struke.
Članak 2.
U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Martinska Ves imenuju se:
1. Mira Žarinčić, ing. agr.
2. Iva Mikšić, dipl.iur.
3. Nenad Stojanović, geodet.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
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7.
Na temelju članaka 28. stavka 1. i 2. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«,
broj 94/13 i 73/17) i članka 34. i 87. Statuta Općine
Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14
i 5/18), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na
svojoj 12. sjednici održanoj 13. veljače 2019. godine,
donosi sljedeću
ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada te usluga povezanih
sa javnom uslugom na području
Općine Martinska Ves
Članak 1.
Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
te usluga povezanih sa javnom uslugom na području
Općine Martinska Ves dodjeljuje se Gospodarenju
otpadom Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađarića 1, 44 000
Sisak, OIB: 25388753075, poduzeću u vlasništvu
Grada Siska, na neodređeno vrijeme.
Članak 2.
Način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Martinska Ves propisan je
Odlukom o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Martinska Ves (»Službeni
vjesnik«, broj 5/18).
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje
Sporazuma o obavljanju usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada, biorazgradivog komunaslnog otpada
i glomaznog otpada na području Općine Martinska Ves
s Gradom Siskom sukladno članku 28. stavku 1. i 2.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne
novine«, broj 94/13 i 73/17).
Članak 4.
Danom primjene ove Odluke, odnosno Sporazuma
potpisanog s Gradom Siskom, a čije primjena počinje
s danom 1. 3. 2019. godine, stavlja se izvan snage
Ugovor o koncesiji od 10. ožujka 2000. godine URBROJ: 2176/15-00/1, Aneks Ugovora o koncesiji za
obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odlaganja
komunalnog otpada na području Općine Martinska Ves
od 9. lipnja 2006. godine, KLASA: 363-02/06-01/17,
URBROJ: 2176/15-06-6 te II. Aneks Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja
i odlaganja komunalnog otpada na području Općine
Martinska Ves od 30. ožujka 2015. godine, KLASA:
363-02/05-01/14, URBROJ: 2176/15-15-1.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves, a primjenjuje se nakon potpisivanja Sporazuma s Gradom
Siskom, odnosno od 1. 3. 2019. godine.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

8.

Četvrtak, 14. veljače 2019.
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina i način
isplate prigodne jednokratne naknade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicima i korisnicima zajamčene
minimalne naknade koji imaju prebivalište na području
Općine Martinska Ves.
Članak 2.
Umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području
Općine Martinska Ves izvršiti će se isplata prigodne
jednokratne naknade - uskrsnice za 2019. godinu na
slijedeći način:

Na temelju članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18),
Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na svojoj 12.
sjednici održanoj 13. veljače 2019. godine, donijelo
je sljedeću

-

umirovljenicima s mirovinom do 1.500,00 kuna
isplatiti će se 300,00 kuna,

-

umirovljenicima s mirovinom od 1.500,01
- 2.000,00 kuna isplatiti će se 250,00 kuna,

-

umirovljenicima s mirovinom od 2.000,01
- 3.000,00 kuna isplatiti će se 200,00 kuna,

ODLUKU

-

o sufinanciranju pojačanog održavanja
županijskih i lokalnih cesta na području Općine
Martinska Ves u 2019. godini

umirovljenicima s mirovinom od 3.000,01
- 5.000,00 kuna isplatiti će se 150,00 kuna,

-

korisnicima zajamčene minimalne naknade
isplatiti će se 300,00 kuna.

Članak 1.
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od
1.500.000,00 kn za sufinanciranje pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine
Martinska Ves u 2019. godini.
Drugu polovicu potrebnih sredstava osigurava Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 340-01/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

Isplata će se izvršiti na temelju popisa umirovljenika
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u kojem
su umirovljenici razvrstani u platne razrede prema
visini imovine, odnosno na temelju popisa Centra za
socijalnu skrb Sisak, zaključno sa stanjem popisa na
dan 31. ožujka 2019. godine.
Članak 3.
Prigodna naknada - uskrsnica će se isplaćivati
umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne
naknade koji imaju prebivalište na području Općine
Martinska Ves, u Općini Martinska Ves, Jedinstvenom
upravnom odjelu, putem općinske blagajne.
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel Općine Martinska Ves.
Članak 5.
Jednokratna novčana naknada će se isplaćivati iz
sredstava Proračuna Općine Martinska Ves za 2019.
godinu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

9.
Temeljem članka 34 i 87. Statuta Općine Martinska
Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18),
Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na svojoj 12.
sjednici održanoj 13. veljače 2019. godine, donosi
sljedeću
ODLUKU
o isplati prigodne naknade - uskrsnice
umirovljenicima i korisnicima zajamčene
minimalne naknade

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

Četvrtak, 14. veljače 2019.
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10.
Na temelju članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18),
Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na svojoj 12.
sjednici održanoj 13. veljače 2019. godine, donosi
sljedeću
ODLUKU
o jednokratnim novčanim potporama
osnovnoškolskim učenicima s područja
Općine Martinska Ves za maturalno putovanje
u 2019. godini

poru temeljem ispunjenih uvjeta navedenih u članku
3. ove Odluke, u iznosu do maksimalno 1.250,00 kuna
po učeniku (ovisno o ugovorenoj cijeni putovanja).
Potpora se uplaćuje putničkoj agenciji/organizatoru
putovanja po dostavljenom dokazu o uplati ostatka
ugovorene cijene putovanja u slučaju jednokratnog
plaćanja po ugovoru, odnosno po dostavljenom dokazu
o uplati prve rate u slučaju ugovorenog plaćanja na rate.
U slučaju eventualne izvršene uplate ugovorene
cijene putovanja, prije podnošenja zahtjeva Općini
Martinska Ves za potporu, potpora će se uplatiti na
račun roditelja učenika/podnositelja zahtjeva uz prilaganje dokaza o uplaćenom iznosu putničkoj agenciji/
organizatoru putovanja.

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, kriteriji, visina
novčane potpore i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu potporu za osnovnoškolske učenike
s područja Općine Martinska za maturalno putovanje
u 2019. godini.
Članak 2.
Sredstva za novčane potpore osiguravaju se u
Proračunu Općine Martinska Ves.
Članak 3.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore imaju:
1. Obitelji/roditelji redovitih učenika osnovne škole
za učenike koji ispunjavaju sljedeće uvjete i
dokazuju ih dostavljajući sljedeće isprave:
-		 da je državljanin Republike Hrvatske - presliku Domovnice
-		 da imaju prebivalište na području Općine
Martinska Ves najmanje šest mjeseci unazad,
računajući od dana stupanja na snagu ove
Odluke - Potvrda/Uvjerenje o prebivalištu
izdano nakon dana stupanja ove Odluke na
snagu

Članak 5.
Zahtjevi za isplate jednokratne novčane potpore
podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Martinska Ves temeljem Javnog poziva koji će biti
objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općine
Martinska Ves, a zaključno do 30. 11. 2019. godine.
Zahtjevu se prilaže dokumentacija navedena u
članku 3. Odluke u preslici.
Općina Martinska Ves zadržava pravo uvida u
originalnu dokumentaciju priloženu zahtjevu.
Isplate će vršiti Jedinstveni upravni odjel Općine
Martinska Ves sukcesivno prema obrađenim zahtjevima
koji zadovoljavaju propisne uvjete, a zaključno sa 31.
prosinca 2019. godine.
Podnositelji zahtjeva, odnosno zahtjevi koji nisu
podneseni u roku naznačenom u stavku 1. ove Odluke,
te koji nisu ispunili uvjete i dostavili traženu dokumentaciju iz članka 3. ove Odluke, o neispunjavanju uvjeta
i neisplati bit obavješteni pisanim putem, a po isteku
roka iz stavka 1. ovog članka.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKI VIJEĆE

-		 dokaz o odlasku učenika na maturalno
putovanje u 2019. / Ugovor s putničkom
agencijom (organizatorom putovanja)
-		 Potvrda osnovne škole da razred koji učenik
pohađa ide na maturalno putovanje u 2019.
godini.
Obitelji/roditelji redovitih učenika osnovne škole
traženu dokumentaciju podnose za dijete odnosno
učenika osnovne škole za kojega traže novčanu potporu, dok prebivalište na području Općine Martinska
Ves najmanje šest mjeseci unazad dokazuju Potvrdom/
Uvjerenjem o prebivalištu i za sebe i za dijete (uz dijete, barem jedan roditelj mora imati prebivalište na
području Općine Martinska Ves).
Članak 4.
Općina Martinska Ves novčane potpore dodjeljivat
će jednokratno, po učeniku koji ostvari pravo na pot-
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KLASA: 602-02/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

11.
Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i
110/08) i članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves
(»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko
vijeće Općine Martinska Ves, na svojoj 12. sjednici
održanoj 13. veljače 2019. godine, donosi sljedeću
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ODLUKU
o vrijednosti boda za izračun komunalne
naknade na području Općine Martinska Ves
Članak 1.
Vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade
na području Općine Martinska Ves određuje se u visini
od 3,00 kune po m 2 nekretnine.

Četvrtak, 14. veljače 2019.

centar Martinska Ves na kč.br. 190, k.o. Martinska
Ves na područuju Općine Martinska Ves za potrebe
podnošenja Zahtjeva za potporu, odnosno prijavu na
Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a
»Zrinska gora - Turopolje« - »Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.
Članak 2.

Članak 2.
Vrijednost boda (B) iz članka 1. ove Odluke jednaka
je godišnjoj visini komunalne naknade po m 2 korisne
površine stambenog prostora u prvoj (I.) zoni na području Općine Martinska Ves.
Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je prilog III. »Opis projekta«, sukladno natječajnoj dokumentaciji Natječaja
iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne
naknade (»Službeni vjesnik«, broj 26/01).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-02/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/19-01/02
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

12.
Temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1.
LRS LAG-a »Zrinska gora - Turopolje« - »Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«/ Priloga I: Dokumentacija za podnošenje prvog
dijela zahtjeva za potporu, točke 4. i na temelju članka
34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni
vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na svojoj 12. sjednici održanoj
13. veljače 2019. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u
rekonstrukciju postojeće zgrade u kulturni
centar Martinska Ves na kč.br. 190, k.o.
Martinska Ves na području Općine Martinska Ves

13.
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka
5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja
(»Narodne novine«, broj 102/17), te članka 34. i 87.
Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj
42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Martinska
Ves, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 13. veljače
2019. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima
i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanju s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama
Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanju s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama (»Službeni vjesnik«,
broj 76/18) u članku 2. stavku 1. točka 15. briše se.
Članak 2.
U članku 5. stavak 2. briše se.
Članak 3.

Članak 1.
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja u rekonstrukciju postojeće zgrade u kulturni

Naziv poglavlja »Kontrola razmnožavanja pasa i
mačaka« mijenja se i glasi:
»Kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca«.

Četvrtak, 14. veljače 2019.
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Članak 2.

Članak 4.
Članak 13. mijenja se i glasi:
»Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Martinska Ves za 2018. godinu čini sastavni
dio ovog Zaključka i u prilogu je istoga.

Vlasnici iz stavka 1. ovoga članka moraju zbrinuti
mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.
Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti
mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova
zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne
sterilizacije.
Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po
utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog
ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika.«
Članak 5.
U članku 29. stavku 1. alineja 7. briše se.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave
u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-2
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

Članak 6.
U članku 30. stavku 1. alineja 1. briše se.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave
u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 222-01/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

14.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13
i 73/17) i članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska
Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18),
Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na svojoj 12.
sjednici održanoj 13. veljače 2019. godine, donijelo
je sljedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves
za 2018. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves
za 2018. godinu.

Na temelju članka 20. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17)
i članka 48. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni
vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), općinski načelnik
Općine Martinska Ves podnosi Općinskom vijeću
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Martinska Ves za 2018. godinu
1. UVOD
Općinsko vijeće Općine Martinska Ves je na svojoj
7. sjednici održanoj 23. svibnja 2018. godine donijelo
Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Martinska Ves za razdoblje 2018. - 2023. godine, koji je objavljen u »Službenom vjesniku«, broj
26A/18, te koji je u skladu je sa Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) i
procesima ustrojavanja sustava gospodarenja otpadom
u Republici Hrvatskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.
2. OPĆINA MARTINSKA VES - OPĆI PODACI
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011.
godine Općina Martinska Ves ima 3.488 stanovnika,
odnosno 1.180 kućanstava, raspoređenih u 16 naselja.
Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog
otpada osigurana je za sva naselja na području Općine.
3. ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG
OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada
koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i pravnim oso-
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bama na području Općine Martinska Ves vrši tvrtka
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. (GOS) temeljem
Ugovora o koncesiji.
Na području Općine Martinska Ves je ukupno 974
evidentirana korisnika.
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i
pravnih osoba provodi se jedanput tjedno, a veliki
kontejneri (sa groblja, vikendaških dijelova pojedinih
naselja itd.) po pozivu.
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje na način da građani iznesu
glomazni otpad u svoja dvorišta u vrijeme koje je
navedeno za pojedino područje sukladno rasporedu
odvoza glomaznog otpada.
Tijekom 2018. godine koncesionar je prikupio i
zbrinuo ukupno 503 t miješanog komunalnog otpada
i 2,36 t glomaznog otpada, te korisnog otpada prema
tablici u nastavku:
Količine sakupljenog korisnog
otpada
AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA
- k.b. 150101
AMBALAŽA OD PLASTIKE - k.b.
150102
STAKLENA AMBALAŽA - k.b. 150107
METALI - k.b. 200140

OPĆINA
M. VES
t
13,93
1,56
1,75
0,89

4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG ODVOZA
KOMUNALNOG OTPADA
Odlukom o komunalnom redu (»Službeni vjesnik«,
broj 28/07) propisana je obveza korištenja usluga odvoza komunalnog otpada vlasnika građevina, stanova
i poslovnih prostora, najmoprimaca, zakupaca i drugih
korisnika prostorija.
Za osobe slabijeg imovinskog stanja Općina Martinska Ves financira sakupljanje i odvoz otpada. To su
osobe koje su evidentirane kao korisnici zajamčene
minimalne novčane naknade pri Centru za socijalnu
skrb. Tijekom 2018. godine bilo je 35 takvih osoba, a
Općina će s ovim vidom pomoći nastaviti i u sljedećem
razdoblju.
5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD
ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA
Na području Općine Martinska Ves nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već
koncesionar sakupljeni komunalni otpad odvozi na
odlagalište Goričica. Vlasnik odlagališta je Grad
Sisak, a upravljanje odlagalištem je povjereno tvrtki
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. (tvrtka koja je u
100% vlasništvu Grad Siska). Odlagalište je potpuno
sanirano, a tijek sanacije je bio slijedeći: I. faza sanacije je trajala od 1997. - 1999. godine prilikom čega je
sanirana površina od 2 ha (ugrađen je temeljni brtveni
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sloj, drenažni sustav sakupljanja procjednih voda,
biljno-biološki uređaj za pročišćavanje voda, sustav
otplinjavanja, plinsko - crpna stanica sa bakljom), II.
faza sanacije trajala je od 2006. - 2007. godine kojom
je sanirano 3 ha odlagališta (ugradnja temeljnog brtvenog sloja, drenažnog sustava sakupljanja procjednih
voda, sustav otplinjavanja, postavljanje meteorološke
stanice). Na navedeno odlagalište odlaže se otpada
sa područja grada Siska, te općina Lekenik, Sunja i
Martinska Ves. Radi se o komunalnom i neopasnom
tehnološkom otpadu.
Kako ne bi došlo o štetnog utjecaja na okoliš,
provedena je sanacija odlagališta otpada Goričica.
Tijekom rada odlagališta provode se mjerenja određenih parametra u sljedećim intervalima:
a) 4x godišnje uzorkovanje i ispitivanje procjednih
voda
b) 4x godišnje uzorkovanje i ispitivanje podzemnih
voda
c) 4x godišnje deratizacija i dezinsekcija
d) mjesečno mjerenje sastava odlagališnog plina
e) svakih 30 min pojavljuju se podatci o meteorološkim parametrima na web stranicama (www.
gos.hr).
Također, tvrtka je u lipnju 2013. godine podnijela prema Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za odlagalište otpada »Goričica«.
Tijekom I. faze sanacije na odlagalištu otpada je postavljena mosna vaga putem koje se vodi evidencija o
količini dovezenog otpada. Program evidentira svako
vozilo prema njegovoj registarskoj oznaci i svaki otpad
prema ključnom broju, tako da se zna točna količina
pojedine vrste otpada (izraženo u kilogramima ili
tonama).
Tijekom 2018. godine na odlagalištu neopasnog
otpada »Goričica« provodile su se redovne mjere održavanja odlagališta te mjerenja propisana zakonskim
propisima, bez značajnih ulaganja u samo odlagalište.
6. SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA
Sustav selektivnog sakupljanja otpada organiziran
je putem »zelenih otoka« gdje se izdvajaju papir i staklo. Također, u sklopu odlagališta otpada »Goričica«
se nalazi reciklažno dvorište gdje se mogu odložiti
pojedine opasne komponente izdvojene iz komunalnog
otpada, metalni otpad, gume, glomazni otpad. Korisni
otpad dalje se predaje ovlaštenim sakupljačima ili
oporabiteljima, uz odgovarajuću dokumentaciju.
Općina Martinska Ves je u svrhu selektivnog prikupljanja otpada u lipnju 2014. godine uz sufinanciranje
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
nabavila 39 komada PEHD posudu (zelene s žutim
poklopcem) za otpad zapremine 240L, ukupne vrijednosti 13.357,50 kuna, od čega je Općina izdvojila
40% odnosno 5.343,00 kuna, a Fond je ovu nabavu
sufinancirao sa 60%, odnosno 8.014,50 kuna.
Ove posude raspoređene su na ukupno 39 »zelenih otoka« diljem područja Općine, namijenjene su
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za metal i plastiku, te uz već postojeće dvije posude
(za papir i staklo) na tim otocima omogućuju potpuno
razvrstavanje otpada.
Selektivnom prikupljanju otpada uvelike će doprinijeti reciklažno dvorište.
U Općini Martinska Ves lokacija reciklažnog dvorišta
predviđena je na lokaciji kčbr. 180, k.o. Martinska Ves.
Općina Martinska Ves dužna je osigurati jedno reciklažno dvorište, a za koje je u svrhu izrade projektne
izrada projektne dokumentacije Općini Martinska Ves
odobreno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost gdje sufinanciranje
fonda iznosi do 80% učešća.
Tijekom 2018. godine od strane tvrtke Hidroplan
d.o.o. izrađena je kompletna projektna dokumentacija
temeljem je koje je izdana nepravomoćna građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/18-01/000028, URBROJ: 2176/01-09/09-18-0011 od 11. listopada 2018.
godine.

7. AKTIVNOSTI
Općina Martinska Ves ima za cilj izbjegavanje
nastanka otpada i smanjivane količine otpada na
izvoru kao i usmjeravanje na djelovanje kojim će se
umanjiti količina proizvedenog otpada koji se vozi na
odlagalište, a za što je neophodna edukacija. U 2018.
godini edukacija je provođena kroz suradnju sa koncesionarom putem informacijskih i edukativnih letaka.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 13. veljače 2019.
Općinski načelnik
Stjepan Ivoš, dipl.ing., v.r.

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
1.

2.

Nakon izvršenog uvida u dokumentaciju naknadno su
uočene pogreške u prijepisu teksta te se daje sljedeći:

Nakon izvršenog uvida u dokumentaciju naknadno su
uočene pogreške u prijepisu teksta te se daje sljedeći:

ISPRAVAK

ISPRAVAK

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2019. godini

Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2019. godini

(»Službeni vjesnik«, broj 76/18)

(»Službeni vjesnik«, broj 76/18)

I.
U Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2019. godini donesenom na 11. sjednici
Općinskog vijeća Općine Martinska Ves održanoj dana
17. prosinca 2018. godine, a objavljenima u »Službenom vjesniku«, broj 76/18, naknadno su uočene
pogreške koje se ovim Ispravkom ispravljaju i to u
preambuli kako slijedi:
»Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18), te članka
34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni
vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na svojoj 11. sjednici održanoj
17. prosinca 2018. godine, donijelo je«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 363-02/19-01/04
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 8. veljače 2019.
Pročelnica
Maja Šikić, dipl.oec., v.r.

I.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture
u 2019. godini donesenom na 11. sjednici Općinskog
vijeća Općine Martinska Ves održanoj dana 17. prosinca
2018. godine, a objavljenom u »Službenom vjesniku«,
broj 76/18, naknadno su uočene pogreške koje se ovim
Ispravkom ispravljaju i to u preambuli kako slijedi:
»Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18), te članka
34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni
vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na svojoj 11. sjednici održanoj
17. prosinca 2018. godine, donijelo je«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 363-02/19-01/03
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 8. veljače 2019.
Pročelnica
Maja Šikić, dipl.oec., v.r.
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3.
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4.

Nakon izvršenog uvida u dokumentaciju naknadno su
uočene pogreške u prijepisu teksta te se daje sljedeći:

Nakon izvršenog uvida u dokumentaciju naknadno su
uočene pogreške u prijepisu teksta te se daje sljedeći:

ISPRAVAK

ISPRAVAK

I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

I. izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2018. godini

(»Službeni vjesnik«, broj 76/18)

(»Službeni vjesnik«, broj 76/18)

I.

I.

U I. izmjenama i dopunama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.
godini donesenima na 11. sjednici Općinskog vijeća
Općine Martinska Ves održanoj dana 17. prosinca 2018.
godine, a objavljenima u »Službenom vjesniku«, broj
76/18, naknadno su uočene pogreške koje se ovim
Ispravkom ispravljaju i to u preambuli kako slijedi:

U I. izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2018. godini donesenima
na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
održanoj dana 17. prosinca 2018. godine, a objavljenima u »Službenom vjesniku«, broj 76/18, naknadno su
uočene pogreške koje se ovim Ispravkom ispravljaju
i to u preambuli kako slijedi:

»Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18), te članka
34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni
vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na svojoj 11. sjednici održanoj
17. prosinca 2018. godine, donijelo je«.

»Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18), te članka
34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni
vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na svojoj 11. sjednici održanoj
17. prosinca 2018. godine, donijelo je«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 363-02/19-01/02
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 8. veljače 2019.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 363-02/19-01/01
URBROJ: 2176/15-19-1
Martinska Ves, 8. veljače 2019.

Pročelnica
Maja Šikić, dipl.oec., v.r.

Pročelnica
Maja Šikić, dipl.oec., v.r.

OPĆINA SUNJA

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
1.
U »Službenom vjesniku« Općine Sunja, broj 77/18
od 20. prosinca 2018. godine objavljen je tekst II.
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu, KLASA: 550-01/17-01/14,
URBROJ: 2176/17-03-18-6 od 20. prosinca 2018.
godine.
Naknadnom provjerom utvrđena je tekstualna
pogreška u objavljenom tekstu II. izmjena i dopuna
Programa te se objavljuje
ISPRAVAK
II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi za 2018. godinu

U II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu (»Službeni
vjesnik«, broj 77/18) u preambuli ispred riječi »Zakona
o socijalnoj skrbi« dodaju se riječi:
»članka 117« te
iza riječi »Zakona o socijalnoj skrbi« brojevi »160/17«,
zamjenjuju se brojevima: »130/17«.
Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
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KLASA: 550-01/17-01/14
URBROJ: 2176/17-04/01-19-7
Sunja, 12. veljače 2019.

KLASA: 402-01/17-01/05
URBROJ: 2176/17-04/01-19-5
Sunja, 12. veljače 2019.

Pročelnik
Anto Rajić, dipl.ing., v.r.

2.
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Pročelnik
Anto Rajić, dipl.ing., v.r.

3.

U »Službenom vjesniku« Općine Sunja, broj 77/18 od
20. prosinca 2018. godine objavljen je tekst I. izmjena
i dopuna Odluke o dodjeli sredstava potpore iz općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenje koje
nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi
za 2018. godinu, KLASA: 402-01/17-01/05, URBROJ:
2176/17-03-18-4 od 20. prosinca 2018. godine.
Naknadnom provjerom utvrđena je tekstualna
pogreška u objavljenom tekstu I. izmjena i dopuna
Odluke te se objavljuje
ISPRAVAK
I. izmjena i dopuna Odluke o dodjeli sredstava
potpore iz Općinskog proračuna za udruge
društvenog usmjerenje koje nisu obuhvaćene
Programom javnih potreba u kulturi
za 2018. godinu
U I. izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava
potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog
usmjerenje koje nisu obuhvaćene Programom javnih
potreba u kulturi za 2018. godinu (»Službeni vjesnik«,
broj 77/18) u točci I. ispred riječi »Članak 1. stavak
2.« dodaje se tekst:
»U Odluci o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog
proračuna za udruge društvenog usmjerenje koje nisu
obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za
2018. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 67/17)«.
Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U »Službenom vjesniku« Općine Sunja, broj 77/18
od 20. prosinca 2018. godine objavljen je tekst Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, KLASA:
612-01/18-01/08, URBROJ: 2176/17-03-18-2 od 20.
prosinca 2018. godine.
Naknadnom provjerom utvrđena je tekstualna pogreška u objavljenom tekstu Programa te se objavljuje
ISPRAVAK
Programa javnih potreba u kulturi
za 2019. godinu
U Programu javnih potreba u kulturi za 2019. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 77/18) u preambuli riječi
»Zakona o Udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14
i 70/17), Zakona o ustanovama (»Narodne novine«,
broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o knjižnicama
(»Narodne novine«, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),
zamjenjuju se riječima:
»članka 9a.Zakona o financiranju javnih potreba u
kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93 i 38/09)«.
Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 612-01/18-01/08
URBROJ: 2176/17-04/01-19-3
Sunja, 12. veljače 2019.
Pročelnik
Anto Rajić, dipl.ing., v.r.
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SADRŽAJ
OPĆINA LEKENIK

11.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
18.

19.

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Lekenik u poduzetničkoj zoni
»Marof«
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Lekenik unutar
podmjere LEADER (CLLD) 19.2, tip
operacije 2.1.1. »Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu« iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020.

769

12.

13.

770

14.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Odluka o komunalnom doprinosu

770

2.

Odluka o komunalnoj naknadi

773

3.

Odluka o visini paušalnog poreza za
djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u
turizmu

4.

Odluka o korištenju društvenih domova
na području Općine Martinska Ves

5.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Martinska Ves

6.

7.

8.

9.

10.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za
uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Martinska Ves
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada te
usluga povezanih sa javnom uslugom na
području Općine Martinska Ves
Odluka o sufinanciranju pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na
području Općine Martinska Ves u 2019.
godini
Odluka o isplati prigodne naknade uskrsnice umirovljenicima i korisnicima
zajamčene minimalne naknade
Odluka o jednokratnim novčanim potporama osnovnoškolskim učenicima s
područja Općine Martinska Ves za maturalno putovanje u 2019. godini

1.

784

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim
životinjama

784

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Martinska Ves za 2018. godinu

785

- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves za
2018. godinu

785

787

2.

Ispravak Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2019. godini

787

3.

Ispravak I. izmjena i dopuna Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini

788

Ispravak I. izmjena i dopuna Programa
održavanja komunalne infrastrukture u
2018. godini

788

4.

OPĆINA SUNJA
AKTI JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA

781
1.
782
2.
782

3.
783

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju postojeće zgrade
u kulturni centar Martinska Ves na kč.br.
190, k.o. Martinska Ves na području
Općine Martinska Ves

Ispravak Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u
2019. godini

778

781

783

AKTI JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA

777

780

Odluka o vrijednosti boda za izračun
komunalne naknade na području Općine
Martinska Ves

Ispravak II. izmjena i dopuna Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018.
godinu

788

Ispravak I. izmjena i dopuna Odluke o
dodjeli sredstava potpore iz općinskog
proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom
javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

789

Ispravak Programa javnih potreba u
kulturi za 2019. godinu

789
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.
glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po
potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

